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Resumo 

O estágio curricular em farmácia comunitária é parte integrante do 5º ano do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto. Este estágio, de 810 horas, foi realizado entre setembro de 2019 e 

março de 2020, na Farmácia Ascensão, situada em Ermesinde, concelho de Valongo, 

distrito do Porto. 

O estágio tem como objetivos a consolidação e aplicação dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, capacitando o 

aluno para o desenvolvimento de projetos relevantes, e para a realização de todos os 

procedimentos conducentes à integração no mercado de trabalho. Sem este contacto com 

a realidade e aplicação prática de conceitos adquiridos ao longo dos 5 anos, o aluno terá 

mais dificuldades para enfrentar os desafios da profissão farmacêutica. 

A parte 1 deste relatório abordará todas as atividades desenvolvidas na farmácia 

comunitária, desde receção de encomendas, aos serviços prestados, à arrumação do 

armazém e exposição em lineares, ao atendimento ao balcão, e à medição de parâmetros 

bioquímicos, entre outros. Ao longo deste estágio, foi também possível desenvolver alguns 

projetos com impacto na profissão farmacêutica e na comunidade, que estarão descritos 

na parte 2 do presente relatório. Em primeiro lugar, realizei um projeto de intervenção 

farmacêutica com rastreios de hipercolesterolemia, hiperglicemia e hipertensão arterial, 

num Centro de Dia próximo da farmácia onde realizei o estágio. Além disso, tendo em 

conta algumas situações de aconselhamento muito recorrentes em farmácia comunitária, 

reuni e sistematizei produtos utilizados na prevenção e tratamento da pediculose capilar, 

prevenção e tratamento de infeções vulvovaginais e de prebióticos e probióticos existentes 

no mercado. 

Todas as intervenções na comunidade e projetos desenvolvidos no âmbito deste 

estágio permitiram colocar em prática conhecimentos que foram sendo adquiridos ao longo 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, tendo impacto na comunidade e na 

própria equipa da farmácia onde estagiei, que pôde recordar alguns temas com extrema 

importância no aconselhamento farmacêutico. Enquanto estudante do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, tudo o que é descrito neste relatório foi relevante para 

consolidar conceitos importantes, e para saber de que forma um farmacêutico pode 

contribuir de forma positiva em tudo o que faz. 
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Parte 1 – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

1. Introdução 

“As farmácias foram evoluindo na prestação de serviços de saúde e, de meros locais de venda 

de medicamentos, bem como da produção de medicamentos manipulados para uso humano e 

veterinário, transformaram-se em importantes espaços de saúde, reconhecidos pelos utentes”. 

Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro (atualizada pela Portaria nº 97/2018, de 9 de abril) 

 

Sendo as farmácias comunitárias uma “porta” de acesso ao Sistema Nacional de 

Saúde e desenvolvendo uma atividade de interesse público, centrada no utente, é de 

extrema importância ter contacto com esta realidade, no culminar de mais uma etapa 

enquanto estudante e futuro Farmacêutico. 

Assim, durante este estágio curricular em farmácia comunitária, tive a oportunidade 

de aprender com os demais colegas farmacêuticos, comunicar e prestar aconselhamento 

aos utentes da farmácia, e de realizar, ou pelo menos observar, todos os procedimentos 

realizados neste âmbito. O estágio em farmácia comunitária, durante 6 meses, possibilitou 

também a realização de alguns projetos, aprofundando conhecimentos em determinadas 

áreas.  

Em seguida, apresento o cronograma de atividades que desenvolvi ao longo deste 

estágio em farmácia comunitária. 
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Cronograma de atividades desenvolvidas 

Tarefa Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. 

Receção e 
armazenamento de 

encomendas 
 

Realização de 
encomendas 

 Apenas encomendas instantâneas 

Verificação de prazos 
de validade 

 

Devolução de 
produtos a 

armazenistas e diretos 
 

Dispensa de MSRM   

Aconselhamento e 
dispensa de MNSRM e 

produtos de saúde 
  

Medição de 
parâmetros 
bioquímicos 

  

Planeamento dos 
projetos 

desenvolvidos 
  

Intervenção 
farmacêutica 

(rastreios) 
  Avaliação dos resultados 

Indicação 
farmacêutica 

  

 

2. Apresentação e organização da Farmácia 

2.1. Localização e contexto social da Farmácia 

A Farmácia Ascensão, doravante designada por FA, foi fundada no dia 26 de 

novembro de 1977 pela, desde então, Diretora Técnica, Dr.ª Ana Maria Ascensão. 

O público-alvo da FA é maioritariamente constituído por idosos, utentes da farmácia 

há vários anos, e utilizadores de medicação crónica, em muitos casos. Este contexto social 

faz da FA uma farmácia que presta muito aconselhamento farmacêutico e dispensa de 

medicação sujeita a receita médica (MSRM), sempre centrado na fidelização dos seus 

utentes. 

2.2. Composição e função dos recursos humanos 

A equipa da FA é constituída por 4 Farmacêuticas (incluindo diretora técnica) e 1 

Técnica Auxiliar de Farmácia (DL nº 75/16, de 8 de novembro). Ao longo deste estágio 

pude verificar que, apesar de todas as funções estarem rigorosamente definidas e 
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atribuídas, toda a equipa da FA colabora e contribui para o bom funcionamento e 

comunicação, permitindo que todos tenham conhecimento constante de tudo o que se 

passa no dia-a-dia da FA, de modo a que o utente nunca fique prejudicado. Além disso, 

tendo em conta o contexto social da FA, a equipa técnica possui uma elevada relação de 

confiança, simpatia e credibilidade para com os seus utentes. 

2.3. Espaços físicos e equipamentos 

O exterior da FA é facilmente visível e identificável, e o seu ambiente é simples e 

calmo, criando condições que permitam uma comunicação ótima com os utentes (Boas 

Práticas de Farmácia Comunitária, Ordem dos Farmacêuticos). A FA possui no seu exterior 

o vocábulo “Farmácia” e o símbolo “cruz verde”, visível e iluminado durante o período 

noturno (DL nº 172/2012, de 1 de agosto). As instalações da FA garantem a segurança e 

conservação dos medicamentos, a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes 

e respetivo pessoal (DL nº 307/2007, de 31 de agosto). A FA apresenta uma área de 

atendimento ao público com 4 computadores com Sifarma®, armazém e zona de receção 

de encomendas (com 1 computador com Sifarma®), laboratório, instalações sanitárias e 

gabinete para atendimento personalizado (ex. medição de parâmetros bioquímicos), 

gabinete para a Direção Técnica e zona de recolhimento (Manual de Boas Práticas 

Farmacêuticas, Ordem dos Farmacêuticos). 

2.4. Sistema Informático 

O sistema informático da FA é o Sifarma® 2000, software disponibilizado pela Glintt 

e que permite realizar inúmeras tarefas e otimizar o tempo necessário para cada uma delas, 

possibilitando que os recursos humanos da FA tenham maior disponibilidade para melhor 

acompanhar e aconselhar os seus utentes. 

A minha adaptação a este sistema informático foi simples, uma vez que já tinha 

contactado anteriormente com o programa e porque é bastante intuitivo. 

2.5. Horário de funcionamento 

A FA funciona de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 20h, e ao sábado entre as 

9h e as 13h. Nos dias de serviço permanente, a FA está aberta ao público durante 24h, 

ininterruptamente, de 18 em 18 dias, no concelho de Valongo. 

De forma a cumprir as horas de estágio exigidas, e conciliando com o meu emprego, 

além das horas realizadas entre segunda e sexta-feira, no horário normal da farmácia, 

realizei também algumas horas de estágio nas noites de serviço permanente e aos 

sábados de manhã. Por este motivo, não foi possível frequentar nenhuma formação ao 

longo do estágio, pois não era conciliável com os meus horários de estágio e emprego. 
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3. Função de aprovisionamento 

A função de aprovisionamento abrange todas as atividades que têm como objetivo 

colocar os bens e serviços necessários, à disposição da farmácia, satisfazendo as 

necessidades do utente, se possível, com o mínimo custo para esta. 

3.1. Rotação de stock e ponto de encomenda 

O stock de uma farmácia permite fazer face às necessidades dos seus utentes em 

tempo útil, representando um investimento de capital sem certeza de retorno. Assim sendo, 

uma correta gestão de stocks possibilita a disponibilização do produto certo, na quantidade 

certa, para o utente certo, com o menor preço de custo, no menor intervalo de tempo 

possível, fidelizando o utente e garantindo que não há demasiado capital imobilizado. 

Contudo, a gestão de stocks pode ser, muitas vezes, afetada pela impossibilidade de 

prever a prescrição médica, pelo facto de o fluxo de introdução de novos produtos ser 

superior ao fluxo de retirada do mercado, pelo espaço disponível em armazém para um 

correto armazenamento e conservação, e também porque a compra de maiores 

quantidades, de uma só vez, se pode traduzir em melhores condições de compra (menor 

PVF/unidade). 

Para cada medicamento ou produto de saúde comercializado numa farmácia, deve 

ser feita uma análise rigorosa das vendas, bem como a definição do stock mínimo e 

máximo que melhor se adapta a cada um. Com a definição destes parâmetros, o sistema 

informático determina o ponto de encomenda ideal para cada medicamento ou produto de 

saúde, incluindo-o na encomenda diária, quando necessário.  

Durante este estágio, contactar com esta realidade permitiu compreender como esta 

é uma das funções base para a correta gestão de um negócio. 

3.2. Realização de encomendas e fornecedores 

No final do dia, com base no histórico de vendas e no stock atual, mínimo e máximo, 

é gerada uma proposta automática de encomenda diária, que deve ser verificada e que 

pode ser alterada, se necessário, antes de enviar ao respetivo fornecedor. Pontualmente, 

podem realizar-se também encomendas instantâneas de determinado produto para 

satisfazer pedidos de cliente. Além destas, podem ser também efetuadas encomendas 

diretas aos laboratórios, não passando por nenhum armazenista, obtendo normalmente 

melhores condições de compra e pagamento. A existência de vários fornecedores, como 

no caso da FA, permite diminuir as ruturas de stock, bem como ter horários de entrega de 

encomenda mais frequentes, e assim melhorar a gestão de stocks da farmácia. 
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Na FA todos os colaboradores realizam ambos os tipos de encomendas, mas durante 

o meu estágio, apenas realizei encomendas instantâneas através do Sifarma® ou por 

telefone, para satisfazer pedidos pontuais dos atendimentos que realizei. 

3.3. Receção, conferência de encomendas e marcação de preços 

As encomendas enviadas via armazenista são acondicionadas em caixas 

retangulares de plástico, estando identificadas aquelas que contêm medicamentos 

psicotrópicos e/ou produtos de frio (2-8ºC), estando estes últimos armazenados em 

recipientes térmicos. 

Durante a receção da encomenda, é necessário verificar a conformidade de cada 

embalagem e, no caso de haver algum problema com a mesma, deve comunicar-se ao 

fornecedor, emitindo a nota de devolução do produto, para que o fornecedor possa emitir 

uma nota de crédito ou fazer a reposição física do mesmo. No que diz respeito à marcação 

de preços, nos MSRM o preço é definido pelo laboratório e não pode ser alterado pela 

farmácia. O PVP do produto rececionado deve corresponder ao PVP que está no sistema 

informático, a não ser que ainda exista stock com um PVP anterior e, nesse caso, é 

necessário vender esse em primeiro lugar. Por sua vez, os preços dos MNSRM e outros 

produtos de saúde são marcados por cada farmácia, de acordo com a margem de lucro 

que pretendem atribuir a cada artigo e com o respetivo IVA.  

Ao longo deste estágio, rececionei encomendas diárias e instantâneas com bastante 

regularidade, verificando a conformidade da mercadoria entregue, acondicionando 

corretamente todos os produtos, realizando todos os procedimentos inerentes à receção e 

procedendo à emissão de notas de devolução, sempre que necessário. 

3.4. Armazenamento correto dos medicamentos e produtos de saúde  

Os produtos de frio (2-8ºC) necessitam de ser devidamente acondicionados quando 

chegam à farmácia. Os restantes produtos existentes na farmácia devem ser armazenados 

em ambiente controlado de temperatura e humidade (até 25ºC, 40%-60% humidade 

relativa). 

Na FA, os MSRM de marca e genéricos, estão organizados de acordo com a ordem 

alfabética e forma farmacêutica, no armazém primário. Existe ainda um armazém 

secundário onde são guardados os produtos em excesso. Os psicotrópicos e 

estupefacientes estão armazenados numa gaveta individualizada e de acesso restrito aos 

Profissionais de Farmácia. Os MNSRM e outros produtos de saúde encontram-se 

distribuídos nos lineares da farmácia e também no armazém. O armazenamento de 

medicamentos e produtos de saúde foi uma tarefa que realizei com bastante regularidade. 
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3.5. Prazo de validade e de devolução de medicamentos 

Prazo de validade é definido como o período durante o qual o teor em substância 

ativa não é reduzido em mais de 10% da sua dosagem quando conservado em condições 

adequadas (Prista, 1995). É essencial garantir que o utente não adquire um medicamento 

ou produto com o prazo de validade excedido e, como tal, é necessário controlar 

eficazmente os prazos de validade e armazenar corretamente, de acordo com o sistema 

FEFO (First Expired, First Out).  

O prazo de validade de cada artigo é inserido no Sifarma® 2000 no momento da 

receção da encomenda. Todos os meses é retirada uma listagem dos prazos de validade 

que terminam nos próximos 3 meses, incluindo matérias-primas e reagentes usados na 

preparação de manipulados, para proceder à devolução ao fornecedor por prazo de 

validade. 

Durante o meu estágio, acompanhei esta tarefa todos os meses, uma vez que esta 

já estava atribuída a um colaborador previamente definido, nunca tendo sido da minha total 

responsabilidade. 

4. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

Entende-se por medicamento “toda a substância ou composição que possua 

propriedades curativas ou preventivas de doenças e dos seus sintomas, do Homem ou do 

animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a de restaurar, corrigir ou 

modificar as suas funções” (DL nº 176/2006, de 30 de agosto). 

O Profissional de Farmácia é responsável por transmitir toda a informação 

indispensável ao correto uso do medicamento, e por identificar problemas relacionados 

com os medicamentos (PRMs), protegendo o utente de possíveis resultados negativos 

associados ao uso da medicação (Boas Práticas de Farmácia Comunitária, Ordem dos 

Farmacêuticos). 

Os medicamentos de uso humano podem classificar-se como Medicamentos Sujeitos 

a Receita Médica (MSRM) ou Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), ao 

abrigo do DL nº 176/2006, de 30 de agosto. A dispensa de medicamentos é o ato 

profissional no qual os medicamentos são cedidos aos utentes, quando aplicável, após a 

validação da prescrição médica apresentada, em regime de automedicação ou por 

indicação farmacêutica. 

Durante este estágio, tive a oportunidade de contactar e realizar dispensa de ambos 

os tipos de medicamentos e, no caso de existir prescrição médica, procedi à sua validação 

sempre que necessário. 
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4.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

São considerados medicamentos sujeitos a receita médica aqueles que: a) podem 

constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados para o fim a que se 

destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; b) são com frequência utilizados 

em quantidade considerável para fins diferentes daquele a que se destinam, se daí puder 

resultar qualquer risco, direto ou indireto, para a saúde; c) contêm substâncias, ou 

preparações à base dessas substâncias, cuja atividade e ou efeitos secundários seja 

indispensável aprofundar; d) se destinam a ser administrados por via parentérica, ou seja, 

são injetáveis (DL nº 176/2006, de 30 de agosto). 

4.1.1. Prescrição médica eletrónica e manual 

Nos MSRM, a prescrição de medicamentos é efetuada por Denominação Comum 

Internacional (DCI), com vista a centrar a prescrição médica na escolha farmacológica, e 

assim contribuir para uma utilização mais racional dos medicamentos. Por vezes, a 

prescrição de medicamentos pode não ser efetuada nestes termos e, o Farmacêutico deve 

verificar a ocorrência de uma das seguintes situações, validando este tipo de prescrição 

por nome comercial ou titular de AIM: medicamento de marca sem similar ou que não 

disponha de medicamento genérico similar comparticipado (o Farmacêutico apenas 

pode dispensar o medicamento que consta da receita) ou existência de justificação 

técnica do prescritor (medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito – o 

Farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento que consta da receita; reação 

adversa prévia – o Farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento que consta da 

receita; continuidade de tratamento superior a 28 dias – o utente pode optar por 

medicamentos similares ao prescrito, desde que sejam de preço inferior, exercendo o 

direito de opção). 

Existem atualmente 3 tipos de prescrição: manual, eletrónica materializada e 

eletrónica desmaterializada. A prescrição manual é permitida apenas em situações 

excecionais de acordo com a legislação em vigor, podendo ser devido a falência 

informática; inadaptação fundamentada do prescritor; prescrição no domicílio; até 40 

receitas/mês (artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho). A prescrição tem uma 

validade de 30 dias seguidos, contada a partir da data da sua emissão, e em cada receita 

podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total de 4 embalagens por receita. 

No máximo, podem ser prescritas 2 embalagens do mesmo medicamento, exceto quando 

se apresentam sob a forma de embalagem unitária, podendo ser prescritas até 4 

embalagens do mesmo medicamento. Para que a receita seja válida, o prescritor deve 

incluir os elementos presentes na tabela 1 (Anexos). Neste caso, é necessário inserir 
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manualmente os medicamentos prescritos pelo médico, o regime de comparticipação e o 

código de barras da receita, do médico prescritor e, no caso de médicos particulares, do 

local de prescrição. 

A prescrição eletrónica de medicamentos (PEM) tem como objetivos aumentar a 

segurança e qualidade da prescrição e da dispensa, minimizar o desperdício e agilizar os 

processos de prescrição e de conferência de receituário. A PEM pode ser 

desmaterializada, sendo enviada para o telemóvel ou email do utente, ou materializada 

quando é impressa. A validade da prescrição eletrónica pode ser de 30 dias ou 6 meses, 

de acordo com o tipo de medicamento prescrito (Portaria nº 224/2015, de 27 de julho).  

Após ter conhecimento das regras de prescrição, tarefa bastante facilitada pela 

existência da PEM, efetuei dispensa de MSRM, através de receitas manuais e eletrónicas, 

materializadas e desmaterializadas, ao longo de quase todo o estágio, uma vez que já tinha 

contactado com esta realidade anteriormente. Pude constatar que, atualmente, são já 

muitos os médicos que recorrem à PEM desmaterializada e, embora alguns utentes e 

médicos não se consigam adaptar aos avanços tecnológicos na saúde, a prescrição 

manual acontece raramente, também por motivos legais. 

4.1.2. Validação da prescrição médica 

Antes da dispensa de MSRM, o Farmacêutico deve, como profissional especialista 

do medicamento, verificar e validar a receita, sobretudo quando se trata de uma prescrição 

manual. Nas prescrições manuais não pode haver rasuras, ou estas devem estar 

devidamente rubricadas pelo médico prescritor e, devem estar presentes todos os 

elementos obrigatórios de uma receita manual, bem como ser cumprido o prazo de 

validade de 30 dias após a data da prescrição. Por sua vez, uma receita eletrónica 

materializada ou desmaterializada não necessita de ser validada, em termos legais, pelo 

Farmacêutico, uma vez que o sistema informático apresenta toda a informação necessária, 

sendo automaticamente inserida no sistema pela leitura ótica do código de barras e pela 

inserção manual do código de acesso. Quando um utente se dirige à farmácia com uma 

prescrição médica, é também necessário verificar se a mesma é para o próprio e, em 

seguida questionar se pretende medicamento genérico ou de marca, no caso de existir e 

se a receita o permitir, devendo permitir que o utente exerça o direito de opção, escolhendo 

um dos 5 medicamentos mais baratos de um mesmo grupo homogéneo. No caso de o 

preço do medicamento selecionado ser superior ao 5º mais barato para aquele grupo 

homogéneo, é necessário inserir o código de direito de opção.  

Para além da validação da receita e dispensa do MSRM, o Farmacêutico tem a 

responsabilidade de efetuar o correto aconselhamento, verificando a posologia, formas de 

administração e cuidados de armazenamento, bem como alertando o utente para eventuais 
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efeitos secundários, interações medicamentosas e contraindicações. Relativamente à 

comunicação com determinados utentes, por vezes, pode ser necessário recorrer a 

símbolos “dia”, “refeição”, “noite”, de forma a facilitar a compreensão do utente numa 

situação específica, e reforçar a informação oral, escrevendo-a na embalagem de cada 

medicamento, se necessário. 

4.1.3. Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência 

Medicamento genérico é definido com um medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e com 

bioequivalência com o medicamento de referência, demonstrada em estudos de 

biodisponibilidade adequados. Os medicamentos genéricos devem ter a sigla «MG» na 

embalagem (DL nº 176/2006, de 30 de agosto). Por norma, estes medicamentos 

apresentam PVP mais baixo do que o titular de AIM porque não tiveram de suportar os 

custos relativos ao desenvolvimento e investigação inicial do medicamento de marca.  

O Sistema de Preços de Referência (SPR) abrange os medicamentos 

comparticipados, prescritos no âmbito do SNS, e para os quais já existem medicamentos 

genéricos autorizados, comparticipados e comercializados. O SPR estabelece um valor 

máximo a ser comparticipado, correspondendo ao escalão ou regime de comparticipação 

aplicável calculado sobre o preço de referência ou igual ao PVP do medicamento, conforme 

o que for inferior, para cada conjunto de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no 

mercado (Sistema de Preços de Referência, Infarmed; Portaria nº 271/2017, de 12 de 

setembro).  

No decorrer deste estágio, pude constatar que há já muitos utentes que optam pelos 

medicamentos genéricos, ao invés do que acontecia quando estes começaram a ser 

comercializados. Neste âmbito, é importante desmistificar a razão pela qual estes são, na 

maioria dos casos, mais baratos do que os medicamentos de marca. 

4.1.4. Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes 

Em Portugal, há legislação que se destina a regulamentar o uso de psicotrópicos e 

estupefacientes para fins terapêuticos, sendo que a fiscalização e supervisão do uso deste 

tipo de substâncias recai sobre o Infarmed. Todos os medicamentos autorizados em 

Portugal que contenham substâncias controladas, só podem ser dispensados pelo 

Farmacêutico, mediante apresentação de receita médica legalmente instituída.  
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Na dispensa deste tipo de medicamentos, no Sifarma® 2000 há obrigatoriedade de 

preenchimento dos seguintes dados no momento da dispensa: dados relativos ao médico, 

ao doente e ao adquirente (Psicotrópicos e Estupefacientes, Infarmed). 

Nas prescrições eletrónicas, os dados são comunicados à Base de Dados Nacional 

de Prescrições (BDNP), pelo que o controlo destes medicamentos é feito informaticamente. 

Contudo, quanto às receitas manuais, todos os meses a farmácia tem de enviar um 

histórico de Entradas e Saídas de Estupefacientes e Psicotrópicos. No final de cada ano é 

enviado o Mapa de Balanço que menciona todas as entradas e saídas de estupefacientes 

e psicotrópicos daquela farmácia. Relativamente às encomendas, no final do mês, os 

armazenistas enviam uma listagem de todos os estupefacientes e psicotrópicos enviados 

para a farmácia durante aquele mês, devendo esta ser verificada e validada pelo DT. 

Estas substâncias devem ser armazenadas num local individualizado e de acesso 

restrito aos Profissionais de Farmácia, devendo existir um elevado controlo sobre os stocks 

existentes (DL nº 15/93, de 22 de janeiro; Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de 

outubro). Sempre que durante o controlo de receituário for detetado algum consumo 

individual anormal de substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, o Infarmed transmite 

essa informação ao serviço de saúde competente (Portaria nº198/2011, de 18 de maio). 

Durante o meu estágio tive contacto com este grupo de MSRM, procedendo à sua 

dispensa mediante determinadas regras que são exigidas. Quanto ao seu armazenamento, 

também pude verificar que, por serem substâncias sujeitas a um elevado controlo, estão 

arrumadas num local à parte dos restantes MSRM. 

Canábis para fins medicinais 

Toda a cadeia de produção, desde o cultivo da planta à sua preparação e distribuição, 

é conhecida e controlada, sendo possível garantir que os produtos são produzidos de 

acordo com todas as boas práticas e requisitos aplicáveis. A prescrição apenas pode ser 

efetuada se os tratamentos convencionais com medicamentos autorizados não estiverem 

a produzir os efeitos esperados ou se estiverem a provocar efeitos adversos relevantes 

(Canábis para fins medicinais, Infarmed). A receita deve mencionar a identificação do 

utente e do médico, a identificação do medicamento, preparação e substância à base da 

planta de canábis a ser dispensada, a quantidade e posologia, assim como a via e modo 

de administração (Lei nº 33/2018, de 18 de julho; Decreto-Lei n.º 8/2019, de 15 de janeiro). 

Durante o meu estágio na FA, não surgiu nenhuma situação com prescrição para 

este tipo de tratamento. 
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4.1.5. Dispensa de produtos relativos ao protocolo de diabetes 
mellitus 

No caso de prescrição eletrónica materializada ou manual, estes produtos têm de ser 

prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros 

medicamentos/produtos (Normas relativas à prescrição de medicamentos e produtos de 

saúde, Infarmed). O Estado comparticipa o preço dos reagentes e dispositivos médicos 

referidos, quando destinados a utentes do SNS e dos subsistemas públicos de saúde, 

como tal devidamente identificados e que apresentem prescrição médica (Portaria n.º 

222/2014, de 4 de novembro). 

Tendo em conta o elevado número de utentes que necessitam de monitorizar os seus 

níveis de glicemia, diariamente, foi muito frequente a dispensa de produtos relativos ao 

protocolo de diabetes mellitus durante este estágio. 

4.2. Dispensa de medicamentos manipulados  

Medicamento manipulado define-se como qualquer fórmula magistral ou oficinal, 

preparada e dispensada sob a responsabilidade de um farmacêutico. Fórmulas magistrais 

são preparadas segundo uma prescrição médica e, por seu turno, as fórmulas oficinais são 

preparadas segundos as indicações de uma Farmacopeia ou Formulário Galénico. Nas 

farmácias comunitárias, são maioritariamente preparadas fórmulas magistrais, de acordo 

com a sua definição, mediante prescrição médica (Boas Práticas de Farmácia Comunitária, 

2009). 

Relativamente à prescrição de medicamentos manipulados, esta pode ser realizada 

em campo de texto livre, não havendo lugar à comparticipação. Para haver 

comparticipação, estes medicamentos têm de ser prescritos isoladamente, ou seja, a 

receita médica não pode conter outros medicamentos/produtos e deve indicar que é do tipo 

MM. Cada linha de prescrição pode conter até 2 embalagens de um medicamento 

manipulado. Em cada prescrição podem ser prescritos até 4 medicamentos manipulados 

distintos (Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril).  

Durante este estágio, não tive oportunidade de realizar nenhum manipulado, mas 

pude observar a dispensa de alguns por outros colaboradores da FA. 

4.2.1. Material de laboratório e matérias-primas 

Tal como referem as Boas Práticas para Farmácia Comunitária, para a preparação 

de medicamentos manipulados, o laboratório da FA é convenientemente iluminado e 

ventilado, com temperatura e humidade adequadas.  
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As matérias-primas usadas na preparação de manipulados devem satisfazer as 

exigências da monografia respetiva e devem ser adquiridas a fornecedores devidamente 

autorizados pelo Infarmed, I.P. (Portaria 594/2004, de 2 de junho).  

4.2.2. Boas práticas de manipulação 

A preparação de medicamentos manipulados deve basear-se na prescrição, 

formulários galénicos, farmacopeias, ou noutra fonte bibliográfica adequada. Para garantir 

a qualidade dos medicamentos manipulados, na farmácia comunitária, é necessário 

estabelecer procedimentos gerais e específicos, registar os dados referentes às operações 

de preparação e controlo, e permitir a avaliação da qualidade dos medicamentos 

preparados. Este documento regista o nº de lote, as matérias-primas utilizadas, o 

procedimento, a verificação dos caracteres organoléticos, o prazo de validade, a data de 

preparação e informações do utente, devendo ser rubricado pelo operador e supervisor, e 

carimbado. 

Os medicamentos manipulados na FA possuem um rótulo próprio, onde constam as 

informações obrigatórias, como a fórmula prescrita pelo médico, o nº de lote atribuído, o 

prazo de validade, as condições de conservação, algumas instruções especiais, via de 

administração, posologia, e identificação da farmácia e do DT (Portaria nº 594/2004, de 2 

de junho). 

4.2.3. Preço dos medicamentos manipulados 

O cálculo do preço dos manipulados é realizado de acordo com a Portaria nº 

769/2004, de 1 de julho. O PVP de medicamentos manipulados é calculado com base no 

valor das matérias-primas, valor dos materiais de embalagem e valor dos honorários da 

preparação. O valor dos honorários da preparação tem por base um fator (F) que é 

atualizado periodicamente, na proporção do crescimento do índice de preços ao 

consumidor, sendo divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística. 

Ao longo deste estágio, apesar de não ter tido possibilidade de preparar nenhum 

manipulado, observei a preparação de alguns e pude calcular o PVP de um deles. 

4.3. Aconselhamento e dispensa de medicamentos não sujeitos a receita 
médica 

MNSRM são todos os medicamentos que podem ser dispensados sem apresentação 

de prescrição médica, fazendo parte dos medicamentos passíveis de automedicação, 

(Despacho nº17690/2007, de 23 de julho). Em muitas situações, o utente procura a 

farmácia antes de procurar o médico, para obter uma solução mais rápida para o seu 
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problema, e devido a uma grande relação de confiança que, muitas vezes, existe com o 

seu Farmacêutico.  

Neste âmbito inserem-se, por exemplo, os medicamentos homeopáticos. A 

homeopatia é classificada como terapêutica não convencional, dado que parte de uma 

base filosófica diferente da medicina convencional e aplica processos específicos de 

diagnóstico e terapêutica (Lei nº 45/2003, 22 agosto). Um medicamento homeopático é um 

medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia, 

ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro (Decreto-

Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto). 

Durante o meu estágio, pude aconselhar medicamentos homeopáticos com elevado 

perfil de segurança, em situações como a gravidez e amamentação, e em crianças. 

Por sua vez, medicamento veterinário é todo o medicamento destinado aos animais 

para tratamento ou prevenção de doenças e sintomas (Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de 

julho). 

Durante este estágio na FA, foi possível contactar com diversos produtos utilizados 

em veterinária e realizar a sistematização dos antiparasitários externos para cães e gatos, 

de forma a facilitar o aconselhamento nesta área da farmácia comunitária. 

4.4. Aconselhamento e dispensa de outros produtos de saúde 

Inserem-se neste grupo os géneros alimentícios destinados a pessoas com 

necessidades nutricionais cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontra 

perturbado, pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse 

facto, podem retirar benefício de ingestão controlada de certas substâncias presentes nos 

alimentos (DL nº 74/2010, de 21 de junho). Os leites de fórmula e papas, para latentes e 

crianças, podem inserir-se neste grupo, sendo a sua composição variável de acordo com 

a fase de desenvolvimento da criança. Além destes, na FA são disponibilizados produtos 

para alimentação especial, tais como espessantes (ex. Fortimel® Powder) para indivíduos 

com dificuldades de deglutição, por exemplo. Dada a variedade deste tipo de produtos, 

existente na FA, tive contacto com grande parte deles durante o meu estágio. 

Os medicamentos fitoterápicos inserem-se também neste âmbito e definem-se 

como medicamentos que têm exclusivamente como substâncias ativas, substâncias 

derivadas de plantas (Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto). Na FA estão disponíveis 

medicamentos fitoterápicos, úteis em várias áreas terapêuticas que, embora sejam 

constituídos por plantas, não devem ser considerados inócuos ou sem efeito 

farmacológico. Ao longo deste estágio, dispensei alguns fitoterápicos, procedendo ao seu 

correto aconselhamento. 
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Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) são constituídos por 

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

partes superficiais do corpo humano, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os 

limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e ou 

de corrigir os odores corporais (Decreto-Lei nº 142/2005, de 24 de agosto). Durante o meu 

estágio, surgiram algumas situações em que tive de proceder a aconselhamento 

dermocosmético, aprofundando os meus conhecimentos nesta área.  

Também neste contexto se podem destacar os dispositivos médicos. Um 

dispositivo médico é considerado qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função 

possa ser apoiada por esses meios (Diretiva dos Dispositivos Médicos 93/42/CEE, 

transposta para a lei nacional pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho). A 

classificação de dispositivo médico é feita com base em critérios como os potenciais riscos 

inerentes à utilização do dispositivo, e a duração do contacto do dispositivo com o corpo 

humano, a invasão no corpo humano e a anatomia afetada pelo uso do dispositivo, 

permitem classificá-los em classe I (dispositivos de baixo risco); classe IIa (dispositivos de 

baixo médio risco); classe IIb (dispositivos de alto médio risco); e classe III, dispositivos de 

alto risco. Também existem alguns dispositivos médicos para diagnóstico in vitro (Diretiva 

98/79/CE transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 189/2000, de 12 de 

agosto). 

Na FA encontram-se disponíveis alguns dispositivos médicos, sendo que durante 

este estágio procedi à sua dispensa e aconselhamento, tais como lancetas, canetas de 

insulina, material de penso e compressas de gaze hidrófila. Na FA existe também todo o 

material de apoio ortopédico, como pulsos elásticos, joelhos elásticos, apoios 

cervicais/lombares e óculos indicados para presbiopia – dificuldade em ver ao perto que 

evolui com a idade. 

O material de penso enquadra-se também como dispositivo médico e, foi uma área 

que aprofundei na unidade curricular de Dispositivos Médicos do MICF, sendo sem dúvida, 

crucial no dia a dia da farmácia comunitária, para podermos proceder ao aconselhamento 

do material de penso mais adequado a cada situação. 

Os produtos de puericultura destinam-se a bebés e a mulheres grávidas ou no pós-

parto, e incluem produtos necessários para a mãe (ex. creme para prevenção de estrias) 

e para o bebé (ex. biberões, chupetas, fraldas, entre outros). Enquanto Farmacêutico é 

importante o aconselhamento nesta fase da vida da mãe e do bebé, promovendo o 

aleitamento materno sempre que possível. Considerando o contexto social da FA, não 



 

15 

foram muitas as vezes em que pude aconselhar este tipo de produtos, mas é uma área 

com a qual já tive contacto anteriormente e com a qual estou familiarizada. 

5. Conservação domiciliária do medicamento 

Alguns medicamentos podem não possuir referências especiais de conservação, 

prevalecendo a conservação à temperatura ambiente. 

Outros medicamentos exigem conservação em frigoríficos ou câmaras de 

refrigeração (2-8ºC). Neste caso, o medicamento deve ser retirado do frigorífico alguns 

minutos antes de ser utilizado e, em caso de temperatura exterior elevada, é aconselhável 

utilizá-los rapidamente, a partir do momento em que são retirados do frigorífico. 

Quanto aos medicamentos que devem ser conservados em temperatura inferior a 

25-30ºC, se estas temperaturas forem ultrapassadas pontualmente (durante alguns dias 

ou algumas semanas), não há consequências para a estabilidade ou a qualidade destes 

medicamentos, uma vez que durante as provas de estabilidade foram expostos a 

condições de stress térmico superiores.  

As formas farmacêuticas especiais (supositórios, óvulos, cremes) são bastante 

sensíveis às elevações de temperatura. Nestes casos, não é o princípio ativo que é 

sensível ao calor, mas sim a forma farmacêutica. Qualquer produto cuja aparência exterior 

esteja visivelmente modificada não deverá ser utilizado, na medida em que esta alteração 

poderá indicar uma modificação das propriedades da forma farmacêutica (Conservação de 

Medicamentos, Infarmed). 

6. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

Para além do aconselhamento e dispensa de medicamentos e produtos de saúde, a 

FA presta muitos outros serviços aos seus utentes e à comunidade. 

6.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A farmácia comunitária pode ser a primeira porta para a realização de rastreios de 

hipertensão arterial, hiperglicemia e hipercolesterolemia, encaminhando para o médico 

todas as situações que considere necessárias. Na FA este serviço é prestado na sala de 

medição de parâmetros bioquímicos, possibilitando que o utente se sinta à vontade com o 

Profissional de Farmácia. 

No decorrer deste estágio na FA, procedi várias vezes à medição de todos estes 

parâmetros bioquímicos, uma vez que já tinha tido contacto anterior com esta realidade. 
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6.2. Administração de vacinas e injetáveis 

A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação é um dos 

serviços de promoção da saúde e bem-estar dos utentes que podem ser prestados nas 

farmácias comunitárias (Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro, alterada pela Portaria 

97/2008, de 9 de abril). Neste sentido, a administração de vacinas nas farmácias 

comunitárias deve ser executada por farmacêuticos, devidamente habilitados com 

formação complementar específica, reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos, sobre 

administração de vacinas e suporte básico de vida, nomeadamente no tratamento da 

reação anafilática (Deliberação nº 139/CD/2010). Ainda neste âmbito, a farmácia deve 

dispor de instalações adequadas, como o gabinete de atendimento personalizado e, no 

que respeita à garantia do suporte básico de vida, deve ainda estar equipada com os meios 

necessários ao tratamento de uma reação anafilática. Na FA existe uma farmacêutica 

responsável pela administração de vacinas e injetáveis e, durante o estágio, assisti à 

administração de injetáveis. 

6.3. Primeiros socorros 

Também no gabinete onde se determinam os parâmetros bioquímicos e administram 

vacinas e injetáveis, é possível realizar pequenos primeiros socorros, como desinfeção de 

feridas e aplicação de pensos. 

6.4. Farmacovigilância 

A farmacovigilância é um processo indispensável para garantir permanentemente a 

monitorização da segurança dos fármacos e a avaliação da relação benefício-risco e tem 

como principal objetivo a minimização do risco na utilização dos medicamentos 

(Farmacovigilância em Portugal, 2017). Por isso, no decorrer da atividade farmacêutica, é 

também responsabilidade de qualquer Profissional de Farmácia, alertar e informar as 

entidades competentes para possíveis reações adversas das quais tenha tido 

conhecimento no exercício das suas funções.  

6.5. Recolha de medicamentos (Valormed) 

O Valormed é um Sistema Integrado de Recolha de Embalagens e Medicamentos 

que realiza a gestão de resíduos dos mesmos. Dada a especificidade do medicamento e o 

consequente prejuízo para o ambiente, tornou-se indispensável a criação deste sistema 

para proceder à recolha segura destes resíduos, evitando que estes estejam acessíveis 

como qualquer outro resíduo urbano. 
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Todas as farmácias comunitárias dispõem de contentores Valormed para proceder à 

recolha de medicamentos fora do prazo de validade ou cujas embalagens já estão vazias. 

Estes contentores são recolhidos por um dos armazenistas que trabalham com a farmácia 

e encaminhados para o local de tratamento. 

6.6. Recolha de radiografias – Campanha AMI 

Anualmente, em períodos definidos, existem campanhas de recolha de radiografias 

promovidas pela AMI, de forma que os seus componentes não contaminem o meio 

ambiente e não prejudiquem, também, a saúde de todos. 

7. Automedicação e Promoção do Uso Racional do Medicamento 

As farmácias comunitárias são, cada vez mais, a primeira unidade de saúde a que 

os utentes recorrem, procurando aconselhamento. Contudo, é também cada vez mais 

frequente a aquisição de medicamentos e produtos de saúde, em farmácias e 

parafarmácias, sem que haja qualquer tipo de indicação farmacêutica ou aconselhamento 

por profissionais devidamente especializados. É, por isso, mais fácil que muitos indivíduos 

utilizem determinados medicamentos como automedicação, sem certeza de que estes 

serão os mais indicados para os sinais e sintomas que apresentam. Sempre que um 

Profissional de Farmácia detete situações de automedicação, eticamente, tem o dever de 

intervir e aconselhar o utente sobre as soluções mais indicadas para o seu tratamento, 

demonstrando-lhe os riscos da automedicação – automedicação assistida. Em muitos 

contextos, é necessário recomendar a utilização de medidas não farmacológicas, 

isoladamente, ou associadas a terapia farmacológica.  

Enquanto profissionais de excelência do medicamento, os Farmacêuticos detêm a 

máxima responsabilidade sobre a promoção do Uso Responsável do Medicamento. Este 

conceito pressupõe que “um medicamento apenas é utilizado quando necessário, e que a 

seleção do mesmo é apropriada com base naquela que é a mais recente evidência 

científica e/ou clínica, de forma a garantir a sua efetividade” (Uso Responsável do 

Medicamento, Infarmed).  

Durante o meu estágio tentei, em todas as situações possíveis, associar medidas 

não farmacológicas ao meu aconselhamento e, nas situações de automedicação, realizei 

sempre algum aconselhamento ou indicação farmacêutica que considerei mais adequados. 
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8. Contabilidade e gestão na farmácia  

8.1. Processamento de receituário e faturação 

Aquando da dispensa de um MSRM, o SIFARMA® efetua o loteamento automático e 

sequencial das receitas, por organismo, sendo atribuído a cada receita um número dentro 

de cada lote. Atualmente, o processamento das receitas eletrónicas é automaticamente 

gerado pelo SIFARMA®, mas as receitas manuais continuam a necessitar de ser conferidas 

e separadas por lotes, para cada organismo. No final de cada mês, procede-se ao fecho 

dos lotes com impressão do Verbete de Identificação do Lote. Para cada conjunto de lotes 

é impressa a Relação Resumo de Lotes que identifica o valor total do PVP referente a 

todos os lotes, o valor total pago pelo utente, entre outros. Existe ainda, para o conjunto de 

todos os organismos de uma mesma entidade de comparticipação, uma Listagem de 

Faturas dessa entidade que refere o número total de lotes e o valor total correspondente 

ao PVP, aos utentes e à entidade de comparticipação (Portaria nº193/2011, de 13 de maio). 

Na realidade atual, o número de receitas manuais que necessitam de conferência, é 

já muito reduzido. No meu estágio, observei várias vezes as colaboradoras responsáveis 

por este procedimento, mas nunca o efetuei sozinha dada a complexidade e 

responsabilidade do procedimento. 

9. Marketing na farmácia comunitária 

Atualmente, as farmácias não são apenas pontos de acesso ao SNS, mas também 

são locais que dispõem de uma enorme variedade de produtos, com melhores preços do 

que a concorrência. A existência de cada vez mais farmácias, principalmente nas grandes 

cidades, fez aumentar a concorrência entre estas, verificando-se muito mais campanhas 

promocionais, descontos e margens de lucro reduzidas, do que se verificava há uns anos. 

Assim, atualmente, Farmacêuticos não são apenas profissionais do medicamento, 

mas estão também muitas vezes envolvidos no marketing farmacêutico, de forma a fazer 

face às exigências do mercado e a saber como comunicar as suas vantagens face à 

concorrência. Além disto, a farmácia também deve promover interação da população com 

a farmácia, em datas especiais, através de sorteios, fotografias para colocar nas redes 

sociais, caminhadas solidárias, entre outros, envolvendo-se com a comunidade. Todos 

estes aspetos ajudam na comunicação e transmissão da imagem da farmácia, e dos seus 

produtos, ao consumidor. 

Ao longo do meu estágio, não intervim ao nível das redes sociais da farmácia, dado 

o contexto social em que se inseria, mas propus a alteração de alguns lineares da mesma, 

de forma a incrementar as vendas, tendo em conta a sazonalidade de alguns produtos. 

Criou-se um linear de “Farmácia da Família” que incluía antigripais e vitamina C, por 
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exemplo, auxiliando no cross-selling. Colocaram-se produtos de maior interesse, durante 

o Natal, ao nível dos olhos do cliente e, reorganizaram-se os lineares de forma mais 

coerente, por áreas terapêuticas. 
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Parte 2 – Atividades desenvolvidas no âmbito da UC Estágio 

O Farmacêutico é o profissional de saúde responsável pelo uso seguro e eficaz do 

medicamento e, está diretamente envolvido nos cuidados farmacêuticos, e estes 

relacionados com os resultados em saúde. Os resultados em saúde prendem-se, então, 

com a intervenção do Farmacêutico na avaliação da necessidade (usar os medicamentos 

necessários; não utilizar medicamentos desnecessários), na promoção da adesão à 

terapêutica (cumprir o regime posológico), na avaliação da efetividade (a resposta à 

medicação é a esperada e o regime posológico está adequado às metas terapêuticas) e 

da segurança (os medicamentos não originam novos problemas de saúde nem agravam 

os já existentes). Uma falha na efetividade da terapêutica impede que se atinjam os 

resultados esperados, e uma falha na segurança pode induzir resultados que afetem, ainda 

mais, a saúde do utente. 

O Farmacêutico atua, assim, ao nível do medicamento e do doente. No que diz 

respeito ao medicamento, intervém na aquisição, gestão de stocks, prazos de validade, 

armazenamento e conservação, como descrito na Parte 1 deste relatório. Por outro lado, 

relativamente ao doente, o Farmacêutico é o responsável pela dispensa de medicamentos, 

consulta farmacêutica, educação para a saúde, seguimento farmacoterapêutico e 

farmacovigilância, entre outros. Tudo isto tem como objetivo final a promoção da saúde do 

utente e a prevenção de Problemas Relacionados com Medicamentos (PRMs) e 

Resultados Negativos associados à Medicação (RNMs). 

Como cuidados farmacêuticos podem destacar-se a revisão da medicação que 

implica uma avaliação sistemática dos medicamentos de um doente e a gestão do uso dos 

mesmos, de forma a otimizar os resultados em saúde e identificar PRMs. A este nível, o 

Farmacêutico tem como objetivos melhorar a adesão à terapêutica, aumentar a informação 

correta sobre os medicamentos, discutir dificuldades sentidas com o doente, orientar o 

doente e o cuidador, detetar e corrigir PRMs e evitar desperdício de medicação. Esta 

intervenção tem especial interesse ao nível dos Centros de Dia e Lares de Idosos. Por sua 

vez, no seguimento farmacoterapêutico, o Farmacêutico responsabiliza-se pela deteção e 

resolução de PRMs e RNMs, de forma continuada e sistematizada, em colaboração com o 

doente e outros profissionais de saúde. 

Neste âmbito, decidi desenvolver um projeto de intervenção farmacêutica, com 

possibilidade de revisão da medicação e seguimento farmacoterapêutico, a longo prazo, e 

um de indicação farmacêutica em algumas áreas muito comuns na farmácia comunitária. 
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1. Intervenção farmacêutica com realização de rastreios em Centro de 
Dia (hipercolesterolemia, hiperglicemia e hipertensão arterial) 

 

Âmbito e Objetivos: 

No âmbito do Dia Mundial da Diabetes, nos meses de novembro e dezembro de 

2019, realizaram-se dois rastreios de risco cardiovascular (CV) no Centro de Dia (CD) da 

Associação de Promoção Social e Cultural de Ermesinde (APSCE).  

Os rastreios tiveram como objetivo avaliar os níveis de glicose e colesterol total, bem 

como os valores de pressão arterial, de indivíduos do sexo masculino e feminino, com 

idades compreendidas, aproximadamente, entre os 55 e os 95 anos, que frequentam o 

referido CD. Este CD enquadra-se num contexto social bastante envelhecido, no centro da 

cidade de Ermesinde, onde a prevalência de doenças crónicas é muito elevada, pelo que 

fez todo o sentido proceder à avaliação dos referidos parâmetros cardiovasculares. 

A par dos rastreios, sempre que possível, verificou-se a medicação feita por cada 

utente no que diz respeito a estas 3 patologias, de forma a intervir se necessário e possível. 

Enquadramento: 

À semelhança do que acontece nos restantes países desenvolvidos, Portugal assiste 

a uma grande mudança no seu perfil demográfico e epidemiológico, gerando grandes 

desafios ao sistema de saúde. O prolongamento da vida, associado a uma baixa 

fecundidade, tem conduzido ao envelhecimento da população e, deste contexto 

demográfico destaca-se o aumento do número significativo de doenças crónicas (Retrato 

da Saúde, 2018). De facto, os avanços na ciência e tecnologia, que têm permitido o 

aumento da esperança média de vida, deveriam também pressupor um maior 

acompanhamento desta faixa etária. Tal não se tem verificado, mas o futuro da profissão 

farmacêutica deveria incluir um aumento do seguimento farmacoterapêutico e 

monitorização mais próxima dos utentes desta idade. 

A par do envelhecimento da população, em Portugal, as doenças cardiovasculares 

(DCV) continuam a ser a principal causa de morte e, responsáveis por 29% do total dos 

óbitos (Instituto Nacional de Estatística, 2018). Ainda assim, nos últimos anos tem-se 

verificado uma redução da mortalidade, o que se deve bastante ao aumento da utilização 

de medicamentos para o seu controlo, à semelhança do que acontece com os 

medicamentos para o controlo da diabetes. É evidente que a utilização de medicamentos 

melhorou os resultados em saúde, mas, em algumas áreas, existem problemas de saúde 

associados ao seu uso inadequado (Retrato da Saúde, 2018). 
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A escolha pela realização de rastreios para avaliação do risco cardiovascular na 

terceira idade, deveu-se também à evidência de que os problemas com medicação nos 

idosos estão, muitas vezes, associados às doenças cardiovasculares (Salmasi, S., 2019). 

A realização deste tipo de rastreios neste contexto social, e a revisão da medicação que 

lhe é inerente, leva a compreender se há medicação necessária, a ser correta ou 

incorretamente administrada e se, em alguns casos, há medicação desnecessária. Muitas 

vezes, nestes contextos, os utentes são acompanhados por profissionais não 

especializados no medicamento, o que acarreta lacunas na gestão da medicação de cada 

um, como administração de medicação desnecessária, e duplicação ou omissão de doses, 

por exemplo.  

Há estudos que demonstram de que forma os Farmacêuticos comunitários podem 

estabelecer a ligação nos cuidados de saúde de utentes idosos, muitas vezes isolados, e 

com múltiplas comorbilidades. O Farmacêutico compreende como funciona a medicação e 

pode prestar suporte aos cuidadores, em centros de dia, lares de idosos ou em casa, 

ajudando a otimizar a adesão à terapêutica e os resultados obtidos, caso a caso. A 

colaboração entre farmacêuticos e cuidadores é essencial para o bem-estar dos utentes 

desta faixa etária (Kayyali, R., 2019). 

Como exemplo disso, alguns estudos sugerem que a gestão de medicação por 

farmacêuticos levou a um aumento de 20% na proporção de pacientes com valores ótimos 

de HbA1c e aumentou a adesão dos mesmos à dieta e a medidas não farmacológicas. Da 

mesma forma, este acompanhamento pelos farmacêuticos, ajudou a que os pacientes 

atingissem os seus objetivos na diminuição da pressão arterial elevada (Salmasi, S., 2019).  

A hipertensão arterial, hiperglicemia e hipercolesterolemia constituem 3 fatores 

predisponentes para aumento do risco cardiovascular, pelo que a sua deteção atempada 

e monitorização de situações já diagnosticadas, é crucial para evitar problemas mais 

graves e lesões nos órgãos-alvo (Retrato da Saúde, 2018). O algoritmo clínico para 

avaliação do risco CV analisa o SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) com base 

na possível presença de doença cardiovascular, diabetes mellitus tipo 1 ou 2, fatores de 

risco vascular isolado ou doença renal crónica moderada a grave (Norma nº 005/2013, 

DGS). 

A hipertensão arterial (HTA) é o fator de risco mais prevalente na população 

portuguesa e, como doença crónica que é, necessita da terapêutica e vigilância continuada, 

sendo importante não esquecer que a interrupção da terapêutica pode associar-se a um 

agravamento da situação clínica. Esta patologia define-se como a elevação persistente, 

em várias medições e em diferentes ocasiões, da pressão arterial sistólica (PAS) igual ou 

superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90 mmHg 

(Fig.1, Anexos; Guidelines Europeias Tratamento HTA, 2018). Esta definição é válida para 
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pessoas de idade igual ou superior a 18 anos, que não sujeitas a tratamento farmacológico 

anti-hipertensor e que não apresentem patologia aguda concomitante ou se encontrem 

grávidas. Para o diagnóstico de HTA é necessário que a pressão arterial (PA) se mantenha 

elevada nas medições realizadas em, pelo menos, duas diferentes consultas, com um 

intervalo mínimo, entre elas, de uma semana. 

A medição da PA deve obedecer às seguintes condições: ser efetuada em ambiente 

acolhedor e sem pressa; o doente deve estar sentado e relaxado, pelo menos, durante 5 

minutos; deve ser realizada com a bexiga vazia; o doente não deve fumar nem ingerir 

estimulantes (ex. café) na hora anterior à medição; membro superior desnudado para não 

apertar o braço; o tamanho da braçadeira deve ter tamanho adequado; medição 

sistemática no membro superior em que foram detetados valores mais elevados da PA na 

primeira consulta (Norma nº 020/2011, DGS). 

Relativamente à Diabetes mellitus (DM), esta pode ser classificada como tipo 1, tipo 

2, gestacional ou outros tipos específicos de diabetes, de acordo com a sua causa, e está 

relacionada com o aumento dos níveis de glicose no sangue, acima de valores definidos. 

A DM tipo 1 é mais comum na infância e adolescência e resulta da destruição das 

células β dos ilhéus de Langerhans do pâncreas, com insulinopenia absoluta, sendo a 

insulinoterapia indispensável. Na maioria dos casos, a destruição das referidas células dá-

se por um mecanismo autoimune – DM tipo 1 autoimune, mas quando não é possível 

determinar a causa dessa destruição, denomina-se DM tipo 1 idiopática. A cetoacidose é 

muitas vezes a primeira manifestação de DM tipo 1. Por sua vez, a DM tipo 2 é a forma 

mais frequente da doença e resulta em insulinopenia relativa com maior ou menor grau de 

insulinorresistência. Esta está, muitas vezes, associada a obesidade abdominal, 

hipertensão arterial e dislipidemia.  

O diagnóstico de DM é feito com base nos seguintes parâmetros e valores para 

plasma venoso na população em geral: 

▪ Glicemia em jejum ≥ 126 mg/dL OU 

▪ Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL OU 

▪ Glicemia ≥ 200 mg/dL às 2h na PTGO com 75g de glicose OU 

▪ Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5% 

O diagnóstico de DM numa pessoa assintomática não deve ser baseado num único 

valor anormal de glicemia de jejum ou HbA1c, devendo ser confirmado numa segunda 

análise, após 1-2 semanas. É aconselhável usar um só parâmetro para diagnóstico de DM, 

mas se houver avaliação simultânea de glicemia de jejum e de HbA1c, e ambos forem 

valores de diagnóstico, este fica confirmado. Se discordarem, será necessário confirmar 

numa segunda análise. 
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Atualmente, consideram-se dois estádios intermédios de alteração do metabolismo 

da glucose – anomalia de glicemia de jejum e tolerância diminuída à glicose após PTGO. 

Ambas identificam grupos de indivíduos para os quais existe um risco aumentado de vir a 

desenvolver DM e doença cardiovascular. A anomalia de glicemia em jejum caracteriza-

se por valores de glicemia em jejum ≥ 110 mg/dL e < 126 mg/dL, enquanto que a tolerância 

diminuída à glicose se caracteriza por valores de glicemia às 2h após PTGO ≥ 140 mg/dL 

e < 200 mg/dL. 

Por seu turno, o conceito de dislipidemia engloba a hipercolesterolemia e a 

hipertrigliceridemia, para valores de colesterol total (c-total) e triglicerídeos (TG) superiores 

a 200 mg/dL e 150 mg/dL, respetivamente. Concentrações de c-HDL inferiores a 40 mg/dL 

no homem ou inferiores a 45 mg/dL na mulher são considerados marcadores de risco 

cardiovascular acrescido. Está preconizado que a monitorização de determinados 

parâmetros lipídicos, como o c-LDL e, principalmente os TG, deve ser realizada após um 

jejum de 12 horas, uma vez que os seus níveis podem ser influenciados pela última refeição 

realizada. Contudo, guidelines recentes referem que indivíduos que não estejam 

medicados, podem realizar a medição sem estar necessariamente em jejum (American 

College of Cardiology, 2019). Há ainda estudos que referem que a obtenção do painel 

lipídico de um indivíduo em jejum, não permite detetar anomalias no metabolismo lipídico 

pós-prandial. Do mesmo modo, a monitorização dos parâmetros lipídicos, sem jejum de 

12h, possibilita conhecer também os valores de glicemia pós-prandial e identificar possíveis 

intolerâncias à glucose (Doran, B. et al., 2014).  

Ainda assim, o diagnóstico de dislipidemia deve ser confirmado por uma segunda 

avaliação laboratorial do colesterol total, c-HDL e TG, após jejum de 12 horas, realizada 

com um intervalo de mínimo de 4 semanas, antes de se iniciar qualquer terapêutica. É 

necessário excluir causas frequentes de dislipidemia como excesso de consumo de álcool, 

DM tipo 2, obesidade, hipotiroidismo, doenças renais ou hepáticas, fármacos como 

corticosteróides, psicotrópicos ou ciclosporina. Os indivíduos submetidos a terapêutica 

farmacológica antidislipidémica devem ser reavaliados em cada consulta, relativamente à 

sua adesão a um estilo de vida saudável e aos seus parâmetros laboratoriais (Norma nº 

019/2011, DGS).  

Com base nos pressupostos teóricos supramencionados, é de extrema importância 

a intervenção do Farmacêutico em contexto de Lar de Idosos e Centro de Dia, dado que 

se trata de uma faixa etária, muitas vezes, polimedicada e afetada por estas patologias. 
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Métodos: 

Assim, no âmbito do estágio na FA, foram realizadas duas sessões de rastreios, nas 

instalações do CD, dadas as limitações de espaço da farmácia e as dificuldades de 

deslocação de muitos dos utentes deste CD até à mesma.  

Ambas as sessões de rastreio foram realizadas na sala da enfermagem do CD, onde 

já estavam disponíveis alguns elementos necessários para a realização dos mesmos. A 

pressão arterial foi avaliada com recurso a um tensiómetro automático, e a determinação 

dos valores de colesterol total e glicemia capilar, através do método da punção capilar, 

respetivamente, através dos aparelhos Accutrend® Plus e OneTouch® Verio Flex.  

Os rastreios pretenderam abranger o máximo número de utentes do CD e, assim, 

como critérios de inclusão, definiu-se que os rastreios seriam realizados em indivíduos do 

sexo masculino e feminino, com idades compreendidas, aproximadamente, entre os 55 e 

os 95 anos, que frequentassem o referido CD, quer fizessem ou não medicação para as 

patologias em avaliação. Não foram definidos critérios de exclusão, dado que se pretendia 

avaliar o risco cardiovascular que podia estar presente em qualquer contexto clínico. 

 

Resultados: 

Entre os 25 utentes do CD submetidos ao rastreio CV, verificou-se que a amostra era 

maioritariamente constituída por mulheres, correspondendo a 76% (19) da amostra. 

 

 

Fig. 1 – Distribuição da amostra por faixa etária 

 

Pela análise do gráfico da Fig.1, é possível constatar que 16 dos 25 utentes do CD 

(64%) tem entre 66 e 85 anos, sendo uma população bastante envelhecida e com várias 

doenças crónicas associadas.  
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Fig. 2 – Classificação dos valores de pressão arterial obtidos nos utentes do CD  

Relativamente à medição da pressão arterial aos utentes deste CD, valores elevados 

em utentes com diagnóstico prévio de hipertensão, indicam que estamos perante 

hipertensos não controlados. Por sua vez, valores inferiores a 140/90 mmHg em utentes 

já medicados com anti-hipertensores, referem-se a hipertensos controlados. Existem 

ainda situações não sujeitas a medicação, com valores de pressão arterial superiores ao 

desejável, podendo indiciar um diagnóstico futuro de hipertensão e a necessidade de 

confirmação dos resultados. 

Neste CD, pelos valores obtidos neste rastreio, verificou-se que 5 utentes 

apresentam HTA I ligeira, 6 apresentam HTA II moderada e 1 apresenta HTA grave, 

representando cerca de 50% dos utentes do CD avaliados. Nesta amostra, apenas 2 

utentes (8%) apresentam valores ótimos de pressão arterial e 7 utentes (30%) apresentam 

valores considerados normais. Esta última análise não está diretamente relacionada com 

os utentes que já fazem anti-hipertensores prévios à realização do rastreio. 

 

Fig. 3 – Utentes do CD medicados para a hipertensão  

(amostra só inclui utentes com valores de pressão arterial acima de 140/90 mmHg) 
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Dos cerca de 50% de utentes do CD com valores de pressão arterial acima de 140/90 

mmHg, 9 (75%) já se encontram medicados com anti-hipertensores, tratando-se de 

hipertensos não controlados. Os restantes 3 (25%) utentes do CD com valores de 

pressão arterial acima de 140/90 mmHg e que ainda não estão medicados, necessitam de 

continuar a ser acompanhados, de forma a verificar se estamos perante casos de 

hipertensão ainda não confirmada. Apenas 4 utentes dos 13 que estão medicados para 

a hipertensão arterial, apresentam valores de pressão arterial inferiores a 140/90 mmHg, 

sendo hipertensos controlados.  

Quanto à medição da glicemia capilar, 2 dos utentes do CD apresentaram valores de 

glicemia pós-prandial ≥ 200 mg/dL, correspondendo a valores de hiperglicemia após 

refeição. Estes utentes correspondem a idosos diabéticos que já estão medicados para 

esta patologia, havendo necessidade de acompanhar e tentar controlá-la melhor. Dos 18 

utentes do CD que souberam referir que medicação administram diariamente, 7 estão 

medicados para a diabetes mellitus, sendo que 5 apresentaram valores de glicemia pós-

prandial < 200 mg/dL, representando controlo da doença. 

Relativamente aos valores de colesterol total, verificou-se que 15 dos utentes do CD 

(75%) apresentam valores ≥ 200 mg/dL.  

 

 

Fig. 4 – Utentes do CD medicados para a hipercolesterolemia 

(amostra só inclui utentes com valores de c-total ≥ 200 mg/dL) 

 

Dos 15 utentes com valores elevados de colesterol total, 4 já se encontram 

medicados para a hipercolesterolemia, e 8 não estão medicados. No total do CD, 6 utentes 

já se encontram medicados para a hipercolesterolemia, o que significa que 2 deles têm 

com a patologia controlada. Existem ainda 3 que não souberam relatar a medicação que 

administravam.  
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Fig. 5 – Avaliação do número de fatores de risco CV presentes nos utentes do CD 

Tendo em conta a população em estudo, verificou-se que 9 utentes (47%) possuem 

2 fatores de risco cardiovascular (CV), e 7 (37%) possuem 1 fator de risco, não estando 

todos medicados. Apenas 1 utentes do CD avaliado possui 3 fatores de risco CV. É de 

salientar que 2 utentes do CD não apresentam qualquer fator de risco CV.  

Discussão 

A realização das duas sessões de rastreio cardiovascular em contexto de CD, no 

âmbito do estágio em farmácia comunitária, reveste-se de extrema importância no que diz 

respeito à intervenção de um Farmacêutico na comunidade. 

Relativamente aos resultados obtidos nestas duas sessões, estes não apresentam 

valores surpreendentes dado o contexto em que se inserem. Quanto à pressão arterial, 

cerca de 50% dos utentes do CD apresentam valores superiores a 140/90 mmHg (Fig. 2). 

Destes 12 utentes, 9 já se encontram medicados, sendo importante repetir medições e, 

uma vez que se tratam de hipertensos não controlados, avaliar a adesão à terapêutica 

instituída, reunindo com os cuidadores para melhorar essa situação, ou com os respetivos 

médicos, se necessário, para realizar alterações à terapêutica instituída (Fig. 3). Por outro 

lado, seria também necessário intervir nos utentes que ainda não fazem medicação, após 

devida confirmação dos valores obtidos, com intervalo mínimo de 1 semana, após a 

primeira medição. Tendo sido possível, esta intervenção revestia-se da necessidade de 

realizar ações de sensibilização, com estes utentes, ao nível das medidas não 

farmacológicas nos casos de hipertensão arterial. Se as alterações nos hábitos alimentares 

e no exercício físico não fossem suficientes para controlar os valores de pressão arterial, 

as situações deveriam, então, ser reencaminhadas para o respetivo médico de família, 

associando o histórico de medições realizado nesse acompanhamento farmacêutico. 
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No que diz respeito à medição da glicemia capilar, com base em valores pós-

prandiais, apenas 2 apresentaram valores ≥ 200 mg/dL. Estes utentes estão já medicados, 

podendo ser também necessário associar medidas não farmacológicas ao tratamento já 

instituído. Tratando-se de uma medição da glicemia em sangue capilar, para confirmar a 

necessidade de alterar a medicação e reavaliar o controlo da patologia, poderá ser 

necessário proceder à determinação da HbA1c com uma análise laboratorial. 

Relativamente aos valores de colesterol total obtidos, é preocupante que cerca de 

75% dos utentes apresentem valores de colesterol total ≥ 200 mg/dL. Destes, cerca de 

27% já se encontram medicados, sendo importante verificar o motivo pelo qual mantêm 

valores de colesterol total elevados (Fig. 4), associando também medidas não 

farmacológicas que possam não estar a ser cumpridas. Do total de 6 utentes do CD 

medicados para a hipercolesterolemia, apenas 2 têm os valores controlados. Pode dever-

se a falhas no cumprimento das medidas não farmacológicas, associadas ao tratamento 

farmacológico, ou por ser tratar de uma hipercolesterolemia de origem genética que não 

beneficia do tratamento farmacológico habitualmente instituído. Por seu turno, mais de 50% 

dos utentes com valores elevados, não estão medicados, sendo importante confirmar estes 

valores com uma segunda avaliação laboratorial, após jejum de 12 horas, realizada com 

um intervalo mínimo de 4 semanas, antes de iniciar qualquer terapêutica. Estando 

confirmados os valores de colesterol total elevados, seria importante excluir causas 

secundárias de dislipidemia, e discuti-los com os respetivos médicos de família, 

principalmente se existissem outros fatores de risco CV associados.  

É também de salientar que 9 utentes do CD possuem 2 fatores de risco 

cardiovascular (Fig. 5) e, destacar mais uma vez, a importância da revisão da medicação, 

da verificação da adesão à terapêutica e do seguimento farmacoterapêutico, neste 

contexto social. 

Ainda que os resultados estejam dentro do esperado, é necessário explorar e discutir 

as questões que podem ter influenciado, positiva ou negativamente, estes resultados.  

Os níveis de glicemia foram medidos após a refeição, devido ao horário em que o CD 

se pôde disponibilizar para receber estes rastreios. Contudo, em casos específicos e 

autorizados pelo CD, foi realizada a medição em jejum, a 3 utentes diabéticos que já o 

fazem, diariamente, para poder administrar a insulina adequada aos respetivos valores de 

glicemia. Ambas as sessões de rastreio foram realizadas de manhã, entre as 9h30 e o 

12h30, no intervalo entre refeições (pequeno-almoço e almoço), estando todos os utentes 

a aguardar na sala principal do CD. Este foi um dos fatores que pode ter influenciado 

negativamente alguns dos resultados obtidos, dado que não possibilitou o desenvolvimento 

da atividade sem limites de horário e, porque se verificou que muitos dos utentes do CD 

ficaram ansiosos enquanto esperavam pela sua vez. Este fator pode ter influenciado, 
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principalmente, a medição da pressão arterial, uma vez que, embora respeitassem o tempo 

de descanso em posição sentada, os utentes não se encontravam em ambiente de 

relaxamento. O gabinete onde se efetuaram as duas sessões ficava junto ao salão principal 

e, por isso, estas medições não se realizaram em ambiente completamente tranquilo e 

silencioso. Contudo, é um fator externo ao desenvolvimento deste projeto, e por 

condicionantes espaciais e inerentes aos próprios indivíduos, seria difícil de eliminar. 

A época do ano em que estas sessões se realizaram, implicou também que os 

utentes necessitassem de vestir várias camadas de roupa, associado ao facto de este tipo 

de utentes apresentar pouca mobilidade articular e dificuldade de realização das atividades 

de vida diária (AVD’s). Assim, a medição da pressão arterial pode ter sido condicionada 

por este fator, uma vez que a roupa pode exercer pressão acrescida sobre os vasos 

sanguíneos, dificultando a realização desta medição nas condições mais corretas, e 

originando a obtenção de valores menos fidedignos. 

Além de tudo isto, esta intervenção pretendia, numa segunda fase, realizar outra 

avaliação aos casos assinalados como estando fora dos parâmetros preconizados, 

contactando com o médico, e discutindo com o CD medidas que seria necessário adotar 

para contornar esta situação, procurando obter valores mais aceitáveis e um melhor 

controlo destas patologias. Seria útil que a FA continuasse o desenvolvimento deste 

projeto, realizando revisão da medicação, verificação da adesão à terapêutica já instituída 

e seguimento farmacoterapêutico, como cuidados farmacêuticos que podem ser prestados 

à comunidade. Sendo sempre possível fazer mais, ressalvo que este tipo de intervenção 

farmacêutica, externa à instituição que a acolheu, nem sempre é fácil de colocar em prática, 

nos dias e períodos do dia em que me era possível fazê-lo.  

Noutras circunstâncias, teria realizado os rastreios em jejum, garantindo que os 

resultados não seriam influenciados de nenhuma forma, e no caso da pressão arterial, num 

local onde fosse possível evitar a ansiedade e o barulho de todos os utentes que utilizam 

o CD. Os mesmos deveriam ser também realizados numa altura de menos frio, pois a 

presença de demasiada roupa dificultou a medição da pressão arterial, colocando em 

causa a validade destes rastreios. A repetição do rastreio aos utentes assinalados seria 

também efetuada, verificando cuidadosamente a medicação instituída e a adesão à 

terapêutica por cada um desses utentes. Nos casos necessários, reencaminharia para o 

médico, de forma a confirmar os valores alterados. 

Concluo assim que, com o auxílio da DT da FA, tudo o que nos foi possível prever, 

foi atempadamente definido e planeado, havendo fatores externos já descritos, que 

poderão ter condicionado os resultados.  
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Conclusão 

A atividade desenvolvida no âmbito do estágio em farmácia comunitária, com o apoio 

da FA foi, sem dúvida, muito importante a todos os níveis. Por um lado, pelo seu caráter 

social e de proximidade com a comunidade, proporcionou bons momentos de convívio e 

intervenção farmacêutica, transmitindo confiança nos cuidados de saúde disponíveis na 

proximidade do CD.  

Para os utentes, além da importância clínica deste tipo de intervenções, foi, sem 

dúvida, muito importante transmitir confiança na FA, percebendo que estamos por perto, 

para ajudar. 

Para mim, como estagiária, este projeto revestiu-se de especial interesse por nos 

colocar ao dispor da comunidade, num contacto mais próximo, ajudando efetivamente no 

que diz respeito às patologias e ao uso do medicamento, mas também, através da nossa 

escuta ativa para as dificuldades desta faixa etária, naqueles que, ainda, as conseguem 

transmitir. 

Com este projeto, a FA poderá vir a intervir mais no futuro, criando até protocolos 

com este, e outros Centros de Dia e Lares de Idosos, e dinamizando atividades 

semelhantes, a longo prazo, que poderão realmente ter um enorme impacto para cada um 

dos intervenientes. 

Assim, concluo que esta atividade deveria ser realizada de forma mais frequente e 

global, tanto quanto possível por todas as farmácias, estabelecendo um contacto ainda 

mais estreito com a população, e que permitiria, sem dúvida, a deteção e resolução de 

vários PRMs que normalmente não são detetados e revertidos atempadamente. 

 

2. Indicação farmacêutica e aconselhamento em Farmácia Comunitária 

Fazem também parte dos cuidados farmacêuticos, que podem ser prestados na 

farmácia comunitária, a automedicação responsável ou assistida, e a indicação 

farmacêutica. 

A indicação farmacêutica pressupõe o cumprimento da legislação, aconselhando 

apenas MNSRM ou outros produtos de saúde, e baseando-se na maior evidência científica 

para esse aconselhamento. Neste âmbito, existem alguns temas que aparecem de forma 

recorrente na farmácia comunitária e, muitas vezes, associados a uma enorme variedade 

de produtos. Por isso, é importante realizar uma sistematização de todos os produtos 

existentes no mercado, para a mesma indicação terapêutica, levando à harmonização do 

processo de indicação farmacêutica pela equipa de uma mesma farmácia comunitária. Isto 
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poderá facilitar a tarefa dos Profissionais de Farmácia no momento de aconselhar o melhor 

produto, adequado à situação correta e ao utente concreto. 

Durante este estágio, deparei-me com áreas terapêuticas e situações recorrentes e 

selecionei algumas, propondo esses temas à DT da FA, de forma a sistematizá-los e a 

facilitar o processo de indicação farmacêutica dos profissionais da FA – prevenção e 

tratamento da pediculose capilar, prevenção e tratamento de infeções vulvovaginais e 

sistematização de prebióticos e probióticos existentes no mercado. O desenvolvimento de 

conteúdos sobre estes temas, não só contribuiu para recordar alguns aspetos importantes 

aos colaboradores da FA, como também foi útil para mim consolidar estes temas. 

A pediculose capilar é uma área em que o nosso aconselhamento é, muitas vezes, 

solicitado, quer porque se verifica principalmente nas crianças e, os pais têm a máxima 

urgência em resolver de forma adequada, quer porque há já algumas resistências a alguns 

dos tratamentos. Por sua vez, as infeções vulvovaginais apresentam também elevada 

prevalência, uma vez que as alterações hormonais, e não só, que ocorrem ao longo da 

vida da mulher, levam ao desenvolvimento deste tipo de sinais e sintomas na mulher, e 

muitas vezes, no seu parceiro sexual. A utilização de prebióticos e probióticos pode ser 

transversal a várias áreas terapêuticas, e por isso, a revisão destes conceitos foi importante 

para os profissionais da FA. 

2.1. Indicação farmacêutica e aconselhamento na prevenção e tratamento 
da pediculose capilar 

A pediculose é uma infestação provocada pelo parasita Pediculosis humanus e que 

subdivide em 3 espécies: P. h. capitis, P. h. corporis e Phthirus pubis.  

A pediculose capilar é provocada pelo P. h. capitis que está habitualmente no couro 

cabeludo, e afeta exclusivamente o Homem, apresentando elevada prevalência, sobretudo 

entre crianças em idade escolar. Apesar de não ser uma situação maligna, está muitas 

vezes associada a vergonha e a desconforto social e físico, com prurido persistente devido 

à reação aos antigénios presentes na saliva e que o piolho liberta durante a picada, para 

se alimentar de sangue do hospedeiro. O ciclo de vida do piolho dura cerca de 30 dias, 

começando no ovo, passando pela eclosão das ninfas, e alcançando depois a fase de 

piolho adulto. Assim, considerando o ciclo de vida do piolho, torna-se necessário transmitir 

à pessoa responsável pelo tratamento da pediculose capilar, que este deve ser seriado e 

que exige duas aplicações, de forma a eliminar os piolhos que vão eclodindo, garantindo 

assim a sua erradicação. 

Muitos são os métodos de tratamento existentes, sendo que os tratamentos caseiros, 

como o azeite e vinagre, são desaconselhados por exporem as crianças a riscos. As 

opções de tratamento disponíveis podem classificar-se como medicamentos (métodos 
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químicos) ou dispositivos médicos (métodos físicos), ou PCHC no que diz respeito aos 

champôs para aplicar após tratamento. Tendo em conta a possível toxicidade dos 

tratamentos disponíveis para a pediculose capilar, normalmente utilizam-se fórmulas para 

tratamento tópico e não sistémico. Ainda que estes tratamentos possam ser agressivos 

para o couro cabeludo, não se devem utilizar condicionadores antes de realizar o 

tratamento, uma vez que causam uma película protetora para o piolho resistir ao tratamento 

(Dias, A., 2009; CDC, 2017). 

Métodos químicos para tratamento da pediculose capilar (Tabela 5, Anexos) 

O tratamento da pediculose capilar recorrendo a substâncias químicas está, 

normalmente, associado a maior toxicidade para o couro cabeludo e a resistências ao 

tratamento. No mercado estão disponíveis os piretróides sintéticos que derivam da 

piretrina, um pediculicida natural, com fraca atividade ovicida, que leva ao bloqueio da 

repolarização dos canais de sódio do piolho a nível neuronal, provocando paralisia 

respiratória e, consequentemente, morte do parasita.  Deste grupo faz parte a permetrina 

a 1% (Nix®, Quitoso®), uma molécula mais potente e com menor absorção do que a 

piretrina, tendo o mesmo mecanismo de ação desta última, e estando contraindicada em 

crianças com menos de 6 meses. Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento das 

resistências a este fármaco (Dias, A., 2009; CDC, 2017). 

Métodos físicos para tratamento da pediculose capilar (Tabela 5, Anexos) 

Tendo em conta o crescimento das resistências face aos métodos químicos, é cada 

vez mais frequente recorrer a métodos físicos para o tratamento da pediculose capilar. 

Relativamente a métodos de remoção mecânica, sabe-se que a remoção de lêndeas e 

piolhos com pente de dentes finos é um importante adjuvante de outros tratamentos, mas 

como método isolado não é suficiente para erradicação da parasitose. Ainda assim, 

constitui uma opção nas crianças com menos de 6 meses de idade, nas quais há poucas 

alternativas disponíveis.  

Deste grupo fazem parte os produtos cujos princípios ativos à base de silicone, 

envolvem os piolhos, formando um filme oclusivo que os impede de excretar água, 

provocando morte por rutura intestinal, por um processo de desequilíbrio osmótico. O 

tratamento com este tipo de produtos é vantajoso, uma vez que o desenvolvimento de 

resistências é pouco provável, dado que implicaria mudanças estruturais complexas no 

piolho. Aqui se inclui o Stop® Piolhos, à base de dimeticone, o Paranix® com óleo de noz 

de côco e óleo essencial de anis na sua composição, e ainda o FullMarks® à base de 

miristato de isopropilo e ciclometicone. Este último atua de uma forma um pouco 

distinta, dissolvendo os hidrocarbonetos que compõem a cera que reveste o exosqueleto 

do piolho e causando a sua morte por desidratação (Dias, A., 2009; CDC, 2017). Os 

produtos sem inseticidas, para uso a partir dos 6 meses ou 2 anos, estão disponíveis em 
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gel, loção, spray ou champô, com diferentes especificações de aplicação. Muitas vezes, 

após aplicação do produto de tratamento, pode ser necessário enxaguar com um champô 

de pós tratamento apropriado (Tabela 6, Anexos).  

Existem ainda os pentes eletrónicos que promovem a eliminação dos piolhos por 

eletrocussão (Dias, A., 2009; CDC, 2017).  

Prevenção da pediculose capilar (Tabela 4, Anexos) 

De forma a prevenir ativamente a pediculose capilar, existem produtos à base de 

óleos essenciais que funcionam como repelentes e previnem a infestação por este parasita. 

O Paranix® Repel inclui óleo essencial de tomilho e óleo de árvore do chá, assim como 

o Stop Kids® Prevent à base de óleo de árvore do chá. Como tal, a fórmula disponível em 

spray ou óleo deve ser aplicada após a lavagem do cabelo, sem enxaguar, no início do dia, 

de forma a prevenir. A fórmula em champô, lava e protege em simultâneo, não sendo 

necessário lavar com outro champô de seguida. No geral, podem ser utilizadas em crianças 

com mais de 3 anos. 

Como medidas não farmacológicas para a prevenção da infestação por piolhos deve 

incluir-se a intervenção ambiental, sabendo que o piolho pode sobreviver até 20 horas fora 

do couro cabeludo. Assim, a roupa, lençóis e toalhas de uso pessoal devem ser lavados a 

60º ou limpos a seco, devendo evitar-se a troca de chapéus, pentes ou outros adereços 

pessoais. Os pais devem também informar a comunidade escolar da situação, sempre que 

a detetem. 

Muitas vezes, o utente regressa à farmácia por falha no tratamento. Esta pode 

explicar-se por nova infestação na escola, pela aplicação incorreta do produto, pela não 

repetição da aplicação do produto após 7-10 dias, de acordo com o ciclo de vida do piolho, 

ou ainda devido ao aparecimento de resistências, principalmente com substâncias 

químicas que induzem neurotoxicidade no piolho (Dias, A., 2009; CDC, 2017). 

Os produtos abordados, ao longo do trabalho que desenvolvi na FA (Tabelas 4-6, 

Anexos), estão muitas vezes disponíveis em várias formas farmacêuticas, de forma a 

melhorar a adesão à terapêutica e facilitar o tratamento em cabelos curtos ou compridos. 

Por sua vez, os champôs podem induzir um reduzido tempo de contacto com o parasita e 

uma concentração final diluída, decorrentes do enxaguamento que é necessário realizar 

no final. Produtos à base de aerossóis estão contraindicados em asmáticos (Dias, A., 2009; 

CDC, 2017). 

Por vezes, o tratamento é realizado devido a sintomas semelhantes aos da 

pediculose capilar, sem se tratar disso, agredindo o couro cabeludo com este tipo de 

produtos. Nestas situações, pode realizar-se a deteção através de um gel localizador de 

lêndeas e, após confirmação, efetuar-se o tratamento indicado (Tabela 6, Anexos).  
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Considerando tudo isto, o papel do Farmacêutico começa no esclarecimento de 

todas estas dúvidas e, culmina no aconselhamento do produto mais indicado, de acordo 

com cada situação.  

De forma a relembrar e sistematizar os conhecimentos nesta área de 

aconselhamento, tão frequente, realizei a apresentação (Anexos) aos demais profissionais 

da FA e, elaborei tabelas (4-6, Anexos) para expor na FA para consulta rápida em futuros 

aconselhamentos. Para elaborar a apresentação aos profissionais de farmácia da FA, e as 

referidas tabelas, reuni todos os produtos disponíveis na FA e incluí também outros 

disponíveis no mercado, de forma a representar pelo menos um exemplar de cada tipo de 

produto. 

2.2. Indicação farmacêutica e aconselhamento no tratamento e prevenção 
de infeções vulvovaginais 

Atualmente, existe uma enorme variedade de produtos destinados à higiene íntima 

feminina, e ao tratamento e prevenção de infeções vulvovaginais (SPG, 2012). Como tal, 

enquanto Farmacêutico, é essencial fazer um correto aconselhamento e indicação 

farmacêutica de produtos adequados ao tratamento de sinais e sintomas vaginais.  

Durante as diferentes fases da vida da mulher (puberdade, ciclo menstrual, gravidez 

e menopausa) surgem importantes variações, influenciadas principalmente pelo estado 

hormonal. Nas recém-nascidas, os estrogénios residuais maternos, adquiridos por via 

transplacentar, têm efeito na vulva e vagina e, a colonização vaginal é realizada por 

lactobacilos de origem intestinal. Na criança, o pH vaginal é ainda alcalino, e podem ser 

encontrados alguns microrganismos potencialmente patogénicos, sem que isso represente 

necessariamente infeção. Na puberdade, quando se inicia a produção de estrogénios, 

começa também a proliferação da camada de células epiteliais intermediárias do epitélio 

vaginal. Estas armazenam glicogénio que vai permitir a migração e fixação dos 

lactobacilos, equilibrando a flora vaginal existente e impedindo o aparecimento de 

microrganismos patogénicos. Nas mulheres em idade reprodutiva, a mucosa vaginal varia 

de acordo com o ciclo hormonal, apresentando a espessura máxima e glicogénio 

intracelular a meio do ciclo menstrual. A mulher que apresenta, normalmente, flora com pH 

ácido e predomínio de lactobacilos, durante a menstruação, por influência hormonal, terá 

descamação intensa, pH alcalino e um substrato para muitos microrganismos. Durante a 

gravidez, o epitélio vulvar e vaginal sofre ainda mais alterações. A concentração de 

lactobacilos eleva-se e, consequentemente, o pH vaginal torna-se ainda mais ácido (pH < 

4,5). Nesta fase, as grávidas referem, com frequência, corrimento vaginal, prurido e ardor, 

pelo que é essencial realizar um correto aconselhamento à mulher grávida neste contexto. 

No caso da menopausa, devido ao declínio dos níveis de estrogénios, o pH e flora vaginal 
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tornam-se mais semelhantes ao que ocorre durante a infância, com atrofia da mucosa 

vaginal. A colonização pela Escherichia coli é maior nas mulheres com deficiência de 

estrogénios, não sendo necessariamente associada à atividade sexual. 

A flora vaginal é, então, um sistema equilibrado, com cerca de 50 estirpes 

bacterianas, num estado de equilíbrio entre os agentes patogénicos e não patogénicos, 

podendo ser influenciada pela utilização de antibióticos, pelas alterações hormonais ou 

hábitos de higiene. Cerca de 95% da flora vaginal é constituída por bacilos de Doderlein 

(ou Lactobacillus acidophillus), dependente da concentração de glicogénio, influenciada 

pelos níveis de estrogénio. O glicogénio é libertado pelas células da mucosa vaginal, sendo 

transformado em glicose pelos bacilos de Doderlein, e através deste metabolismo, produz-

se ácido lático. 

Como mecanismos de defesa do trato genital feminino destacam-se a barreira 

epitelial, a síntese de muco protetor, a microflora e o pH vulvar e vaginal, e componentes 

da imunidade inata. Assim sendo, a manutenção do pH ácido nesta região é fundamental 

na prevenção e controlo de doenças, pelo que a sua alteração, pela oclusão e uso de 

produtos alcalinos, facilita o aparecimento de algumas vaginites e respetivos sintomas 

(SPG, 2012). 

Aconselhamento de produtos de higiene íntima 

Em primeiro lugar, de forma a prevenir vulvovaginites, é essencial proceder ao 

correto aconselhamento de produtos de higiene íntima que, segundo a sua função, se 

agrupam em agentes de limpeza, hidratação, proteção e facilitação de relações sexuais. O 

objetivo dos agentes de limpeza não é esterilizar a mucosa vaginal, naturalmente 

colonizada por bactérias, mas sim eliminar resíduos e secreções, cumprindo a 

dermocompatibilidade com a mucosa vaginal, não causando irritação ou secura, e 

mantendo a função barreira e o pH ligeiramente ácido.  A água tem apenas a capacidade 

de remover resíduos orgânicos hidrossolúveis, pelo que é necessário adicionar um 

detergente que elimine resíduos lipídicos, promovendo a sua emulsificação. Contudo, 

produtos com demasiada detergência podem remover excessivamente a camada lipídica 

que protege a pele. 

Os sabões sólidos apresentam uma boa detergência, mas o seu pH alcalino pode 

destruir a camada lipídica superficial da pele, levando a secura excessiva e, não devendo 

por isso ser aconselhados para a higiene íntima. Do mesmo modo, os sabonetes de 

glicerina têm a capacidade de absorver a água presente na pele, causando ainda mais 

secura e irritação cutânea. Aos sabões devem, então, ser associados agentes 

humidificantes, como óleos vegetais, lanolina e pantenol, e ácidos gordos, de forma a 

reforçar o filme lipídico da pele. 
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Por sua vez, os produtos de higiene íntima possuem uma base tensioativa de 

natureza aniónica e anfotérica, podendo incorporar ácido lático (hidrata e regula pH), α-

bisabolol e aveia (diminuem irritação), alantoína e pantenol (protegem a zona vulvar) e 

piroctonolamina (antissético). Estes detergentes sintéticos são menos agressivos do que 

os sabões comuns, dado que a sua composição química lhes confere um pH fisiológico ou 

ligeiramente ácido (4,2 a 5,6). O tempo de higiene genital não deve ser superior a dois a 

três minutos, para evitar a secura excessiva, sendo muito importante garantir que todo o 

produto é removido com água, de forma a evitar irritação no local. Após a correta higiene, 

principalmente durante a menopausa, é aconselhável hidratar a zona íntima com gel ou 

creme vaginal de base aquosa, com pH ácido e compatível com mucosa vaginal (SPG, 

2012). 

Aconselhamento e indicação farmacêutica no tratamento de 

vulvovaginites 

Estando, efetivamente, perante um caso de infeção vulvovaginal, o tratamento 

deverá ser adequado ao tipo de infeção, devendo o Farmacêutico esclarecer os sintomas 

e realizar o aconselhamento mais adequado. Exceto no caso da tricomoníase, que requer 

tratamento mediante prescrição médica, qualquer uma das infeções vulvovaginais 

mencionadas, pode ser solucionada por indicação farmacêutica, com MNSRM, 

suplementos e produtos de saúde (Tabela 7, Anexos). 

Estando a infeção associada a prurido vaginal, deve ser recomendada a não 

utilização de fragrâncias, produtos de higiene com parabenos e preservativos com látex. 

Outras recomendações passam por não vestir roupa demasiado apertada, depilar a região 

e utilizar roupa interior de algodão (Woelber, L., 2020).  

As três vulvovaginites mais frequentemente associadas a corrimento vaginal são a 

vaginose bacteriana, a candidíase e a tricomoníase. Nestas existe uma condição 

inflamatória com sintomas prolongados, lactobacilos diminuídos e alterações no pH (SPG, 

2012). 

O Gyno-Canestest® é um dispositivo médico que pode auxiliar no diagnóstico destas 

situações. O Farmacêutico pode sugerir a utilização deste dispositivo, referindo a correta 

forma de utilização, e indicando o que deve ser feito perante o resultado obtido. O 

dispositivo deve ser retirado da saqueta e a sua extremidade inserida na vagina. Após 10 

segundos, a cor do dispositivo altera-se de acordo com o pH vaginal, indicando o tipo de 

infeção que está presente (Informação do produto Gyno-Canestest®, Bayer). 

Candidíase vaginal 

A candidíase vaginal é uma infeção fúngica causada por um sobrecrescimento de 

Candida albicans ou outra espécie de Candida sp., caracterizando-se por corrimento 
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branco espesso, inodoro ou com odor não desagradável, prurido vulvar intenso, ardor, 

dispareunia e sem dor ao urinar. O pH vaginal nesta situação está normal (< 4,5), uma vez 

que os fungos crescem melhor em pH ácido (SPG, 2012). Assim sendo, os produtos de 

higiene íntima aconselhados, nesta situação, devem possuir um pH ligeiramente alcalino, 

limitando o desenvolvimento destes microrganismos. 

Algumas mulheres possuem fungos comensais na vagina, sendo assintomáticas e 

não sendo necessário recorrer a tratamento, o mesmo acontecendo aos seus parceiros 

sexuais assintomáticos. Em mulheres sintomáticas, o tratamento vai variar, caso se trate 

de uma candidíase vaginal não complicada ou complicada (SPG, 2012). No que diz 

respeito à indicação farmacêutica de candidíases vaginais não complicadas, tendo em 

conta as características de uma candidíase vaginal, o tratamento pode ter por base um 

antifúngico imidazólico como o clotrimazol (Gino-Canesten®) ou econazol (Gyno-Pevaryl®), 

em creme, cápsula mole ou comprimido vaginal, estando disponível para tratamento até 7 

dias (Informação do produto Gyno-Canesten®, Bayer). Quando os sintomas são apenas 

externos, o Farmacêutico deve aconselhar a formulação em creme, pois é a única indicada 

para aplicação externa, podendo optar por qualquer uma das três opções quando os 

sintomas são internos. O creme é contraindicado em caso de alergia ao álcool 

cetoestearílico, um dos excipientes utilizados. O comprimido vaginal necessita de ser 

introduzido com aplicador para atingir a profundidade suficiente que lhe confira a humidade 

necessária para se dissolver, por isso, não deve ser aconselhado na gravidez. Por sua vez, 

a cápsula mole dissolve-se mais facilmente, não necessitando de ser introduzida com 

aplicador e podendo ser utilizada na gravidez. 

Vaginose bacteriana 

A vaginose bacteriana caracteriza-se pela substituição da flora vaginal normal por 

elevadas concentrações de bactérias anaeróbias, apresentando um corrimento fluido e 

leitoso, branco/acinzentado e viscoso, com um desagradável odor a peixe, com alguma 

comichão ou ardor, e sem dor ao urinar. Esta condição clínica é, muitas vezes, 

assintomática e, quando há necessidade de tratamento, este procura aliviar os sintomas e 

sinais de infeção, reduzindo também o risco de adquirir uma infeção sexualmente 

transmissível. O tratamento dos parceiros sexuais não está recomendado (SPG, 2012). Ao 

contrário dos fungos, numa vaginose bacteriana, o pH vaginal está aumentado, dado que 

o crescimento bacteriano é favorecido por pH ligeiramente alcalino. Nesta situação, é 

necessário recorrer a produtos de higiene íntima com pH ácido. Em termos de tratamento, 

está disponível o Gyno-Canesbalance®, à base de ácido lático, que ajuda a regularizar o 

pH vaginal, elimina eficazmente o mau odor e o corrimento anormal, limita o crescimento 

de bactérias prejudiciais e auxilia os Lactobacillus a restabelecerem a flora vaginal 

(Informação do produto Gyno-Canesbalance®, Bayer). O tratamento da vaginose 
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bacteriana pode ainda incluir MSRM, como o metronidazol e a clindamicina, com igual 

eficácia terapêutica, por via oral ou tópica (SPG, 2012). 

Tricomoníase 

A tricomoníase é uma infeção vaginal provocada pelo protozoário flagelado 

Trichomonas vaginalis, exclusivamente transmitida por via sexual. Devido à especificidade 

deste parasita, a infeção afeta não só a vagina, como também a uretra e glândulas 

parauretrais e paravaginais. Esta infeção vulvovaginal caracteriza-se por corrimento 

espumoso, amarelo-esverdeado viscoso, com um odor desagradável, prurido vulvar 

intensa e disúria. Neste caso, o pH vaginal também se encontra ligeiramente aumentado 

(pH > 4,5). 

O tratamento deve ser realizado em mulheres sintomáticas e em parceiros sexuais, 

incluindo administração oral de MSRM com metronidazol, tinidazol ou secnidazol. É 

sempre preferível a administração de fármacos por via sistémica, devido às elevadas taxas 

de infeção da uretra e glândulas parauretrais, não estando recomendados tratamentos 

tópicos (SPG, 2012). 

Utilização de probióticos 

Uma outra abordagem poderá passar pela administração de probióticos, dado que 

este tipo de intervenção surgiu como prevenção e tratamento de infeções do trato 

gastrointestinal e urogenital (Tabela 8, Anexos). Os probióticos orais podem atuar por 

imunoestimulação ou por inibição da translocação bacteriana, sendo que há estudos que 

indicam que alguns lactobacilos conseguem sobreviver ao pH do estômago e à exposição 

dos sais biliares, podendo passar para o intestino. No cólon, podem alterar a microflora 

positiva e atingir a vagina e o trato urinário. Em alternativa, os probióticos podem ser 

aplicados localmente na vagina, levando à produção de ácido lático, bacteriocinas e 

peróxido de hidrogénio, modelando a imunidade (diminuição de IL-1 e IL-8), e produzindo 

surfactantes, com inibição da adesão de microrganismos patogénicos. Estes regulam 

também a virulência de microrganismos patogénicos e estimulam a produção de muco que 

atua como barreira, aumentando a imunidade e tornando o ambiente menos recetivo aos 

agentes que causam as vaginoses. No caso das candidoses, um probiótico deveria ser 

sempre administrado para diminuir o risco de vulvovaginite por Candida sempre que é feita 

a administração de um antibiótico. Os probióticos são de extrema importância também nas 

vaginoses bacterianas, uma vez que nesta situação foi a depleção de lactobacilos que 

permitiu a recolonização por microrganismos patogénicos (SPG, 2012). 

As tabelas finais, elaboradas na íntegra por mim, foram apresentadas e discutidas 

com a equipa da FA, de forma a relembrar e sistematizar os conhecimentos nesta área de 

aconselhamento, tão frequente. 
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2.3. Sistematização de prebióticos e probióticos existentes no mercado 

Probióticos podem definir-se como organismos vivos que, quando administrados em 

quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro, aumentando o 

número de bactérias benéficas e diminuindo os microrganismos patogénicos. Como já foi 

referido, os probióticos podem atuar a vários níveis e apresentar benefícios em doenças 

intestinais, infeções vaginais, infeções urinárias, melhoria da digestão e da imunidade do 

organismo. Por seu turno, os prebióticos são considerados como o “alimento” dos 

probióticos, sendo um tipo de fibras não digeríveis com efeitos positivos no sistema 

imunitário, no desenvolvimento da flora intestinal, na absorção de minerais como cálcio e 

magnésio, na síntese de certas vitaminas, na redução da flatulência e do risco de cancro 

do cólon. Os simbióticos são produtos que associam prebióticos e probióticos, 

intensificando os efeitos benéficos de ambos (Markowiak, P., 2017).  

No mercado estão disponíveis vários simbióticos (Tabela 9, Anexos), 

maioritariamente sob a forma de saquetas, variando na diversidade e quantidade de cada 

prebiótico e/ou probiótico, sendo que alguns deles contêm também vitaminas importantes.  

Neste caso, a tabela 9 foi elaborada com base em material de marketing já existente 

e, além da discussão sobre o tema, é útil para consulta futura e para que as colaboradoras 

da FA possam saber mais facilmente quais os suplementos mais completos para o correto 

aconselhamento. 

Conclusão 

Considero que os temas abordados surgem, muitas vezes, no aconselhamento diário 

e que foi benéfico, para ambas as partes, realizar este tipo de sistematização e revisão dos 

mesmos, devendo até constituir uma prática corrente no dia a dia de uma equipa.  

A elaboração e sistematização dos conteúdos que desenvolvi ao longo do estágio, 

permitiram consolidar os temas abordados, estabelecer momentos de discussão positiva 

com a equipa da FA, e conduziram a momentos de aconselhamento farmacêutico mais 

completos e atualizados. 

Assim sendo, o Farmacêutico deve ter um papel proativo e procurar a sua constante 

atualização, dada a crescente mudança da indústria farmacêutica e o desenvolvimento 

constante de novas soluções de tratamento, até para problemas de saúde menores. 
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Conclusão Final 

A elaboração deste relatório permitiu, em ambas as partes que o constituem, 

consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos durante o MICF. A parte 2 do presente 

relatório, reveste-se de especial importância, uma vez que, com o devido apoio e 

orientação, foi conduzida e desenvolvida por mim, permitindo compreender quais as áreas 

onde um Farmacêutico pode realmente ter impacto, e quais as áreas que, no dia a dia de 

uma farmácia comunitária, são mais vezes solicitadas e, sobre as quais, é útil revisão e 

sistematização constantes. 

Sem dúvida que os resultados em saúde estão diretamente relacionados com a 

intervenção das farmácias na comunidade e, estas desempenham um papel cada vez mais 

preponderante na sociedade, cada vez mais envelhecida e dependente de cuidados de 

saúde. 

Aliados a toda a inovação e desenvolvimento tecnológico a que temos assistido, os 

cuidados farmacêuticos devem continuar a existir e, a ser cada vez mais implementados 

nas farmácias e na comunidade.  

Neste contexto, enquanto estagiária de Ciências Farmacêuticas, gostaria de 

continuar a desenvolver o projeto de intervenção farmacêutica no CD, repetindo os 

rastreios com regularidade e acompanhando as situações que carecem de seguimento 

farmacoterapêutico. Da mesma forma, a atualização constante das equipas das farmácias 

comunitárias é crucial, para continuarmos a prestar o melhor aconselhamento aos utentes, 

não só nos temas que desenvolvi, mas em todos os que sejam prioritários e possíveis. 

Em suma, no final desta etapa como estagiária, sinto-me recompensada pela relação 

criada com os utentes e restantes profissionais da FA, tendo absorvido o máximo que pude 

acerca do normal funcionamento de uma farmácia comunitária e, tendo aprendido todos 

os dias, em cada objetivo traçado e alcançado, de forma a honrar a profissão que escolhi 

– ser farmacêutica. 
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Anexos 

Tabela 1. Elementos obrigatórios numa receita manual 

Identificação do local de prescrição ou respetiva vinheta, se aplicável 

Nas unidades do SNS, se a prescrição se destinar a um doente pensionista abrangido pelo regime 
especial, deverá ser aposta a vinheta de cor verde de identificação da unidade de saúde 

Nos consultórios e/ou médicos particulares, o local deverá estar igualmente identificado, com o 
número de local de prescrição registado no PRVR, mediante vinheta ou aposição do respetivo 
código 

Vinheta identificativa do prescritor 

Especialidade médica, se aplicável, contacto telefónico e endereço de correio eletrónico 

Identificação da exceção que justifica a utilização da receita manual, assinalando com uma cruz a 
alínea correspondente 

Nome e número do SNS do utente e, sempre que aplicável, o número de beneficiário 

Entidade financeira responsável 

Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas siglas «R» e ou «O» 

Identificação do medicamento 

Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de medicamentos, 
se aplicável 

Data da prescrição 

Assinatura do prescritor 

 

Tabela 2. Dados que devem constar do rótulo de um manipulado 

 

 
 

Nome do utente 
Instruções especiais como  

«Agitar antes de usar» ou «Uso Externo» 

Fórmula prescrita pelo médico Via de administração 

Nº de lote atribuído ao manipulado Posologia 

Prazo de validade Identificação da farmácia 

Condições de conservação Identificação do Diretor Técnico 

 

Tabela 3. Valores de referência da pressão arterial 

Classificação PA Sistólica (mmHg) PA Diastólica (mmHg) 

Ótima < 120  < 80 

Normal 120-129 80-84 

Normal Alta 130-139 85-89 

HTA I (ligeira) 140-159 90-99 

HTA II (moderada) 160-179 100-109 

HTA Grave > 180 > 110 

 

(Guidelines Europeias ESH/ESC, 2018) 
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Tabela 4. Indicação farmacêutica na prevenção da pediculose capilar 

Prevenção Paranix® Repel Paranix® Stop® Kids 

Produto 

 
 

 

Composição Óleo essencial de tomilho e óleo de árvore do chá Óleo essencial de tomilho e óleo de árvore do chá Óleo de árvore do chá 

Forma farmacêutica Spray Champô Óleo 

A partir dos 3 anos 2 anos 3 anos 

Modo de utilização 
Aplicar de manhã sem enxaguar  

(uso diário). 

Lava e protege 

(usar a cada 3 dias). 

Impregnar pente com algumas gotas e 
pentear todo o cabelo (uso diário). 
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Tabela 5. Indicação farmacêutica no tratamento da pediculose capilar 

Tratamento Nix® / Quitoso® Stop Piolhos® Paranix® Spray Paranix® Champô FullMarks® 

Produto 

  

com inseticida 
  

s/ inseticida 
 

s/ inseticida 

 

s/ inseticida 

 

s/ inseticida 

Composição Permetrina 10 mg/g 
10% de dimeticone 

5% de dimeticone 

Óleo de noz de côco, 
Óleo essencial de anis 

Óleo de noz de côco, 
Óleo essencial de anis 

Miristato de isopropilo/ 

Ciclometicone 

Mecanismo de ação 
Indução de anomalias 
eletroquímicas no piolho 

Asfixia Desidratação e asfixia Desidratação e asfixia Desidratação 

Forma farmacêutica 
Creme 

Espuma Cutânea 

Gel (cabelos curtos) 

Loção (cabelos longos) 

Spray Champô Spray 

A partir dos 6 meses 6 meses 6 meses 2 anos 2 anos 

Modo de utilização 

1. Agitar bem o frasco e aplicar 
em cabelo húmido, deixar atuar 
10 minutos.  

2. Enxaguar com muita água e 
passar o pente de dentes finos no 
cabelo para retirar os piolhos e 
lêndeas mortos.  
3. Repetir aplicação 7-14 dias 
depois. 

1. Agitar antes de usar e 
aplicar em cabelo seco. 

2. Massajar bem e deixar 
atuar durante 10 minutos. 

3. Passar o pente de dentes 
finos para retirar os piolhos e 
lêndeas mortos.  
4. Lavar o cabelo com outro 
champô e enxaguar. 

5. Repetir aplicação 8-10 dias 
depois. 

1. Manter o spray a 10 
cm do cabelo e pulverizar 
a solução no cabelo seco 
de forma uniforme. 

2. Massajar bem e deixar 
atuar durante 10 minutos. 

3. Aplicar um champô 
para cabelo oleoso, 
diretamente no cabelo 
seco e enxaguar com 
água morna. 

4. Passar um pente 
metálico. 

1. Agitar antes de usar e 
aplicar em cabelo seco. 

2. Massajar bem e deixar 
atuar durante 15 minutos. 

3. Passar o pente de 
dentes finos para retirar 
os piolhos e lêndeas 
mortos.  
4. Enxaguar. 

1. Agitar a embalagem e 
aplicar o produto no cabelo 
seco, perto da raíz e massajar. 

2. Deixar atuar durante 5 
minutos. 
3. Remover e passar o pente 
de metal para eliminar os 
piolhos mortos e as lêndeas. 
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Tabela 6. Indicação farmacêutica no tratamento da pediculose capilar (outros) 

Outros Paranix® Localizador de Lêndeas 
Stop Piolhos®  

Champô Pós Tratamento 

FullMarks®  

Champô Pós Tratamento 

Produto 

   

Forma farmacêutica Gel Champô Champô 

Função 

Localizador de lêndeas Com óleos essenciais, cria um 
ambiente desfavorável ao 
reaparecimento de piolhos e 
lêndeas. 

Cria um ambiente desfavorável 
ao reaparecimento de piolhos e 
lêndeas. 

A partir dos 2 anos 3 anos 2 anos 

Modo de utilização 

1. Aplicar o produto em cabelo seco com o pente aplicador. 

2. Aguardar 2 minutos e enxaguar cuidadosamente o cabelo com 
água quente, secando com uma toalha. 

3. As lêndeas, agora tingidas, tornam-se visíveis a olho nu. 

4. Se foram detetadas lêndeas, iniciar tratamento. 

5. Se não foram detetadas lêndeas, iniciar prevenção. 

1. Aplicar o champô no cabelo 
molhado e massajar, deixando 
atuar alguns minutos. 

2. Passar por água abundante e 
se necessário repetir a 
operação. 

 

1. Aplicar após tratamento para 
ajudar a remover piolhos mortos e 
lêndeas. 

  



 

49 

Tabela 7. Indicação farmacêutica em infeções vulvovaginais 

Indicação Farmacêutica Candidíase Vaginal Vaginose Bacteriana 

Diagnóstico 

 

A extremidade do dispositivo muda de cor, de acordo com o pH vaginal, auxiliando no diagnóstico. 

Tratamento 

 

Clotrimazol, Econazol 
 

Ácido Lático 

Higiene Íntima 

 

 

 

 

 

 

 

pH alcalino, Bardana (calmante), Piroctonolamina 

 

 

 

 

 

 

 

pH ácido, Tomilho (antissético, antibacteriano), Ácido Lático, Pantenol 
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Tabela 8. Probióticos tópicos e orais indicados na prevenção e tratamentos de vulvovaginites 

 

Indicação Farmacêutica / Dispensa Probiótico 
Forma 

farmacêutica 
Composição Posologia 

Via Oral Baciginal® Cápsulas 
L. acidophilus, L. gasseri, 
ácido fólico e vitamina D3 

1 cápsula por dia, após uma das 
refeições principais 

Via Tópica 

Gynoflor® 
Comprimidos 

vaginais 
L. acidophilus e estriol 

1 comprimido introduzido 
profundamente na vagina, antes de 

deitar, durante 6 dias 

Baciginal® 
Comprimidos 

vaginais 
L. plantarum, L. rhamnosus Aplicar 1 comprimido à noite 

Isadin® 
Cápsulas moles 

vaginais 
L. plantarum 

1 cápsula por dia, durante 6 dias ou 1 
cápsula por semana (manutenção) 

Normogin® 
Comprimidos 

vaginais 
L. rhamnosus 

1 comprimido, 1-2 vezes oir dia durante 
12 dias (reposição da flora) ou 1-2 

comprimidos durante 6 dias, seguido de 
1 por semana (manutenção) 

 

Tabela 9. Suplementos alimentares com prebióticos e probióticos disponíveis em farmácia comunitária 

Suplemento Megaflora® Duobiotic® Biofast® Zir-Fos® Atyflor® Biogaia® 

Bifidobacterium lactis x x x    

B. bifidum x x     

B. longum x x x x   

Lactobacillus acidophilus x x x  x  

L. casei x  x    

L. paracasei x    x  

L. plantarum x  x    

L. reuteri protectis x     x 

L. rhamnosus x x   x  

L. termophilus x x     

Saccharomyces boulardii x      

FOS x x x x x  

Inulina x x     

Vit. Complexo B x x x x   

Vit. PP x x     

Ácido Fólico x x     

(Fonte: Infomed, Infarmed) 



 

51 

 

Fig. 1 – Hipertensão arterial: definição e classificação (Norma nº 020/2011, DGS) 
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Apresentação sobre Pediculose Capilar 
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