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Resumo 

O farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo da comunidade e no qual os utentes mais confiam. 

Estes quando apresentam problemas de saúde recorrem primeiramente à farmácia, antes de irem ao seu 

médico. O papel do farmacêutico é muito importante para garantir o completo bem-estar físico, social e mental 

do utente. No caso específico de uma pandemia, como a situação que estamos a ultrapassar neste momento, o 

farmacêutico ainda tem uma maior importância na população. Maioritariamente os utentes não podiam recorrer 

aos médicos, uma vez que as consultas estavam a ser reduzidas ao mínimo possível e, portanto, a farmácia era 

mais uma vez o local de escolha dos utentes para o esclarecimento de qualquer dúvida. Apesar de muitas das 

vezes o papel do farmacêutico passar despercebido e ser pouco valorizado, este profissional de saúde é fulcral 

para o auxílio e combate a “inimigos” juntamente com os outros profissionais de saúde. 

O estágio curricular em farmácia comunitária é a fase final do percurso académico, mas também umas das 

fases mais importantes e desafiadoras. É o momento em se coloca em prática os conhecimentos práticos e 

teóricos adquiridos ao longo dos 5 anos e se completa com mais ensinamentos aprendidos ao longo do estágio. 

Nesta fase, há pela primeira vez o contacto com o público e há a perceção das funções de um farmacêutico 

comunitário, que vão muito para além da simples dispensa de medicamentos. Esta experiência é crucial para o 

crescimento profissional e pessoal de um futuro farmacêutico. O estágio em farmácia comunitária decorreu na 

Farmácia Central de Viana do Castelo e teve a duração de 3 meses. 

O presente relatório encontra-se dividido fundamentalmente em duas partes. A primeira parte descreve a 

organização, o funcionamento e gestão da farmácia, assim como as inúmeras funções e tarefas que são 

desempenhadas por um farmacêutico, muitas das quais tive o privilégio de realizar. Descrevo ao longo de cada 

ponto o trabalho por mim realizado e as aprendizagens adquiridas. Na segunda parte, desenvolvo os projetos 

elaborados por mim no decorrer do estágio curricular. O primeiro projeto, rastreio da pressão arterial, apresenta 

uma vertente mais interativa com a comunidade e de maior proximidade com a mesma. Foi possível perceber o 

perfil de utentes da farmácia, os valores médios de pressão arterial e os principais fatores de risco associados. 

Para a realização do projeto, para além da medição da pressão arterial, elaborei um flyer para dar a conhecer 

um pouco a patologia e quais as medidas que devem ser implementadas para a prevenir ou controlar. Além 

disso, também realizei um questionário para posteriormente fazer uma análise de dados e discussão de 

resultados, comparando utentes com e sem hipertensão arterial. O segundo projeto, consistiu numa formação 

interna, onde elaborei um livro interativo com alguns distúrbios gastrointestinais e respiratórios. O livro, deixei 

um exemplar em suporte físico na farmácia para sempre que a equipa técnica sinta alguma dificuldade poder 

consultar. 

Em suma, o estágio foi o culminar de 5 anos tão desafiantes, enriquecedores e infelizmente tão curtos. Foi 

uma fase de muita aprendizagem na qual lentamente comecei a perceber o que é ser farmacêutica 

verdadeiramente. Os projetos no decorrer do estágio, foram fundamentais para criar empatia com os utentes da 

farmácia e me envolver mais ativamente com a comunidade. 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas na farmácia 

1. Introdução 

Ao longo dos tempos, a profissão farmacêutica foi evoluindo e, consequentemente, os farmacêuticos 

também. No século XIII surgia em território nacional esta profissão, sendo os farmacêuticos primeiramente 

apelidados de boticários. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o farmacêutico como sendo “uma 

pessoa preparada para formular, dispensar e fornecer informações clínicas sobre medicamentos aos 

profissionais de saúde e pacientes” [1]. Atualmente, os farmacêuticos exercem as suas funções em inúmeras 

áreas, nomeadamente farmácia comunitária, análises clínicas, indústria farmacêutica, farmácia hospitalar, 

distribuição grossista, entre outras. Em Portugal existem mais de 15000 farmacêuticos, sendo que 80% são 

mulheres e dois terços são farmacêuticos comunitários [2]. Os farmacêuticos comunitários são os primeiros 

profissionais de saúde que a população recorre quando surgem problemas de saúde, por isso, estes assumem 

um papel fulcral na nossa sociedade. Esta relação secular de farmacêutico-utente é essencialmente sustentada 

pela dedicação, disponibilidade, confiança e proximidade demonstrada por estes profissionais para com os 

utentes. O farmacêutico comunitário para além de dispensar medicamentos, também é responsável pela 

prestação de inúmeros serviços, nomeadamente, monitorização de parâmetros bioquímicos, administração de 

injetáveis, aconselhamento e seguimento farmacoterapêutico, promoção da literacia em saúde e da adesão à 

terapêutica. Durantes estes 3 meses tive a oportunidade de contactar diretamente com as atividades exercidas 

numa farmácia comunitária e aplicar, desenvolver e complementar todos os conhecimentos adquiridos ao 

longo do meu percurso académico. O cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio na 

Farmácia Central (FC) é apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio curricular na Farmácia Central. 

Atividades desenvolvidas Maio Junho Julho Agosto 

Receção e armazenamento de encomendas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de devoluções e regularização de notas de crédito 
 

 

 

 

 

 

 

 

Controlo de prazos de validade e stock 
 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação de parâmetro bioquímicos e fisiológicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conferência de receituário e faturação 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento ao público 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento de projetos  
 

 

 

 

 

 

 

2. Farmácia Central 

2.1 Localização da Farmácia e o Perfil dos utentes 

 A FC encontra-se localizada na Rua Manuel Espregueira, no centro da cidade de Viana do Castelo, a cerca 

de 900 metros da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM). A localização privilegiada da farmácia, 

próxima de centros de saúde, bombeiros, Cruz Vermelha, habitações e comércio, permite um fácil acesso por 
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uma população heterogénea de utentes (várias faixas etárias e estratos sociais). Os serviços disponibilizados 

pela farmácia são, maioritariamente, utilizados por uma população idosa, muitos deles doentes crónicos, 

polimedicados e com dificuldades económicas. No dia-a-dia, a elevada afluência verificada por uma 

diversidade populacional, proporcionou-me um contacto direto com inúmeras realidades socioculturais e 

diversos tipos de situações. Aprendi a adequar o meu discurso no atendimento ao público, consoante as 

necessidades e características de cada utente. Visto que Viana do Castelo é uma cidade turística visitada 

especialmente durante os meses de verão, tive o privilégio de atender muitos turistas durante a realização do 

meu estágio. Para mim enquanto estagiária, confesso que estes atendimentos eram os mais estimulantes. Para 

além de poder colocar em prática o meu inglês, também as situações que apareciam eram diferentes e não 

habituais, necessitando frequentemente de aconselhamento farmacêutico. Associado a esta farmácia existe um 

posto farmacêutico móvel (PFM) localizado na Amorosa, Viana do Castelo. Segundo o INFARMED, o PFM é 

“um estabelecimento destinado à dispensa de medicamentos e produtos de saúde ao público, a cargo de um 

farmacêutico e dependentes de uma farmácia”, neste caso a FC [3]. 

2.2 Horário de funcionamento 

Relativamente ao período de funcionamento elaborado de acordo com os requisitos da Portaria nº 277/2012 

[4], 12 de Setembro, a FC está aberta das 8h30 às 19h30 em dias úteis (segunda a sexta-feira) e ao sábado das 

9h às 13h, encontrando-se encerrada aos domingos e feriados. Em Viana do Castelo, os serviços de cada 

farmácia são realizados de nove em nove dias. Em dias de serviço permanente, encontra-se aberta durante 24 

horas, sendo que a partir das 23h o serviço é realizado através do postigo. 

2.3 Recursos Humanos 

A equipa técnica da FC é constituída por 6 profissionais de saúde, três farmacêuticas e 3 técnicos auxiliares 

de saúde. A direção técnica encontra-se a cargo da Dra. Manuela Almeida de acordo com o decreto-lei nº 

307/2007, artigo 21°, de 31 de agosto [5]. É uma equipa dinâmica, competente, profissional, experiente e 

empenhada. Sempre se demonstraram disponíveis para o esclarecimento de qualquer dúvida que me surgisse e 

ajudaram-me a conhecer este novo mundo da farmácia comunitária. A FC para além do atendimento ao público é 

responsável pela preparação da medicação para 3 lares de Viana do Castelo, nomeadamente, Lar de S. Tiago, Lar 

Nossa Senhora da Piedade e HG Residences. A excelente relação de amizade e interajuda existente entre os 

vários profissionais torna possível a concretização de todos estas tarefas. O atendimento dinâmico e de 

excelência proporcionado por os recursos humanos da FC explica o elevado número de utentes fidelizados. 

2.4 Instalações e equipamento 

A FC cumpre os requisitos estipulados pela legislação em vigor, assim como as normas estabelecidas nas 

Boas Práticas Farmacêuticas relativamente às instalações e equipamentos para a farmácia comunitária [6]. De 

acordo com o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, é um dever atribuído às farmácias 

apresentar instalações adequadas com o objetivo de garantir a segurança, conservação e preparação de 

medicamentos. Devem também permitir o acesso facilitado, a comodidade e privacidade dos utentes [5]. 

2.4.1 Espaço exterior 

A FC cumpre os requisitos exigidos pelo INFARMED relativamente às infraestruturas das farmácias. A 

nível externo, esta encontra-se identificada através de uma placa com a designação de “Farmácia” seguida do 
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respetivo nome, e é sinalizada com a cruz verde luminosa, a qual anuncia o horário de funcionamento da 

farmácia, data, hora e temperatura exterior. O acesso à FC é realizado através de uma única porta, na qual se 

efetua a entrada e saída dos utentes. Nesta porta encontra-se afixado o horário de funcionamento da FC e o 

calendário mensal das farmácias em regime de serviço permanente com a informação da localização e o 

contacto das mesmas. Na entrada existe uma rampa metálica de acesso ao interior da farmácia que assegura a 

acessibilidade a todos os utentes, incluindo os de mobilidade reduzida, idosos e portadores de deficiência. A 

FC possui uma fachada envidraçada onde se pode visualizar uma ampla montra com vários produtos de saúde 

expostos. Estes produtos são alterados periodicamente, consoante as épocas sazonais e campanhas 

promocionais em vigor. Durante a realização do meu estágio tive o privilégio de elaborar algumas montras 

alusivas ao verão, encontrando-se expostos produtos de cosmética, particularmente protetores solares. Nesta 

fachada encontra-se embutido um postigo, no qual se realiza o atendimento ao público durante o período 

noturno de serviço. 

2.4.2 Espaço interior 

O interior da farmácia pode ser dividido em duas partes distintas: front office e back office. A zona de 

atendimento ao público (front office), zona ampla, iluminada e equipada com ar condicionado, é constituída 

por um balcão com três postos de trabalho individualizados. Esta individualização permite o estabelecimento 

de uma relação farmacêutico-utente mais sólida, de confiança e proximidade. Cada posto é equipado com um 

computador, um leitor de código de barras e uma impressora de faturas e receituário. Existe uma caixa 

registadora a meio do balcão comum para toda a equipa de profissionais. Entre cada posto de atendimento são 

expostos produtos que a farmácia pretenda destacar e aqueles que variam consoante a sazonalidade. Durante a 

realização do meu estágio os produtos maioritariamente expostos eram máscaras reutilizáveis, frascos de 

álcool-gel, entre outros. Na zona anterior aos postos, apenas acessíveis aos profissionais, encontram-se 

expostos alguns Medicamentos Não Sujeito a Receita Médica (MNSRM) devidamente agrupados consoante a 

sua indicação. Nesta área encontram-se fundamentalmente os suplementos alimentares, os produtos de higiene 

oral, os dispositivos médicos, os medicamentos homeopáticos, entre outros. A zona posterior ao balcão, de 

acesso facilitado aos utentes, é composta por dois armários onde se encontram maioritariamente expostos os 

produtos de dermocosmética, organizados com base nas marcas e finalidades a que se destinam, os produtos de 

cuidados capilares e os produtos de higiene íntima. Junto à porta da entrada, está presente um tensiómetro onde 

os utentes podem fazer a medição autonomamente, uma balança que permite determinar o peso e a altura e dois 

armários, com produtos dietéticos e produtos de puericultura expostos.  

O back office é constituído por três áreas distintas:  

✓ zona de receção e conferência de encomendas, situada atrás da zona de atendimento ao público, fora do 

alcance do utente. Local equipado com um computador, uma impressora de etiquetas e um leitor de 

código de barras onde se realiza a gestão e receção de encomendas provenientes de vários fornecedores. 

Nesta zona, confinados a armários e gavetas deslizantes, encontram-se os Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica (MSRM). Nas gavetas encontram-se os comprimidos/cápsulas, ordenados por ordem 

alfabética, existindo duas gavetas destinadas para os medicamentos de uso oftálmico e auricular. Nos 

armários encontram-se as pomadas, cremes, xaropes, suspensões orais e cutâneas, entre outras. Ainda 

neste local encontram-se expostos em armários, os supositórios, os produtos ginecológicos e os 

medicamentos de uso veterinário. 
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✓ gabinete de atendimento personalizado, local reservado para a administração de injetáveis, determinação 

de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, nomeadamente glicémia, colesterol total e tensão arterial. 

Geralmente esta área também é usada para consultas de nutrição, rastreios existentes na farmácia ou 

aconselhamento farmacêutico mais privado e pessoal, caso solicitado pelo utente.  

✓ área de armazenamento, local onde se armazenam os MSRM e os MNSRM excedentes. Os MSRM são 

separados em marca e genéricos, organizados por ordem alfabética e de acordo com o prazo de validade 

(PV). Nesta área também se encontra: um frigorífico onde se armazenam os produtos com condições 

especiais de conservação (temperaturas entre os 2-8 ºC), particularmente vacinas e insulinas; um móvel 

unicamente destinado ao armazenamento de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes; um 

computador para a preparação da medicação para os lares e conferência do receituário e faturação; uma 

bancada para a preparação de formulações extemporâneas. 

2.5 Sistema informático 

O sistema informático (SI) desenvolvido pela Glintt®, Sifarma 2000®, é o sistema usado em 90% das 

farmácias comunitárias portuguesas. Este SI é o software de gestão e organização utilizado desde 2008 pela 

FC. O Sifarma 2000® é uma ferramenta de trabalho fundamental no dia-a-dia do profissional de saúde uma vez 

que possibilita uma maior rapidez e facilidade na realização de inúmeras tarefas. Esta ferramenta é responsável 

pela gestão do produto farmacêutico desde a sua entrada até à saída, proporcionando uma gestão de stock, 

controlo de PV e etiquetagem. Além disso, este SI também auxilia no atendimento e tem capacidade para 

executar diversas tarefas, nomeadamente, receção de encomendas, gestão financeira, organização e gestão do 

receituário, gestão de psicotrópicos, gestão de devoluções, entre outras. A sua utilização no atendimento 

confere uma maior segurança e confiança ao profissional de saúde no momento da dispensa do medicamento, 

uma vez que este SI apresenta informação científica (indicações terapêuticas, posologia, contraindicações, 

possíveis interações, reações adversas) detalhada e atualizada dos diversos medicamentos. No meu ponto de 

vista, este SI foi uma mais valia para mim durante a realização do meu estágio dado que me possibilitou 

consultar a informação científica relativa a cada medicamento e, posteriormente, fornecer um correto e 

detalhado aconselhamento farmacoterapêutico ao utente. Além disso, esta ferramenta possui uma 

funcionalidade que me proporcionou a consulta de todas as compras efetuadas pelo utente na FC, auxiliando-

me na escolha dos laboratórios de cada medicamento que o utente pretendia. Inicialmente foi difícil aprender 

a trabalhar com o sistema, mas considero que as aulas práticas da unidade curricular de Cuidados 

Farmacêuticos foram úteis para uma primeira abordagem e para uma adaptação mais fácil e intuitiva. 

2.6 A Farmácia Central e o Coronavírus (COVID-19) 

COVID-19 é a doença causada por um novo coronavírus, SARS-CoV-2, responsável pelo surgimento de 

um surto a dezembro de 2019, em Wuhan, na China. A rápida propagação deste vírus para vários países teve 

graves consequências a nível mundial, verificando-se diariamente um aumento do número de casos e mortes.  

A pandemia foi declarada pela OMS a 11 de março de 2020. A maioria das pessoas infetadas apresenta 

sintomas respiratórios leves e agudos, nomeadamente febre e tosse seca, no entanto, algumas pessoas podem 

desenvolver sintomas mais graves e, consequentemente, originar doenças como pneumonia [7, 8]. Quando foi 

declarada a pandemia eu encontrava-me na Croácia a realizar Erasmus +, portanto não tive a possibilidade 

de perceber qual as mudanças que aconteceram em Portugal e, particularmente, numa farmácia comunitária. 
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A realidade portuguesa era mais assustadora comparativamente à croata, com o número de casos e mortes a 

aumentar exponencialmente. Quando cheguei a Portugal não consegui começar a estagiar de imediato, uma 

vez que necessitava de realizar quarentena obrigatória. Estes quinze dias de quarentena foram suficientes 

para perceber o medo e a angústia que se sentia num país gravemente afetado por esta pandemia. Quando 

comecei a estagiar na FC, a equipa ainda trabalhava por turnos, o turno da manhã das 8h30h às 14h e o turno 

da tarde das 14h às 19h30, cujo objetivo era o mínimo contacto direto entre os profissionais de saúde. No início 

de junho, quando a situação parecia começar a ficar controlada no concelho de Viana do Castelo, a equipa 

começou a trabalhar toda junta novamente. No início da pandemia a FC adotou medidas para prevenção dos 

utentes e profissionais de saúde, tais como: colocação de acrílico nos postos de atendimento para separar o 

farmacêutico do utente; utilização de máscara e luvas pelos profissionais de saúde; a desinfeção das mãos à 

entrada e saída do estabelecimento, assim como o uso obrigatório de máscara pelos utentes; lotação máxima de 

3 utentes no interior da farmácia para assegurar o distanciamento social; eliminação do espaço destinado ao 

entretenimento das crianças. Como a FC apenas possui uma porta de entrada, a entrada de um utente apenas 

acontecia quando o outro utente saia da farmácia. Com o decorrer do estágio notei que os utentes se sentiam 

mais familiarizados e esperançosos com a situação decorrente, no entanto os doentes com doenças 

cardiovasculares e/ou problemas respiratórios continuavam com algum receio visto que pertenciam a um 

grupo considerado de risco. Gostava de realçar o papel realizado pela FC e toda a sua equipa, pois foram 

responsáveis pela preparação e entrega da medicação a inúmeros utentes, numa altura em que estes não 

tinham possibilidade de se deslocarem à farmácia. Infelizmente, durante a pandemia o trabalho dos 

farmacêuticos foi muitas vezes esquecido e não reconhecido, mas estes foram essenciais na luta contra este 

“inimigo”. 

3. Gestão de encomendas e armazenamento 

Para assegurar um bom funcionamento da farmácia, para além do atendimento ao público, o farmacêutico 

comunitário é responsável por realizar inúmeras tarefas relacionadas com o “back office”. A boa gestão e 

armazenamento dos produtos farmacêuticos é fundamental para permitir a prestação de um serviço de 

excelência aos utentes. Na fase inicial do meu estágio comecei por realizar estas tarefas, permitindo-me um 

primeiro contacto com os produtos farmacêuticos.    

3.1 Encomendas a distribuidores grossistas 

Na FC, a aquisição de Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS) é realizada, sobretudo, através dos 

seguintes fornecedores: Alliance Healthcare®, o principal armazenista, MedicaNorte®, Botelho&Rodrigues® e 

Farmodiética S.A®. Periodicamente, também se efetuam encomendas diretamente aos laboratórios 

farmacêuticos, por intermédio dos delegados de vendas, uma vez que estas encomendas de elevadas 

quantidades e menor preço por unidade oferecem melhores condições comerciais comparativamente às 

encomendas feitas aos fornecedores. Durante a realização do meu estágio, apesar de serem menos os 

delegados que se deslocavam à FC devido à pandemia, tive o prazer de contactar com alguns, nomeadamente 

da Mylan®, Avène® e Chicco® e analisar o trabalho executado por eles. A seleção do armazenista é feita tendo 

em conta o preço e a quantidade dos MPS, vantagens comerciais (ofertas e descontos), tempo de entrega, PV e 

condições de pagamento. As realizações de encomendas podem ser feitas através do Sifarma 2000®, via 

telefone ou gadget dos fornecedores. Diariamente a FC solicita duas encomendas à Alliance Healthcare®, uma 
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ao final da manhã e outra ao final da tarde, e uma encomenda à MedicaNorte®, até às 17h. Através do Sifarma 

2000® é gerado automaticamente uma encomenda, tendo por base os stocks mínimos e máximos dos MPS 

presentes na ficha do produto, definidos conforme a sua saída na farmácia. A pessoa responsável pela 

verificação da encomenda, pode aumentar ou diminuir a quantidade requisitada, retirar produtos ou transferir 

para outro armazenista e, posteriormente, enviar ao fornecedor informaticamente. Além das encomendas 

diárias, existem as encomendas instantâneas geralmente pedidas através do SI ou via telefone durante o 

atendimento do utente. Algumas vezes nem todos os medicamentos requeridos por o utente se encontram 

disponíveis na farmácia, por serem produtos de elevada rotação e por isso já não se encontram em stock ou 

porque a farmácia não dispõe daquele tipo de produto, assim sendo torna-se necessário a realização deste tipo 

de encomendas. As encomendas VVM são efetuadas sempre que seja necessário a requisição de produtos que 

apresentam quota limitada (nem sempre estão disponíveis), neste caso é solicitado o número da receita para se 

proceder com o pedido no SI. As encomendas manuais, destinadas frequentemente a produtos esgotados ou 

rateados, são feitas via telefone, ou seja, não se encontram criadas no SI. Assim sendo é necessário criá-las, 

para posteriormente poder rececioná-las e os produtos entrarem para o stock da farmácia. Durante a realização 

do meu estágio realizei inúmeras vezes encomendas instantâneas, VVM e manuais, sendo que para a execução 

destas tarefas não senti grandes dificuldades. Tinha uma grande preocupação de confirmar no final do 

atendimento se tinha procedido à realização das encomendas instantâneas, uma vez que o utente iria-se 

deslocar propositadamente à farmácia para recolher os produtos que faltavam. Tive a oportunidade de 

observar por diversas vezes a responsável pelas encomendas diárias a realizar o pedido, no entanto, nunca 

consegui executar autonomamente esta tarefa. Considero uma tarefa complexa e que exige muito 

conhecimento quer da dinâmica da farmácia, quer da relação/preço proposta por cada fornecedor. 

3.2 Receção e conferência de encomendas 

As encomendas geralmente chegam à FC em caixotes de cartão ou contentores de plástico, denominados 

“banheiras”. Os produtos de frio vêm em “banheiras especiais” ou recipientes devidamente identificados, 

sendo armazenados em local apropriado até à sua receção. Dado que a FC possui um PFM, primeiramente é 

necessário verificar quais as “banheiras” que pertencem a cada local. Quando esta distinção é feita, procede-se 

à receção das encomendas tendo em atenção no SI qual a localização que temos, se é a do PFM ou a da FC. 

Tendo em conta a situação pandémica atual, todas as encomendas são desinfetadas antes de serem deslocadas 

para o “back office”. As encomendas chegam acompanhadas da fatura original e o duplicado ou da guia de 

remessa. Estes documentos possuem toda a informação relativa à encomenda, nomeadamente, identidade do 

fornecedor e do destinatário, o número da fatura, listagem dos produtos encomendados acompanhados do 

respetivo código nacional do produto (CNP), a quantidade requisitada, faturada e aviada, imposto de valor 

acrescentado (IVA), preço de venda à farmácia (PVF), o preço de venda ao público (PVP), descontos, bónus e 

valor a faturar. Para se proceder à receção dos PMS, no SI coloca-se o número da fatura e o valor total desta.  

Posteriormente, introduzindo manualmente ou com o auxílio do leitor ótico procede-se à leitura do CNP de 

cada produto. É crucial durante a realização desta tarefa conferir a quantidade de cada produto e a integridade 

das suas embalagens, verificar as bonificações e descontos, introduzir o PV (caso seja inferior à data do SI ou 

quando o stock está a zero) e confirmar o PVF, o PVP e o preço impresso na cartonagem (PIC). No final da 

receção é importante confirmar, no caso dos MSRM, se o PVP inscrito no SI é o mesmo que o PIC. No caso 

dos produtos de venda livre (PVL), o PVP é definido pela farmácia tendo em conta o PVF, o IVA e a margem 
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de lucro pretendida. De acordo com o Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, no caso específico de 

dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual, bem como de álcool etílico e de gel 

desinfetante cutâneo de base alcoólica, a percentagem de lucro na comercialização é limitada ao máximo de 

15% [9]. Após a leitura de todos os produtos, confirma-se se o número de unidades existentes e o valor final 

está de acordo com a fatura. A receção e conferência de encomendas foi a primeira e contínua tarefa realizada 

na FC e demonstrou-se muito útil quando iniciei o atendimento ao público. Inicialmente senti dificuldades 

para perceber como funcionava, no entanto, ao fim de 3 dias já tinha entendido toda a dinâmica. Eu nunca 

tive a possibilidade de realizar um estágio numa farmácia comunitária e considero esta tarefa uma mais valia 

na minha familiarização com os produtos e a farmácia. Tive a oportunidade de contactar pela primeira vez 

com os produtos, associar os nomes comerciais com as substâncias ativas, procurar quais as suas indicações 

terapêuticas e conhecer as diferentes dosagens existentes no mercado. 

3.3 Gestão de stocks 

Face à situação atual das farmácias comunitárias é fundamental uma correta e eficiente gestão de stocks 

com o objetivo de suprir as necessidades dos utentes e controlar gastos excessivos, garantindo a contínua 

reposição e aquisição de novos produtos, assim como, controlar aqueles que são retirados. Esta gestão é 

ajustada consoante a sazonalidade e rotação diária dos produtos, a preferência dos clientes habituais, assim 

como condições comerciais. Esta é feita através do SI, essencialmente recorrendo ao controlo de stocks 

mínimos e máximos dos produtos e, permitindo assim, reduzir problemas inesperados, tais como falhas dos 

fornecedores ou ruturas nos laboratórios. Regularmente é necessária uma verificação dos stocks físicos, para 

conferir se são concordantes com os stocks informáticos. A gestão de stocks da FC é feita praticamente em 

conjunto com o PFM, havendo muitas vezes transferência de produtos entre estes 2 locais, aumentando assim a 

rotatividade e colmatando falhas dos MPS. Na FC existe uma preocupação constante relativamente a este 

parâmetro, existindo um caderno destinado para apontar o nome do produto ou o seu CNP, caso os 

profissionais detetem que o stock deste esteja errado. Quando o caderno possui um número considerável de 

produtos com stocks errados, procede-se à contagem física desses produtos e à emissão atualizada de uma 

listagem de stocks. Ao longo do estágio deparei-me inúmeras vezes com erros no stock, que podem ter 

acontecido por erros na receção ou dispensa dos MPS, tornando o atendimento mais demoroso. 

3.4 Gestão de devoluções 

Existem determinadas situações que é necessário realizar devoluções de MPS, nomeadamente, produtos 

fora do prazo, embalagem danificada, embalagem incompleta, remarcação de PVP, produto alterado, engano 

na fatura, erro no pedido ou recolha de lotes do mercado (quando o INFARMED ou as firmas detentoras de 

autorização de introdução no mercado (AIM) assim o requisitam, através de circulares informativas). Durante 

a realização do meu estágio, firmas detentoras de AIM emitiram circulares informativas de retirada de lotes 

do mercado, nomeadamente Circular n.º 0236-2020 “Recolha voluntária de lotes do medicamento Eutirox, 

comprimido” e Circular n.º 0214-2020 “Recolha voluntária de lotes do medicamento Ciclosporina Generis, 

cápsula mole”. Perante estas circulares, procedi à recolha e devolução destes produtos em causa. Através do 

SI, cria-se uma nota de devolução, onde se identifica o fornecedor, o motivo da devolução, os produtos a 

devolver e o número da fatura. A nota de devolução é emitida em triplicado, sendo que o original e o duplicado 

são enviados para o fornecedor juntamente com o produto em questão e o triplicado fica arquivado na 
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farmácia. Algumas vezes, quando ocorre uma troca no produto enviado é necessário entrar em contacto via 

telefone com o armazenista e fazer a reclamação, apontando depois o número da reclamação na fatura. As 

notas de devolução podem ser aceites ou não pelos fornecedores. No caso de ser aceite, a devolução pode ser 

regularizada através da emissão de uma nota de crédito ou troca direta por um produto. Caso não seja aceite, o 

produto retorna à farmácia e realiza-se a sua quebra. No decorrer do meu estágio realizei vários pedidos de 

devolução, maioritariamente pelo motivo “erro no pedido” e procedi à sua regularização através de notas de 

crédito. 

3.5 Controlo de prazos de validade 

O controlo dos PV é fundamental para garantir a qualidade, segurança e eficácia dos MPS dispensados aos 

utentes. Legalmente, nenhuma farmácia pode dispensar MPS, cujo PV tenha expirado, além de que deve 

garantir condições apropriadas de conservação dos mesmos [5]. Os PV são verificados aquando da receção das 

encomendas e mensalmente através de uma listagem de produtos cujo PV está próximo de expirar, no caso dos 

MPS este período deve ser de 90 dias [10]. Estes produtos são colocados de parte, para serem devolvidos aos 

armazenistas, com a respetiva nota de devolução e justificação. Esta listagem obtida através do SI para além de 

controlar os PV, também permite a contagem física dos produtos e corrigir os PV. Durante a realização do 

meu estágio realizei esta tarefa, sendo que era necessário colocar um elástico à volta da embalagem daqueles 

produtos cujo PV estava próximo de expirar, para estes estarem facilmente identificados e serem os primeiros 

a dispensar. No entanto, apesar da aplicação deste método, aquando a dispensa dos MPS deve-se voltar a 

verificar o PV. 

 3.6 Armazenamento dos produtos farmacêuticos 

Após a receção e conferência das encomendas é importante proceder-se ao seu armazenamento em locais 

próprios, de acordo com as suas condições de conservação. Um correto armazenamento dos MPS proporciona 

uma maior facilidade de acesso a estes quando solicitados pelos utentes e, consequentemente um menor tempo 

de atendimento. Primeiramente são arrumados os produtos de frio no frigorífico e depois arruma-se os 

restantes MPS, na zona de armazenamento. Os MPS são armazenados de acordo com a forma farmacêutica e 

dosagens e organizados por ordem alfabética. As tiras e lancetas de teste para a diabetes são armazenadas em 

local próprio, assim como os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes que têm um armário próprio, 

fechado e de acesso restrito. Todos os produtos devem ser armazenados seguindo a metodologia First Expire 

First Out (FEFO), ou seja, aqueles que têm PV mais curto são colocados à frente, sendo os primeiros a serem 

dispensados. Relativamente aos produtos que não apresentam PV, especialmente alguns produtos cosméticos, 

seguem a metodologia First In First Out (FIFO), ou seja, os produtos que chegaram há mais tempo à farmácia 

serão os primeiros a sair. Todo o meu período de estágio executei esta tarefa tendo sempre o cuidado de 

confirmar no início com a restante equipa se aquele era o local correto e adequado de armazenamento. 

Reconheço que apesar de parecer uma tarefa simples, exige uma grande responsabilidade, dado que um 

armazenamento errado para além de tornar o atendimento mais demorado, também pode condicionar a venda 

dos MPS. 

3.7 Controlo da temperatura e humidade 

De acordo com o estipulado pelas Boas Práticas de Farmácia Comunitária, o armazenamento dos MPS deve 

respeitar as condições de conservação indicadas, relativamente à temperatura (maioria dos MPS inferior 25 ºC 
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e produtos termolábeis compreendido entre 2 e 8 ºC) e humidade (inferior a 60%) [6]. Estas variáveis são 

controladas recorrendo a aparelhos como termohigrómetros, a fim de garantir a estabilidade dos MPS. Na FC 

este aparelho está dentro do frigorífico e permite um registo periódico da temperatura e humidade, sendo que 

sempre que há uma alteração brusca é emitido um sinal sonoro. Mensalmente os registos obtidos são impressos 

e procede-se a uma justificação nos casos de alterações drásticas. Ao longo do estágio com auxílio de uma 

colega, aprendi a realizar esta tarefa de forma autónoma. 

4. Dispensa de Medicamentos 

A dispensação da medicação é uma das funções mais importantes da atividade do farmacêutico 

comunitário, devendo ser encarada por estes profissionais com o máximo de rigor, responsabilidade e respeito. 

Segundo as Boas Práticas de Farmácia Comunitária, nesta fase este profissional de saúde tem o dever de 

avaliar a medicação, transmitir toda a informação necessária e numa linguagem percetível ao utente para o uso 

correto dos MPS, promover a adesão e, ainda, identificar e resolver possíveis problemas relacionados com o 

medicamento (PRM). Esta dispensa pode ser feita mediante prescrição médica ou em regime de 

automedicação. Na primeira semana de estágio observei o atendimento ao público desempenhado pela equipa 

da FC, especialmente na dispensa de MNSRM e progressivamente, comecei a realizar de forma autónoma esta 

tarefa. No início sentia grandes dificuldades e algum receio de errar, no entanto, toda a equipa sempre se 

demonstrou disponível para me auxiliar e apoiar até ao final do meu estágio. O SI foi uma grande ajuda 

durante o meu atendimento visto que quando tinha dúvidas consultava o histórico de compras daquele utente, 

nomeadamente na escolha do laboratório genérico habitual. Como eu gosto de contactar com pessoas quando 

iniciei esta atividade senti-me mais feliz e concretizada como futura farmacêutica. De acordo com o 

Decreto‐Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, artigo nº113, quanto à dispensa ao público, os medicamentos 

destinados a consumo humano são divididos em MSRM e MNSRM [11]. 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

De acordo com o Decreto‐Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, artigo nº114, para que um medicamento seja 

considerado MSRM deve preencher, pelo menos, um dos seguintes requisitos: 

✓ Constituir um risco direto ou indireto para a saúde do utente, mesmo que sejam usados para o fim a que 

se destinam, embora sem vigilância médica; 

✓ Utilizar em situações para além das indicações terapêuticas a que se destinam, com frequência e 

quantidades excessivas; 

✓ Conter na sua composição substâncias ou derivados, cuja atividade e/ou efeitos adversos seja 

indispensável aprofundar; 

✓ Se destinem a ser administrados por via parentérica. 

A dispensa dos MSRM apenas deve acontecer perante a apresentação de uma receita médica válida, 

devidamente prescrita por um médico. O PVP destes medicamentos é igual para todas as farmácias e deve 

coincidir com o PIC. A classificação dos MSRM pode ainda ser subdividida em: 

✓ Medicamentos de receita médica renovável - De acordo com o Decreto‐Lei n.º 176/2006, de 30 de 

agosto, artigo nº116, trata-se de medicamentos que se se destinam a tratamentos prolongados ou a 

determinadas doenças e que podem ser adquiridos mais do que uma vez sem necessitar de uma nova 

prescrição e não haja comprometimento da segurança na sua utilização. 
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✓ Medicamentos de receita médica especial - De acordo com o Decreto‐Lei n.º 176/2006, de 30 de 

agosto, artigo nº117, este grupo refere-se a medicamentos que preencham um dos seguintes requisitos: 

conter uma substância considerada estupefaciente ou psicotrópica, nos termos da legislação aplicável; em 

caso de utilização incorreta, poder originar riscos importantes de abuso medicamentoso, utilização para 

fins ilegais ou criar toxicodependência; possuir uma substância, nova ou que pelas suas propriedades, por 

prevenção, seja necessário incluir nas situações descritas na alínea anterior. 

✓ Medicamentos de receita médica restrita - De acordo com o Decreto‐Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, 

artigo nº118, estão sujeitos a receita médica restrita medicamentos cuja utilização seja exclusivamente 

hospitalar ou em regime de ambulatório. Os medicamentos incluídos neste grupo, se não forem de uso 

hospitalar exclusivo, podem ser vendidos nas farmácias comunitárias sob a regulamentação do 

INFARMED [11]. 

4.1.1 Prescrição médica 

A prescrição médica é realizada pela denominação comum internacional (DCI), seguida da forma 

farmacêutica, dosagem, tamanho da embalagem e posologia. As receitas médicas podem ser classificadas em: 

receita manual, receita eletrónica materializada e receita eletrónica desmaterializada (receita sem papel). As 

receitas manuais apenas são permitidas em situações excecionais, nomeadamente, em caso de falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou no caso de o médico prescrever até 40 

receitas por mês [12]. O médico deve assinalar com uma cruz qual a exceção que justifica o uso desta receita. 

Estas receitas não são renováveis e após a data de prescrição apresentam uma validade de 30 dias. Quanto ao 

número de embalagens prescritas, estas só podem conter um total de 4 embalagens por receita, podendo ser 4 

medicamentos distintos, com o limite de 2 embalagens de cada medicamento. No caso dos medicamentos 

unidose, podem ser prescritos 4 embalagens do mesmo medicamento. Estas receitas têm várias peculiaridades, 

principalmente o facto de não poderem conter rasuras, caligrafias diferentes, ser prescritas com canetas 

diferentes ou a lápis, sendo que a ocorrência de qualquer uma destas situações as torna não comparticipáveis. 

Para a receita ser válida deve conter assinatura do prescritor, vinheta ou identificação do local de prescrição, 

data de prescrição, nome do utente, número beneficiário, justificação para ser receita manual assinalada [12]. 

As receitas eletrónicas materializadas e desmaterializadas, devem conter obrigatoriamente o número da receita, 

o código de dispensa e o código de direito de opção. Nestas receitas a validade dos medicamentos prescritos é 

de 30 dias, para tratamentos de curta duração e de 6 meses para tratamentos de longa duração. Com as receitas 

eletrónicas houve minimização dos erros de dispensação, diminuição da fraude e falsificação e simplificação 

no processo de conferência de receituário. No caso das receitas médicas desmaterializadas não existe um 

suporte físico, sendo estas acessíveis e interpretáveis por meio de um equipamento eletrónico. No decorrer do 

estágio e tendo em conta a situação pandémica que estamos a ultrapassar, dia após dia eram mais os utentes 

que se faziam acompanhar pelo telemóvel com a prescrição médica. Perante estes casos e tendo em conta que 

muitas das vezes os utentes não sabiam quais os medicamentos prescritos na receita, eu e a equipa da FC 

procedíamos à impressão de um talão que continha estas informações. As receitas eletrónicas foram as 

receitas mais recorrentes no decurso do meu estágio e elas possuem uma grande vantagem para o utente, 

dado que estes têm possibilidade de escolher se querem aviar a totalidade da receita ou apenas parte dos 

produtos, deixando os restantes para outra ocasião. Tive a oportunidade de contactar com os diferentes tipos 
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de receitas, sendo as receitas manuais aquelas que exigiam mais concentração e dedicação da minha parte. 

Inicialmente sentia grandes dificuldades em perceber a letra de alguns médicos prescritores e em entender 

quais as condições necessárias para a receita ser válida, mas com o decorrer do tempo e com a ajuda de toda 

a equipa tudo se tornou mais fácil. 

4.1.2 Regimes de comparticipação 

A comparticipação dos medicamentos, com o intuito de atenuar o preço final do medicamento para o 

utente, é feita segundo o regime geral ou o regime especial, sendo este último aplicado apenas a determinadas 

patologias ou grupos de utentes. No regime geral, a comparticipação pelo Estado sob o PVP é efetuada de 

acordo com os seguintes escalões: escalão A (90%), escalão B (69%), escalão C (37%) e escalão D (15%) [13]. 

O regime especial de comparticipação inclui dois tipos de comparticipação: em função do beneficiário 

dependendo dos rendimentos destes, em que o estipulado é que para os pensionistas com um rendimento anual 

igual ou inferior 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida, a comparticipação do Estado no PVP dos 

medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C, e D é acrescida de 15%; em 

função das patologias ou de grupos especiais, neste caso inclui patologias como o caso da diabetes, artrite 

reumatoide, psoríase, entre outras [14, 15]. Para além do Sistema Nacional de Saúde (SNS), os utentes podem 

ainda beneficiar, em simultâneo, de outras entidades comparticipantes, sendo que a percentagem de 

comparticipação varia de entidade para entidade. Os utentes abrangidos por estas entidades devem apresentar o 

cartão e o número de beneficiário para aplicar a comparticipação. Durante o estágio contactei com várias 

entidades complementares, nomeadamente, Sindicato dos Bancários do Norte, SaVida, Sindicato dos Quadros 

e Técnicos Bancários, entre outros. Este contacto permitiu-me compreender a logística necessária para a 

dispensa correta deste tipo de situações. 

4.2 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Estes medicamentos possuem substâncias ativas que atuam ao nível do sistema nervoso central e que 

podem causar habituação ou até mesmo dependência, assim sendo desde a sua entrada na farmácia até à sua 

dispensa estes são sujeitos a um controlo muito rigoroso. No momento da dispensa é necessária apresentação 

da receita médica e há um registo informático de inúmeras informações, nomeadamente, a identificação do 

doente ou do seu representante, identificação do médico prescritor e da prescrição, identificação da farmácia, 

medicamento dispensado e a data da dispensa. No final da venda, todas as informações são impressas num 

talão que é posteriormente arquivado nos documentos da FC durante 3 anos. As farmácias devem enviar ao 

INFARMED, até ao dia 8 do mês seguinte, o registo mensal de saídas destes medicamentos e até dia 31 de 

janeiro do ano seguinte, um mapa do balanço anual relativo à entrada e saída destes medicamentos [16]. 

Durante a realização do meu estágio dispensei algumas vezes este tipo de medicamentos e percebi toda a 

exigência necessária para o fazer. Além disso, tive a oportunidade de visualizar uma colega minha a proceder 

à listagem das saídas destes medicamentos e enviar para o INFARMED. 

4.3 Medicamentos genéricos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos genéricos são 

“medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados” [11]. Aquando da dispensa medicamentosa, cabe ao farmacêutico informar o 



 
 

 
 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
2019/2020 

 

12  

utente sobre a existência do medicamento genérico, em alternativa ao medicamento de marca. A grande 

vantagem destes medicamentos é serem mais baratos comparativamente aos de marca. Durante a realização do 

meu estágio os medicamentos que dispensei eram maioritariamente medicamentos genéricos, sendo que as 

pessoas preferiam esta opção por ser mais barata. No entanto ainda existiam alguns utentes mais céticos 

relativamente à eficácia, segurança e qualidade destes medicamentos e, portanto, apesar de a diferença 

relativa de preços estes optavam por levar medicamentos de marca. No decorrer do atendimento eram 

inúmeras as pessoas que me perguntavam qual a diferença dos medicamentos de marca e os medicamentos 

genéricos e se realmente faziam o mesmo efeito. Tentei sempre tranquilizar os utentes começando por explicar 

qual a definição de medicamento genérico e fazê-los perceber que existe comprovação da similaridade de 

eficácia entre ambos os medicamentos. 

4.4 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de agosto, os MNSRM são aqueles medicamentos que 

não preenchem nenhuma condição apresentada para os MSRM [11]. Os MNSRM geralmente não são 

comparticipados e são dispensados livremente sem apresentação de receita médica. Estes medicamentos 

indicados para o tratamento de problemas de saúde ligeiros e sem gravidade são utilizados há imensos anos 

sendo que o seu perfil de segurança já se encontra bem esclarecido. Os MNSRM podem ser vendidos por 

indicação farmacêutica ou automedicação do utente. A intervenção farmacêutica nestas situações é 

fundamental, no primeiro caso para selecionar o produto mais indicado tendo em conta a sintomatologia 

apresentada pelo utente e no segundo caso para consciencializar e orientar o utente para um uso seguro e 

racional da medicação, alertando sobre as possíveis reações adversas e contraindicações. Para além da dispensa 

destes medicamentos, o farmacêutico é responsável por informar os utentes sobre as medidas não 

farmacológicas. No decorrer do estágio foram inúmeras as vezes que me deparei com situações em que tive de 

indicar e dispensar MNSRM. Confesso que a dispensa de MNSRM foram os momentos mais marcantes e que 

me fizeram crescer mais enquanto futura farmacêutica. Estas situações exigiam mais dos meus conhecimentos 

e incentivavam-me diariamente a aprender mais sobre todos os produtos existentes na FC. Decorrente da 

situação atual, notei que as pessoas recorriam mais aos MNSRM, nomeadamente aqueles para o controlo de 

ansiedade e distúrbios do sono. As pessoas queixavam-se das dificuldades em adormecer, da ansiedade diária 

sentida, dos problemas resultantes de gerir o teletrabalho e o cuidado dos filhos e procuravam algo natural 

que os ajudasse a resolver a situação. Com a ajuda da equipa da FC progressivamente fui sentido mais 

confiança para dispensar autonomamente estes medicamentos juntamente com toda a informação relevante 

inerente a esta dispensa. 

4.5 Outros medicamentos e produtos de saúde 

4.5.1 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 314/2009 de 28 de outubro, medicamento de uso veterinário (MUV) é 

“toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal 

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

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [17]. No decorrer do 

estágio dispensei inúmeras vezes MUV, particularmente, desparasitantes externos (coleiras, pipetas e 
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comprimidos) e internos (comprimidos). Geralmente os utentes pediam ajuda relativamente a este grupo de 

medicamentos, sendo que o importante era perguntar o peso do animal para fazer um aconselhamento 

adequado relativamente à posologia. Quando era necessário aconselhar relativamente a esta temática, 

maioritariamente pedia ajuda à equipa da FC, uma vez que não me sentia muito segura para o fazer de forma 

autónoma. Considero que deveria ser incluído no nosso plano de estudos uma unidade curricular obrigatória 

onde se abordasse os MUV, porque cada vez mais se verifica uma grande preocupação por parte dos utentes 

de cuidar dos seus animais de estimação. 

4.5.2 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, os produtos cosméticos e de higiene 

corporal (PCHC) são definidos como “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto 

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

unhas, lábios e órgãos genitais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [18]. Os produtos 

designados cosméticos incluem uma grande diversidade de produtos, agrupados em várias categorias, 

nomeadamente, produtos de higiene corporal (sabonetes, geles de banho, champôs, pastas dentífricas, 

desodorizantes) e produtos de beleza (maquilhagem, vernizes) [19]. A área da dermocosmética é uma área em 

crescimento nas farmácias comunitárias e, em particular, na FC são várias as marcas existentes, 

nomeadamente, Lierac®, Avène®, ISDIN®, Jowaé® e Bioderma®. Os PCHC mais procurados na FC são os 

cremes hidratantes e os cremes antienvelhecimento. Especificamente, na altura em que estagiei, aumentou a 

procura por protetores solares e produtos de higiene íntima, dado que há um aumento das infeções urinárias no 

verão. Tendo em conta que a FC tem um elevado número de utentes de idade avançada, também há uma 

elevada procura de produtos de higiene bucal e de próteses, pois esta população tem grande necessidade deste 

tipo de produtos. No decorrer do meu estágio para aconselhar os utentes sobre estes produtos foi importante 

inicialmente definir qual o tipo de pele do utente, qual o fim a que se destinava o produto, perceber se o utente 

já utilizava outro produto para o mesmo tipo de situação, qual a disponibilidade para executar o tratamento e 

também qual o valor que pretendia gastar. Senti muitas dificuldades em aconselhar nesta área, dado que ao 

longo do meu percurso académico não tive nenhuma unidade curricular que abordasse esta temática. No 

entanto, com a ajuda da equipa da FC e através da consulta dos websites das marcas, fui aprendendo 

progressivamente sobre as diferentes marcas e respetivos produtos existentes. 

4.5.3 Produtos Fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterápicos, tal como acontece para todos os medicamentos, são submetidos a vários 

procedimentos para a concessão da AIM. A nível legislativo, estes são designados como medicamentos à base 

de plantas. De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, medicamento à base de plantas refere-

se a “qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias 

derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de 

plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas” [11].  Existe uma grande procura 

destes produtos por partes dos utentes, uma vez que estes os consideram muito seguros. Aquando da dispensa 

destes produtos tentei sempre alertar os utentes que apesar destes serem à base de plantas podem causar 

efeitos secundários e muitas vezes estão associados a contraindicações e interações medicamentosas. Além 
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disso, realcei no aconselhamento a importância de seguir a posologia recomendada. Na FC são vários os 

produtos deste grupo, nomeadamente, chás de emagrecimento e regulação do trânsito intestinal, assim como 

reguladores do sono, como por exemplo, o Valdispert®. 

4.5.4 Suplementos Alimentares 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 118/2015, de 23 de junho, os suplementos alimentares (SA) são “géneros 

alimentícios que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, e que constituem 

fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico 

(…), que se destinam a ser tomados em unidades de medidas de quantidade reduzida” [20]. Os SA apesar de 

apresentarem efeitos benéficos, não são considerados medicamentos e, como tal, não devem mencionar 

propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças ou dos seus sintomas. No decorrer do estágio 

quando dispensava SA realçava que estes não eram substitutos de uma dieta variada e que os resultados 

destes demoravam algum tempo a aparecer. Na FC, a procura por estes produtos era elevada, 

maioritariamente suplementos para reduzir o cansaço e a fadiga e multivitamínicos da gama Centrum® e 

Viterra®.  Por exemplo, algumas vezes a equipa da FC recomendava suplementos de Arroz Vermelho como 

uma primeira abordagem ao tratamento de hipercolesterolemia. 

4.5.5 Produtos de Puericultura 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 10/2007, de 18 de janeiro, artigo nº2, considera-se um produto de 

puericultura “qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção 

das crianças” [21]. Exemplos deste tipo de produtos são cremes de muda de fraldas, chupetas, biberões, fraldas, 

entre outros. Na FC, este tipo de artigos encontra-se numa área própria junto à entrada e possui uma vasta 

gama de opções e de marcas. As principais marcas de produtos com as quais a FC colabora são a Chicco®, 

Medela® e Aveeno®. Relativamente à área de nutrição infantil, a FC possuí vários tipos de leite, nomeadamente 

leites de transição, leites especiais, leites de crescimento e farinhas para papas, das marcas Nutribén® e 

Aptamil®. Como o meu estágio decorreu predominantemente no verão, os produtos mais procurados na FC 

foram os repelentes para mosquitos. Antes de dispensar estes produtos, perguntava de imediato ao utente qual 

era a idade da criança e consoante a resposta dada optava por diferentes produtos. Na maioria das vezes 

aconselhei o repelente de mosquitos da Chicco®, uma vez que era o único que podia ser usado em crianças a 

partir dos 3 meses de idade. Tendo em conta o perfil de utentes da FC foram escassos os momentos em que 

contactei com este tipo de produtos. 

4.5.6 Dispositivos médicos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, o termo dispositivo médico (DM) é definido 

como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação, para fins de diagnóstico, terapêuticos, ou controlo da conceção, entre outros, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos” 

[22]. São vários os DM existentes na FC, nomeadamente, preservativos, testes de gravidez, seringas, 

compressas, pensos, dispositivos intrauterinos, entre outros. No decorrer do meu estágio os DM mais 

procurados foram o material ortopédico (meias de compressão e muletas) e DM de controlo da glicémia 

(seringas, agulhas e lancetas) abrangidos pelo Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes. 

Além disso, face à situação atual que estamos a viver as máscaras cirúrgicas, máscaras N95, luvas e 
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termómetros (digitais e infravermelhos) também foram DM muito requisitados pelos utentes da FC. 

4.6 Medicamentos esgotados - Uma ameaça diária 

Em Portugal, o preço dos medicamentos está constantemente a descer por causa de deliberações político-

administrativas. Com esta situação, a margem de lucro das distribuidoras farmacêuticas e das farmácias 

também desce. Existem mesmo alguns medicamentos em que o PVP é inferior ao custo de fabrico, tornando-se 

muitas das vezes uma situação insustentável. Com esta realidade, acontece uma rutura sistemática dos stocks 

de alguns medicamentos e, consequente, retirada do mercado [23]. Os medicamentos esgotados constituem 

uma ameaça diária na vida de um farmacêutico comunitário, uma vez que os utentes pensam que esta situação 

é um problema interno da farmácia. Esta problemática por vezes pode levar à fragilização da confiança 

existente na relação farmacêutico-utente. No decorrer do meu estágio deparei-me com inúmeros medicamentos 

que se encontravam esgotados nos laboratórios, no entanto, aquele medicamento que mais causou 

desassossego e o qual era diariamente questionado sobre a sua existência na FC, foi o Victan®. Face à 

situação pandémica atual, a procura por este medicamento era mais elevada e o facto de não haver previsão 

para a retoma deste medicamento ao mercado foi uma das situações mais difíceis de explicar, especialmente 

para os utentes usuais deste medicamento. 

5. Conferência do receituário e faturação 

A conferência do receituário e faturação é uma atividade de extrema importância para a farmácia uma vez 

que tem como objetivo garantir que a farmácia recebe o reembolso do valor da comparticipação dos 

medicamentos dispensados, pelas entidades responsáveis. Todos os dias as receitas são conferidas 

detalhadamente. No caso das receitas manuais, há a impressão de um documento de faturação que fica no verso 

da receita, este deve ser assinado pelo utente e posteriormente, assinado, carimbado e datado pelo farmacêutico 

responsável. No caso das receitas eletrónicas, visto que se encontram ligadas aos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, apenas é necessário conferir a presença da assinatura do médico, se a receita está dentro 

da validade e se os medicamentos presentes na receita correspondem aos dispensados. No final de cada mês, 

procede-se ao fecho do receituário sendo as receitas (exceto as receitas eletrónicas desmaterializadas) 

organizadas em lotes de 30 receitas (exceto o último lote) consoante o organismo de faturação. Posteriormente, 

ocorre a impressão do verbete de identificação de cada lote, a impressão do resumo de lotes e da respetiva 

fatura de cada entidade. Estes documentos são emitidos em quadruplicado sendo que os quadruplicados ficam 

arquivados na farmácia e os restantes são enviados juntamente com as receitas para a Associação Nacional de 

Farmácias (ANF), à exceção das receitas comparticipadas pelo SNS, em que os documentos vão para o Centro 

de Conferência de Faturação do SNS. No caso de estar tudo em conformidade há o reembolso do valor das 

comparticipações à farmácia, se houver erros, as prescrições são devolvidas à farmácia para uma potencial 

correção. Durante a realização do meu estágio consegui assistir à conferência do receituário e faturação 

realizada por uma farmacêutica da FC. No último mês de estágio, realizei com auxílio de uma colega esta 

tarefa que considero ser uma das mais importantes para a sustentabilidade de uma farmácia comunitária.  

6. Serviços prestados pela farmácia 

O farmacêutico comunitário da FC para além do atendimento ao público e aconselhamento farmacêutico, 

também é responsável pela prestação de alguns serviços que são importantes na promoção da saúde pública, 

nomeadamente, determinação da glicémia e do colesterol, medição da pressão arterial e determinação da altura, 



 
 

 
 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
2019/2020 

 

16  

peso e IMC. A medição destes parâmetros bioquímicos e fisiológicos é importante para acompanhar e 

monitorizar os seus doentes, especialmente aqueles que possuem diabetes, dislipidemias ou hipertensão 

arterial. No início do meu estágio e face à situação pandémica vivida, a medição destes parâmetros não era 

realizada na farmácia, no entanto, com o decorrer do tempo, começou-se progressivamente a monitorizar 

novamente. Realizei várias vezes a medição da pressão arterial, essencialmente a pessoas que já tomavam 

medicação para esta patologia. Antes de iniciar a medição, aconselhava as pessoas a repousarem 5 minutos e 

pedia para não falarem, nem se mexerem durante a realização da mesma. Após a medição auxiliava o utente 

na interpretação dos resultados e aconselhava-o consoante os valores obtidos. As determinações da glicémia e 

do colesterol eram realizadas no gabinete de atendimento personalizado, um ambiente mais confortável e 

privado para o utente. Durante a monitorização destes parâmetros procurava estabelecer um contato mais 

próximo com o utente, tentando sempre perceber quais os seus estilos de vida e o seu histórico clínico. 

Mediante os resultados obtidos, procedia a um aconselhamento correto para o utente. No decorrer do estágio, 

a monitorização destes parâmetros era a minha atividade preferida, uma vez que gosto de manter um contacto 

íntimo com utente e promover a adoção de estilos de vida saudáveis. 

7. Programa de Recolha de Resíduos – Valormed 

A Valormed é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 1999, responsável pela gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e medicamentos fora de PV e sem uso. O principal objetivo desta recolha é garantir a 

proteção do meio ambiente através de um tratamento seguro dos medicamentos. Esta sociedade disponibiliza 

aos cidadãos, através das farmácias, contentores de recolha das embalagens nestas condições. Na FC existe um 

contentor de recolha devidamente identificado e quando este fica cheio, é selado e recolhido pelo distribuidor 

grossista para posteriormente ser incinerado. Ao longo do estágio, verifiquei que eram inúmeros os utentes que 

se deslocavam propositadamente à FC para colocar os resíduos no contentor de recolha, demonstrando um 

grande sentido de responsabilidade pelo meio ambiente. Algumas vezes, quando questionada pelos utentes 

sobre o que fazer aos medicamentos que tinham em casa e que não davam uso, realçava a importância de os 

colocar neste contentor. 

8. Formações 

O farmacêutico deve melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade, mantendo as suas capacidades 

técnicas e científicas atualizadas. Assim sendo, enquanto estagiária considero que as ações de formação são 

uma mais valia para adquirir novos conhecimentos e para reforçar aqueles já adquiridos. Tendo em conta a 

situação atual, as formações eram essencialmente online. Tive a oportunidade de participar em várias, 

nomeadamente do Grupo Health Porto, uma vez que a FC pertence a este grupo. 

 

Parte II – Projetos desenvolvidos na Farmácia Central 

1. Rastreio Pressão Arterial 

Os serviços de monitorização dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos da FC ficaram suspensos durante 

os meses de março até junho devido à situação pandémica vivida. Desde o início do meu estágio em maio, os 

utentes perguntavam diariamente quando é que seria possível voltar novamente a medir estes parâmetros. No 

início de junho, a direção técnica da FC juntamente com toda a equipa decidiram começar novamente a 

disponibilizar estes serviços para os utentes. A medição do colesterol e glicémia era realizada no gabinete de 
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atendimento personalizado e a medição da pressão arterial era executada numa máquina de medição da tensão 

arterial existente junto à porta da entrada da farmácia. Algumas medidas tiveram de ser implementadas para 

que não houvesse risco de contaminação das pessoas, sendo que a cada medição era necessário desinfetar todo 

o material utilizado. Uma das minhas funções principais como estagiária era estar sempre atenta para realizar a 

desinfeção dos diferentes locais. Tendencialmente, tentava sempre acompanhar juntamente com um elemento 

da equipa da FC, a medição dos parâmetros para começar a aprender os procedimentos e perceber o 

aconselhamento prestado durante a realização destes serviços. Posto isto, o meu primeiro contacto com o 

público surgiu muito cedo e começou a ser progressivamente aprofundado. Imediatamente percebi que o perfil 

dos utentes da farmácia era população idosa, polimedicados e que procuravam inúmeras vezes monitorizar os 

seus parâmetros bioquímicos e fisiológicos. Entendi assim através da realização das minhas atividades iniciais 

que o projeto que queria realizar seria direcionado principalmente para os utentes desta faixa etária. A ideia da 

realização de um rastreio direcionado para a comunidade, especialmente população idosa, e em que eu pudesse 

contactar diretamente com os utentes foi expressa em conversa com a diretora técnica da FC. Primeiramente, 

achamos que a execução de um rastreio cardiovascular seria um conceito interessante de abordar, uma vez que 

envolvia a medição de inúmeros parâmetros e um contacto ainda mais próximo com a comunidade. Contudo, 

tendo em conta todas as medidas implementadas na FC face à situação pandémica ultrapassada, percebemos 

que seria complicado agilizar todas as medições necessárias. Assim sendo, decidimos apenas fazer o rastreio da 

pressão arterial. A escolha da medição deste parâmetro em função dos outros dois centrou-se essencialmente 

no facto de este ser o mais medido relativamente ao colesterol e à glicémia, no dia-a-dia da FC. Além disso, a 

classe terapêutica dos anti hipertensores pertence aos medicamentos mais vendidos na FC. Sendo assim, 

compreendi que seria um projeto que para além de ser útil para a comunidade também iria ter uma grande 

adesão por parte dos utentes. No dia 11 de agosto de 2020 procedi à realização deste rastreio na FC sendo que 

na semana anterior comecei a divulgação do mesmo através de um cartaz (Anexo I). De forma a ser mais fácil 

de agilizar e ser mais seguro para a comunidade pedi para efetuarem marcação, no entanto, aquilo que se 

verificou é que não houve muitas marcações, uma vez que as pessoas não se queriam comprometer a aparecer a 

uma hora específica. Em conversa com a equipa da FC, para além da realização do rastreio, esta aconselhou-

me a elaborar um questionário (Anexo II) e um flyer (Anexo III) que iriei posteriormente explicar quais os 

objetivos e métodos de trabalho instituídos. 

1.1 Enquadramento teórico 

A OMS define doenças cardiovasculares (DCV) como um grupo de doenças que afetam o coração e os 

vasos sanguíneos. Nas DCV estão incluídos distúrbios como a hipertensão arterial (HTA), acidente vascular 

cerebral (AVC), enfarte agudo do miocárdio (EAM), insuficiência cardíaca (IC), cardiomiopatias, entre outras. 

Apesar de todos os esforços realizados pelas entidades de saúde de cada país e dos avanços médicos quer no 

diagnóstico, quer na terapêutica, que aconteceram ao longo das últimas décadas, as DCV continuam a ser a 

principal causa de morte em todo o mundo. Em 2016, estima-se que cerca de 18 milhões de pessoas morreram 

de DCV, representando 31% de todas as mortes a nível mundial. Destas mortes, 85% são causadas por EAM e 

AVC [24, 25]. Na União Europeia (UE), estima-se que, anualmente, surgem cerca de 6 milhões de novos casos 

e 1,8 milhões de mortes relacionadas com as DCV.  Por ano, tudo isto custa à economia da UE mais de 210 mil 

milhões de euros [26]. Em Portugal, anualmente morrem cerca de 35 mil portugueses de DCV, representando 

um terço de toda a mortalidade da população [27]. Estima-se que em 2030, cerca de 23,6 milhões de pessoas 
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morrerão de DCV, maioritariamente EAM e AVC [24]. 

1.2 Pressão arterial 

A pressão arterial (PA), uma das funções fisiológicas do corpo mais amplamente medidas, indica a função 

cardiovascular atual e também o risco de morbilidade/ mortalidade cardiovascular futuro. A PA, também 

definida como PA sistémica, é a pressão exercida no interior das artérias da circulação sistémica que fornece a 

força motriz envolvida no bombeamento do fluxo sanguíneo do músculo cardíaco para os tecidos [28]. A PA é 

convencionalmente dividida em pressão sistólica (PAS) e pressão diastólica (PAD), medida em milímetros de 

mercúrio e expressa em termos de PAS/PAD. A PAS refere-se à pressão sanguínea máxima exercida no 

interior das artérias durante a contração dos ventrículos. Por sua vez, a PAD é a pressão sanguínea mínima 

exercida no interior das artérias durante o relaxamento dos ventrículos [29, 30]. A PA corresponde diretamente 

ao débito cardíaco (DC), elasticidade arterial e resistência vascular periférica (RVP). É essencial manter os 

valores da PA dentro dos limites normais, sendo o papel da regulação da PA manter uma pressão alta o 

suficiente para permitir uma perfusão adequada dos tecidos e órgãos do corpo humano, mas não muito alta 

para não causar danos corporais. Quando o corpo entra em hipotensão, com o objetivo de permitir uma 

perfusão contínua, a função barorreflexa é ativada e há uma tentativa de retornar a PA aos seus níveis normais 

[29]. Facilmente estes valores da PA são alterados sendo afetados por inúmeras atividades, nomeadamente, 

comer, fumar e praticar exercício físico em que se verifica um aumento da PA [29, 31]. Além disso, a PA 

também varia com a idade. No primeiro dia após o nascimento, a PA é cerca de 70/50 mmHg, aumentando 

progressivamente durante os primeiros meses de vida para aproximadamente 90/60 mmHg. Durante os anos 

seguintes, a PA aumenta gradualmente até atingir a PA considerada normal nos adultos, sendo 110 a 140 

mmHg para a PAS e 60 a 90 mmHg para a PAD [31]. Ao longo do dia, em condições fisiológicas normais, a 

PA também sofre oscilações, de acordo com o ritmo circadiano. Durante o sono, a PA diminui para valores 

diários mais baixos e algumas horas antes de despertar os valores começam a subir gradualmente, atingindo o 

pico a meio da manhã [32]. 

1.3 Hipertensão arterial 

A HTA, um importante fator de risco major das DCV, é a causa predominante em todo o mundo de 

mortalidade e morbilidade nos adultos, sendo responsável por 50% das mortes por doenças cardíacas e mais de 

60% por AVC [33]. O aumento da esperança média de vida da população e a existência de fatores de risco 

como erros alimentares, excesso de peso e sedentarismo levam a que a HTA seja uma doença cada vez mais 

comum na saúde pública [34, 35]. A HTA é definida como uma doença em que o fluxo sanguíneo flui através 

das artérias com valores de pressão persistentemente elevados [32]. De acordo com as mais recentes guidelines 

de 2018 da Sociedade Europeia de Cardiologia/ Sociedade Europeia de Hipertensão (ESC/ESH), a HTA é 

definida “como valores de PAS no consultório ≥ 140 mmHg e/ou valores de PAD ≥ 90 mmHg”. Estas mesmas 

guidelines definem hipertensão como “o nível de PA em que os benefícios do tratamento (quer com 

modificações do estilo de vida, quer com medicamentos) ultrapassam inequivocamente os riscos do tratamento, 

de acordo com o documentado em ensaios clínicos” [36]. Hipertensão sistólica isolada é definida para valores 

de PAD < 90 mmHg e de PAS ≥ 140 mmHg. Uma crise hipertensiva, em que os valores de PA são maiores 

que 180/120 mmHg, pode ser categorizada em emergência hipertensiva ou urgência hipertensiva. Na 

emergência hipertensiva há uma elevação extrema da PA, provocando uma lesão aguda ou progressiva num 
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órgão-alvo, por sua vez, na urgência hipertensiva, existe também uma elevação da PA, sem causar qualquer 

tipo de lesão associada [37]. A HTA pode ser classificada em hipertensão primária, também denominada de 

essencial, ou hipertensão secundária. A hipertensão primária está presente na maioria dos pacientes e a sua 

etiologia fisiopatológica é desconhecida. A hipertensão primária não tem cura, mas pode ser controlada. A 

hipertensão secundária, presente em cerca de 10% dos pacientes, tem origem numa causa identificável e se esta 

conseguir ser identificada, a hipertensão nestes pacientes pode ser mitigada ou potencialmente curada.  

1.4 Epidemiologia 

A HTA é uma das doenças crónicas mais comuns na população, afetando, atualmente, cerca de 1,13 biliões 

de pessoas em todo o mundo [38]. Em 1980, em todo o mundo, 600 milhões de pessoas com 25 anos ou mais 

possuíam HTA. Este número, em 2008, passou a ser mais avultado, sendo 1 bilião de pessoas diagnosticadas 

com HTA [38, 39]. Estima-se que a HTA origine 7,5 milhões de mortes, representando cerca de 12,8% de 

todas as mortes a nível mundial [40]. Globalmente, cerca de 51% de todas as mortes por AVC e 45% por EAM 

são atribuídas à hipertensão [39]. A prevalência de HTA, na população em geral, é cerca de 30% a 45%, 

verificando-se diferenças de prevalência de acordo com a idade, sexo e etnia [41]. Os valores de PA aumentam 

com a idade, sendo a hipertensão uma doença muito comum nos idosos. O risco de desenvolver hipertensão em 

pessoas com 55 anos ou mais de idade e que são normotensas é de 90% [41]. Antes dos 45 anos, a HTA é 

ligeiramente mais prevalente nos homens do que nas mulheres, semelhante entre os 45 e 64 anos e, 

posteriormente, mais prevalente nas mulheres do que nos homens. Em 2015, 1 em cada 4 homens e 1 em cada 

5 mulheres possuíam HTA [39, 42, 43]. Relativamente à etnia, a HTA tende a ser mais comum e grave em 

indivíduos de raça negra comparativamente a indivíduos de raça branca [32]. A maior prevalência de HTA em 

adultos com 25 anos ou mais acontece na região africana e é de aproximadamente 46%. Por sua vez, nas 

Américas é onde se verifica a menor prevalência de HTA, sendo de 35% [41]. Nos países da Europa Ocidental 

tem acontecido uma redução da prevalência da HTA, contrariamente aos países da Europa do Leste que se tem 

verificado um aumento [41]. De acordo com o estudo “A Hipertensão Arterial em Portugal em 2013”, a taxa de 

prevalência de HTA em Portugal foi de 26,9%, sendo mais elevada nos indivíduos do sexo feminino (29,5%) 

comparativamente aos indivíduos do sexo masculino (23,9%) [44]. No entanto, num estudo realizado pelo 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge em 2015, 36% da população portuguesa com idades entre os 

25 e 74 anos possuíam HTA [45]. 

1.5 Fisiopatologia 

A fisiopatologia da hipertensão primária é heterogénea, no entanto, pode ser causada por um DC elevado, 

RVP elevada ou uma combinação de ambos. Os processos que influenciam estes dois determinantes são 

numerosos e complexos, e embora a causa subjacente à etiologia fisiopatológica da hipertensão primária 

permaneça desconhecida, esta é provavelmente multifatorial [46]. Os fatores genéticos e ambientais foram 

identificados como possíveis fatores que podem contribuir para o desenvolvimento desta hipertensão. Estes 

fatores interagem com vários processos fisiológicos, envolvendo o sistema neuronal, renal, hormonal e/ou 

vascular. Estes processos podem incluir: disfunções nos mecanismos humorais, envolvendo o sistema renina-

angiotensina-aldosterona, hormona natriurética ou hiperinsulinemia; mecanismos neuronais anormais, 

distúrbios nos recetores adrenérgicos ou nos barorecetores; defeitos nos processos renais, na autorregulação 

periférica, na excreção de sódio, no volume plasmático e na constrição arterial; problemas no local de síntese 
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de substâncias vasodilatadoras (prostaciclina, bradicinina, óxido nítrico) no endotélio vascular ou um aumento 

da produção de substâncias vasoconstritoras (angiotensina II e endotelina I);  aumento da captação de sódio e 

da circulação da hormona natriurética através da inibição do transportador de sódio intracelular, resultando no 

aumento da reatividade vascular e, consequentemente, num aumento da PA; aumento da concentração de 

cálcio intracelular, originando uma alteração da função da vasculatura do músculo liso e um aumento da RVP 

[37, 42]. À medida que as pessoas envelhecem, a causa predominante da HTA tende a ser a RVP elevada, 

muitas vezes em combinação com o aumento da rigidez dos vasos, que se manifesta clinicamente como 

hipertensão sistólica isolada. A determinação do quão grave será o aumento da PA, resulta da interação dos 

fatores genéticos e ambientais [46]. A hipertensão secundária maioritariamente é causada por doença renal 

crónica ou hipertensão renovascular. No entanto, a elevação da PA deste tipo de hipertensão também pode ser 

derivada de outras condições, nomeadamente, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, síndrome de apneia 

obstrutiva do sono, alguns medicamentos, feocromocitoma, hiperaldosteronismo, entre outros. Alguns 

exemplos de medicamentos responsáveis são os corticosteroides, anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), 

anfetaminas, estrogénios, entre outros [32, 42]. 

1.6 Sintomas 

A grande maioria dos pacientes que possuem hipertensão primária geralmente são assintomáticos no início, 

no entanto existe uma minoria que manifesta alguns sintomas.  Alguns desses sintomas podem ser dor de 

cabeça, falta de ar, tonturas, dores no peito, palpitações no coração e sangramento nasal. Ter estes sintomas não 

quer dizer necessariamente que os utentes possuem HTA, no entanto, dado a gravidade destes sintomas, estes 

não devem ser ignorados e os pacientes necessitam de ser encaminhados ao médico. Normalmente, os 

pacientes com HTA não conseguem dormir bem de noite e regularmente têm obstipação. De manhã cedo, os 

indivíduos com HTA apresentam inchaço na face, olhos bulbosos e cefaleias contínuas. Geralmente, estes 

sintomas desaparecem uma ou duas horas depois. Pacientes com hipertensão secundária podem apresentar 

sintomas relacionados com o distúrbio subjacente. Por exemplo, pacientes com feocromocitoma geralmente 

possuem dores de cabeça, sudorese, taquicardia, palpitações e hipotensão ortostática; pacientes com 

hiperaldosteronismo apresentam fraqueza e cãibras musculares; pacientes com síndrome de Cushing podem ter 

ganho de peso, poliúria, edema, irregularidades menstruais, acne recorrente e fraqueza muscular. A HTA é um 

sinal de alerta para a necessidade de modificar significativamente alguns estilos de vida. A HTA por, 

normalmente, não possuir sintomas é denominado de “assassino silencioso”. Assim sendo, é importante a 

medição esporádica da PA [37, 39, 47]. 

1.7 Fatores de risco 

Algumas condições clínicas, a história familiar, assim como estilos de vidas constituem fatores de risco que 

podem levar ao aumento da PA e, consequentemente, ao desenvolvimento da HTA. Alguns destes fatores de 

risco não podem ser controlados, como os fatores genéticos e a idade, no entanto outros podem ser facilmente 

modificados [32, 37]. Os fatores de risco para desenvolver HTA são: indivíduos do sexo masculino, idade 

avançada (homens ≥ 55 anos e mulheres ≥ 65 anos), indivíduos de raça negra, fumar (atualmente ou no 

passado), consumo excessivo de álcool, dislipidemia (colesterol total > 190 mg/dL), diabetes (glicemia em 

jejum 102-125 mg/dL), hiperuricemia, obesidade, doença cardiovascular em um parente de primeiro grau, 

histórico familiar de início precoce de HTA, menopausa prematura, estilo de vida sedentário (falta de exercício 
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físico), erros alimentares (consumo excessivo de sal, baixo consumo de vegetais), frequência cardíaca > 80/ 

min em repouso, fatores psicossociais (stress) e socioeconómicos [42, 46-48]. Algumas vezes, a gravidez 

também contribui para um aumento da PA, podendo originar HTA, se não forem implementadas medidas de 

prevenção. Embora a HTA geralmente apareça nos adultos, algumas crianças podem ter HTA causada por 

problemas renais ou cardíacos [37, 42]. Nos últimos anos, face aos hábitos de vida inadequados nas crianças, 

particularmente, dieta pouco saudável, falta de exercício físico e o excesso de peso, tem contribuído para um 

aumento da HTA nesta faixa etária [39, 49, 50]. 

1.8 Diagnóstico 

A técnica precisa para a mediação da PA é crucial para o diagnóstico e posterior tratamento da HTA. Para 

que haja uma medição adequada da PA é necessário cumprir alguns requisitos para não influenciar a 

variabilidade da medição. Assim sendo, é fundamental ter em atenção a posição corporal do paciente, seleção 

do aparelho de medição adequado, o tamanho da braçadeira e o braço escolhido para a medição. Pode 

acontecer variações da PA derivadas da temperatura ambiente, a hora do dia e do ano, refeições, atividade 

física, postura, álcool, cafeína, nicotina, emoções, entre outros. Frequentemente, o único sinal da presença de 

HTA é através do exame físico a presença da PA elevada [32, 51]. De acordo com as guidelines de 2018 da 

ESC/ESH “o diagnóstico de HTA não deve ser apenas baseado numa única série de leituras da PA numa única 

visita de consultório, a não ser que a PA esteja substancialmente elevada (por exemplo, HTA grau 3) e haja 

evidência clara de lesão de órgão mediada pela hipertensão (por exemplo, retinopatia hipertensiva com 

exsudados e hemorragias, ou hipertrofia ventricular esquerda, ou lesão vascular ou renal). Para todos os outros 

casos (isto é, quase todos os indivíduos), as medições de PA repetidas, em consultas repetidas, têm sido uma 

estratégia de longo prazo para confirmar uma elevação persistente da PA, bem como para a classificação da 

HTA (…)”. Estas mesmas guidelines incentivam a realização de medições fora do consultório, com o objetivo 

de detetar hipertensão da bata branca e hipertensão mascarada [36]. Cerca de 15% a 20% dos pacientes 

possuem hipertensão da bata branca. Nesta hipertensão, há um aumento dos valores da PA aquando da 

realização da medição da PA em ambiente clínico, mas estes valores voltam a níveis considerados normais em 

casa ou em ambulatório. Por sua vez, na hipertensão mascarada os valores da PA em casa são mais elevados do 

que aqueles que acontecem aquando a medição em condições clínicas. Estas situações poderão levar a uma 

falta ou excesso de tratamento farmacológico. Os pacientes com estes tipos de hipertensão possuem um risco 

elevado de desenvolver HTA e, consequentemente, maior risco de eventos cardiovasculares. Para a realização 

das medições fora do consultório são utilizados dois métodos, automedição ambulatória da pressão arterial 

(AMPA) e medição ambulatória da pressão arterial (MAPA). A AMPA, contrariamente à MAPA que fornece a 

média de leituras da PA ao longo de 24h, resulta da média de leituras da PA preferencialmente durante 6-7 dias 

consecutivos. No caso da AMPA as leituras acontecem de manhã e ao final do dia, realizando 2 medições em 

casa sessão, intervalas 1-2 minutos, por sua vez, a MAPA o aparelho faz a leitura da PA a cada 15-30 minutos 

[52-54]. Estes métodos fornecem informações mais viáveis e representativas da vida diária dos pacientes. Após 

a medição da PA, e consoante os valores obtidos, existem diferentes classificações (Anexo IV). Estas 

classificações possuem diferentes níveis de risco associado e, portanto, a necessidade do tratamento 

farmacológico é diferente. Consoante os valores da PA obtidos aquando a medição em consultório é necessário 

seguir determinadas diretrizes [55, 56]. Se a PA estiver ótima ou normal, apenas será necessário repetir a 

medição pelo menos a cada 5 ou 3 anos, respetivamente. No caso de PA normal-alta, deve-se considerar a 
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possibilidade de HTA mascarada, portanto deve-se proceder à medição fora do consultório e repetir a medição 

da PA pelo menos anualmente. Quando os valores da PA são > 140/90 mmHg deve-se fazer confirmação 

diagnóstica, através de visitas repetidas ao consultório ou medição da PA fora do consultório [36]. 

1.9 Tratamento não farmacológico 

O principal objetivo do tratamento da HTA é reduzir o risco de DCV e os danos provocados em 

determinados órgãos-alvo, especialmente, coração, cérebro e rins. Para a redução da PA podem ser 

estabelecidas duas estratégias principais, intervenção e modificação no estilo de vida (tratamento não 

farmacológico) ou utilização de fármacos anti hipertensores (tratamento farmacológico) [47, 57]. São inúmeras 

as evidências clínicas que demonstram que as intervenções não farmacológicas em indivíduos com HTA 

estabelecida ajudam a reduzir os valores da PA [58]. A primeira abordagem utilizada para a grande maioria dos 

doentes com HTA, salvo raras exceções, passa por mudanças no estilo de vida. Estas mudanças devem-se 

manter mesmo quando os utentes iniciam a terapêutica medicamentosa. As medidas não farmacológicas mais 

importantes são: perder peso, se o paciente tiver excesso de peso ou for obeso; parar de fumar; implementar 

uma dieta saudável (dieta rica em frutas, vegetais e com baixo teor de gorduras saturadas); reduzir a ingestão 

de sal na dieta, de preferência menos que 1,5 g por dia; praticar regularmente exercício físico (pelo menos 3 

vezes por semana, 30 minutos de exercício aeróbico); reduzir o consumo de álcool (máximo 30 mL/dia nos 

homens e 15 mL/dia nas mulheres); aumentar a ingestão de potássio [59, 60].  A OMS recomenda uma 

ingestão de potássio ≥ 3,5g por dia para adultos [61]. Estudos realizados demonstram que a prática de exercício 

físico, mesmo na ausência da perda de peso, é capaz de reduzir os valores de PA. A cessação tabágica é um dos 

fatores de risco modificáveis com mais impacto na diminuição do risco cardiovascular [32, 62]. As 

implementações destas medidas, normalmente, apresentam resultados semelhantes a uma terapia 

medicamentosa com um único agente anti hipertensor [42]. Apesar das vantagens da implementação destas 

medidas, apenas uma pequena percentagem de utentes é que cumprem estas diretrizes. Para que as 

implementações destas medidas sejam bem-sucedidas, os profissionais de saúde devem incentivar e reforçar 

continuamente as vantagens destas mudanças junto do utente. Quando as intervenções ao nível dos hábitos 

alimentares não conseguem diminuir os valores da PA, ou porque os indivíduos para além de possuírem HTA 

apresentam também outros fatores de risco cardiovasculares, deve-se implementar o tratamento farmacológico 

[63, 64]. 

1.10 Tratamento farmacológico 

Para obter um controlo ideal dos valores da PA, a maioria dos utentes, juntamente com as medidas não 

farmacológicas necessitam de terapia medicamentosa. O tratamento medicamentoso pode ser iniciado com um 

único medicamento ou uma preparação combinada [32]. De acordo com as guidelines de 2018 da ESC/ESH 

para o tratamento da HTA como terapêutica de primeira linha recomendam cinco grandes classes de 

medicamentos: inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), antagonistas dos recetores da 

angiotensina (ARA), betabloqueadores, bloqueadores dos canais do cálcio (BCC) e diuréticos (tiazídicos e 

diuréticos tiazídico-like, como clortalidona e indapamida). As mesmas guidelines recomendam que a maioria 

dos pacientes deve tomar dois anti-hipertensivos no início da farmacoterapia, preferencialmente combinados 

em um único comprimido, com o intuito de aumentar a adesão à terapêutica. A escolha do anti-hipertensivo é 

baseada na eficácia e tolerabilidade individual, para as quais ainda não existem bons preditores. Certos 
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medicamentos anti-hipertensivos melhoram os resultados em pacientes com determinadas doenças subjacentes 

e devem, portanto, ser usados preferencialmente nesses pacientes [36]. Os IECA e ARA melhoram a sobrevida 

de pacientes com insuficiência cardíaca e têm um efeito benéfico na nefropatia diabética e, portanto, devem ser 

administrados preferencialmente a pacientes com essas condições. Eles também podem diminuir o risco de 

desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Os ARA apresentam um risco menor de induzir tosse e angioedema, mas 

o seu perfil de efeitos adversos é muito semelhante aos IECA. Os BCC são medicamentos anti-hipertensivos 

eficazes e podem, em princípio, ser combinados com qualquer outro tipo de anti-hipertensivo de primeira 

linha. Há décadas que os diuréticos tiazídico-like têm sido a base do tratamento anti-hipertensivo. A 

hidroclorotiazida é a mais prescrita em todo o mundo, embora pareça ser menos eficaz do que a indapamida ou 

a clortalidona. Esta classe terapêutica apresenta como efeitos adversos principais, os distúrbios eletrolíticos 

(hiponatremia e hipocalemia), particularmente em pacientes idosos. O risco de hipocalemia é menor quando 

um tiazídico é administrado em combinação com um IECA, ARA ou um diurético poupador de potássio. A 

capacidade dos betabloqueadores reduzirem a PA é inferior quando comparada com as outras classes 

medicamentosas. Os betabloqueadores podem piorar a broncoconstrição em pacientes com asma e melhoram o 

prognóstico de pacientes que sofreram EAM e/ou sofrem de IC. Independentemente do seu efeito anti 

hipertensor, esta classe é indicada para pacientes com estas condições clínicas. Os IECA e os ARA são 

contraindicados durante a gravidez. Cerca de 10% dos pacientes hipertensos tratados na prática clínica de 

rotina não conseguem responder ao tratamento medicamentoso aconselhado. Estes pacientes apresentam 

hipertensão resistente ao tratamento, ou seja, a PA permanece persistentemente acima de 140/90 mmHg, apesar 

do tratamento com três medicamentos anti-hipertensivos em doses ideais, um dos quais é um diurético. A 

definição também exige a exclusão de causas potenciais de hipertensão secundária. A maioria das vezes, a 

hipertensão resistente tem tratamento [42, 46, 65]. 

1.11 Objetivos e métodos do trabalho desenvolvido 

O objetivo primordial do desenvolvimento deste projeto como um todo, através da realização do rastreio da 

PA, auxiliado pela elaboração de um flyer e questionário, foi sensibilizar os utentes da FC para a temática das 

DCV, particularmente, a hipertensão arterial, assim como perceber qual o perfil dos valores da PA dos utentes 

da FC. Durante grande parte do meu estágio, face à situação pandémica ultrapassada, notava uma grande 

preocupação por partes dos utentes que sofriam de DCV. Estes tinham noção que face às suas condições 

clínicas, pertenciam a um grupo considerado de risco, com maior predisposição para desenvolverem sequelas 

graves. Os rastreios da PA são fundamentais para identificar e detetar precocemente esta patologia em 

indivíduos que não possuem HTA, assim como identificar quais os fatores de risco presentes nesses indivíduos 

que os tornam predispostos a poder desenvolver esta patologia. No caso dos doentes que têm esta doença, os 

rastreios são importantes para os utentes perceberem quais os seus valores de PA e face a isso entenderem se 

estão ou não controlados. Através da medição dos valores da PA dos utentes da FC, tive a possibilidade de, 

posteriormente, avaliar e comparar esses valores, tendo em conta determinados fatores como o género e a 

idade.  Com a elaboração do questionário, recolhi informações pessoais dos utentes, relacionadas 

principalmente com o seu estilo de vida, assim como as patologias que estes tinham e a medicação que estes 

tomavam. Na parte final do questionário apresentava algumas perguntas direcionadas para os utentes que 

sofriam de HTA, com o intuito de perceber essencialmente como era a adesão à terapêutica destes utentes. Na 

parte inicial do questionário as perguntas eram mais relacionadas com os fatores de risco associados à HTA, 
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para compreender qual a prevalência e as diferenças existentes entre os indivíduos que tinham HTA e os que 

não tinham. A ideia de elaborar um flyer deveu-se, especialmente, para aquando a medição da PA no gabinete, 

poder consciencializar os utentes relativamente aos fatores de risco da HTA, dar-lhes a conhecer um pouco 

sobre esta doença e quais os estilos de vida que estes devem adotar para o seu controlo ou a sua prevenção. 

Com este trabalho um dos grandes objetivos era também através dum contacto mais próximo com os utentes, 

perceber quais as principais dúvidas que estes possuíam, para conseguir esclarecê-las e efetuar um 

aconselhamento mais direcionado. O rastreio foi realizado no gabinete de atendimento personalizado, num 

ambiente mais privado e confortável para o utente, para que os valores da PA não fossem falseados. Antes de 

proceder à medição da PA tinha sempre o cuidado de perguntar ao utente se 30 minutos antes tinha ingerido 

cafeína, fumado ou praticado alguma atividade que lhe exigisse algum esforço físico. Caso isso acontecesse, 

pedia ao utente para tentar passar a outra hora. Antes de cada medição deixava os utentes repousar 5 minutos. 

Posteriormente, os utentes sentavam-se confortavelmente com as costas apoiadas na cadeira, braço apoiado e 

posicionado ao nível do coração, pernas descruzadas e pés apoiados no chão. Durante a medição da PA não 

havia conversa entre mim e os utentes. Realizei 2 medições da PA e anotei a média dos valores obtidos. Tendo 

em conta a situação pandémica vivida e as normas de segurança implementadas na FC, na realização do 

rastreio tive de ter em consideração alguns cuidados no contacto com o utente. Entre cada medição, desinfetava 

todo o material que esteve em contacto com o utente anterior. 

1.12 Resultados e Discussão 

Os resultados decorrentes do projeto elaborado encontram-se exibidos nos gráficos seguintes, tendo por 

base as respostas dadas pelos vários participantes durante o preenchimento do questionário, assim como os 

valores obtidos na medição da PA (Anexo V). Na realização do rastreio da PA participaram 27 pessoas, 17 

indivíduos do sexo feminino e 10 indivíduos do sexo masculino (Figura 1). Apesar de uma amostra 

populacional reduzida, foi possível abranger diferentes faixas etárias, exceto dos 30 aos 50 anos. Tendo em 

conta o perfil de utentes que frequenta a FC, a população abrangida pelo estudo foi fundamentalmente 

constituída por idades superiores a 50 anos (Figura 2). Para a análise dos dados obtidos e, posterior, discussão 

dos mesmos, tentei conjugar os valores obtidos da PA com as respostas dadas pelos participantes ao longo do 

questionário. A análise e comparação dos dados poderia ser feito utilizando inúmeras variáveis, eu optei por 

escolher algumas variáveis que achei mais relevante abordar e explorar.  

 

            

Figura 1 Distribuição dos participantes por género.      Figura 2 Distribuição dos participantes por faixa etária. 
 

Primeiramente, considerando apenas os utentes aos quais já lhe foi diagnosticado HTA (10 utentes), fiz a 
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distribuição dos participantes de acordo com o género e a faixa etária (Figura 3 e 4). Como podemos perceber 

a partir deste estudo, relativamente a esta amostra representativa, a HTA é mais prevalente nos indivíduos do 

sexo masculino (60%) e numa faixa etária com idades superiores a 65 anos (60%). De acordo com os dados do 

Primeiro Inquérito Nacional com Exame Físico (INSEF) em 2015, a prevalência de HTA é mais elevada nos 

indivíduos do sexo masculino (39,6%) e no grupo etário mais velho (71,3%), sendo os resultados que obtive 

concordantes com esta informação. Os valores percentuais são um pouco díspares, no entanto, se inquirisse um 

maior número de pessoas, provavelmente, teria valores mais próximos [45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Utentes com HTA por género. Figura 4 Utentes com HTA por faixa etária. 

 
Para perceber a adesão à terapêutica dos utentes que possuíam HTA coloquei-lhes algumas questões 

pertinentes. Destes 10 inquiridos, 40% já se tinham esquecido pelo menos uma vez de tomar a medicação e 

destes apenas 10% sentiam dificuldade na sua toma. Nesta pequena amostra, podemos perceber que de facto, a 

adesão à terapêutica poderá ser um dos grandes problemas relativamente ao controlo da HTA. Estes dados 

estão de acordo com estudos realizados que demonstraram que a adesão ao tratamento é baixa. Isto é 

preocupante uma vez que vários estudos demonstraram que a baixa adesão à terapêutica está associada a um 

aumento do risco cardiovascular. Relativamente à medicação que os utentes utilizavam para o controlo da 

HTA, uma percentagem considerável dos utentes (40%) não sabia qual era o nome do medicamento ou da 

substância ativa utilizada [36]. Tendo em conta estas problemáticas é importante implementar estratégias e 

pensar em soluções para haver uma ligação mais próxima entre os profissionais de saúde e os utentes, com o 

intuito de aumentar a adesão à terapêutica.  

Através da análise das respostas dadas ao questionário, comparei os valores dos vários fatores de risco da 

HTA, entre utentes que têm HTA e os que não têm (Figura 5). Através da observação dos dados, percebemos 

que a grande maioria dos utentes que têm HTA (70%) apresenta um IMC >30, sendo isto um fator de risco 

cardiovascular grave, principalmente quando associado a HTA. Comparando os utentes relativamente à 

ingestão de sal diária, percebemos que aqueles que não possuem HTA tem uma percentagem maior. Durante a 

realização do questionário, tentei alertar os utentes que a ingestão de sal estava associada a um aumento da PA, 

sendo importante regular a sua ingestão. Estudos revelaram que a população portuguesa tinha uma ingestão de 

sal diária de 10,7g, o dobro daquilo que é recomendado pela OMS [66, 67]. Relativamente à prática de 

exercício físico, praticamente, metade dos participantes não praticam exercício físico. Não é de estranhar, 

tendo em conta que 80% da população portuguesa não pratica atividade física suficiente para cumprir as 
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recomendações da OMS [68]. Relativamente ao histórico familiar de HTA, apesar de ser uma condicionante 

não modificável, esta quando associada a estilos de vida incorretos predispõem os indivíduos a um maior risco 

cardiovascular. Uma grande percentagem de indivíduos sem HTA (59%) e indivíduos com HTA (50%), 

apresentam histórico familiar, pelo que devem ter em atenção os seus hábitos. De salientar, positivamente, que 

relativamente à amostra inquirida, apenas 1 participante (3,7%) era fumador e nenhum consumia álcool 

excessivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Percentagem dos diferentes fatores de risco em utentes com HTA e sem HTA 
 

Por fim, analisei e comparei os valores medidos da PA (PAS e PAD) da minha amostra total de inquiridos 

com os valores obtido no estudo realizado em 2013 “Análise Epidemiológica nos Cuidados de Saúde 

Primária”. Os valores de PAS e PAD deste estudo eram, 130,8 mmHg e 75,3 mmHg, respetivamente [44]. 

Quando comparado com os valores obtidos no rastreio, 123,3 mmHg (PAS) e 76,5 mmHg (PAD), as 

diferenças não são muito grandes, no entanto, se houvesse uma amostra populacional maior, os valores 

provavelmente seriam mais próximos. A nível geral os valores da PA estão adequados, no entanto quando se 

analisa alguns casos em particular isto não é assim tão linear. Particularmente um utente que apresentava 

valores de PA de 194/98 mmHg. Neste caso específico, tentei perceber quais as causas subjacentes desta 

medição, compreendendo que o utente se encontrava com problemas pessoais e sob muito stress. Aconselhei-o 

a passar novamente na farmácia dali a alguns dias e medir novamente a PA, caso se mantivesse com valores 

tão elevados para se deslocar ao seu médico de família. Este mesmo estudo de 2013, apresentava valores de 

PAS e PAD médios para os indivíduos do sexo feminino (129/74,7 mmHg) e indivíduos do sexo masculino 

(133,9/76,3 mmHg). Comparando estes valores com os obtidos no rastreio (Figura 6), as principais diferenças 

são no valor da PAS dos indivíduos do sexo feminino e no valor da PAD dos indivíduos do sexo masculino. Os 

indivíduos do sexo masculino apresentam valores superiores de PAS e PAD comparativamente aos indivíduos 

do sexo feminino, estando de acordo com o estudo realizado em 2013 [44]. 
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Figura 6 Comparação dos valores médios de PAS e PAD entre géneros 
 

Relativamente aos valores médios de PAS e PAD nas diferentes faixas etárias, a faixa etária com os valores 

maiores de PAS é dos 61-70 anos e de PAD é dos 51-60 anos (Figura 7). De uma forma geral os valores de 

PAD nas diferentes faixas etárias estão dentro dos valores normais de PA. Por sua vez, os valores de PAS, 

principalmente na faixa etária dos 61-80 anos, são superiores aos valores recomendados. Com o aumentar da 

idade, os vasos sanguíneos vão perdendo elasticidade, contribuindo para um aumento da PA. Como se pode 

entender pela Figura 7, os valores de PA vão aumentando com o evoluir da idade, neste caso em particular, na 

faixa etária dos 81-90 anos, isso não se verifica [67]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 7 Comparação dos valores médios de PAS e PAD entre faixas etárias 
 

1.13 Conclusão 

Enquanto futura farmacêutica a realização deste projeto foi muito importante para o meu crescimento 

profissional. Consegui um contacto mais próximo e privado com os utentes da FC, ajudando-me a, 
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posteriormente, ter mais confiança no atendimento ao público. Toda a organização e tempo despendido na 

preparação e realização do mesmo foram compensados por todo o carinho demonstrado pelos utentes. Apesar 

de na fase inicial estar desmotivada na realização do mesmo, dado que não existiam muitas pessoas dispostas a 

fazerem a marcação para participarem no rastreio, com o avançar dos dias comecei a notar uma grande adesão 

por parte das pessoas. Acho que a situação pandémica que estamos a ultrapassar não ajudou muito na 

realização deste projeto, no entanto, considero que mesmo tendo em conta esta condicionante, ter a 

participação de 27 utentes é muito favorável. Se tivesse a possibilidade de mudar alguma vertente na realização 

deste rastreio, seria o aumento do número de dias na concretização do mesmo, com o intuito de poder abranger 

um maior número de pessoas, para futuramente poder fazer uma análise de dados mais completa. Considero 

que foi um projeto muito bem-recebido por todos os utentes da farmácia, que se mostraram sempre disponíveis 

para me ajudarem a concretizá-lo. Os utentes ouviram com muita atenção tudo aquilo que eu lhes tinha para 

transmitir relativamente à HTA, através da leitura conjunta do flyer fornecido. Além disso, mostraram-se 

recetivos a todas as perguntas realizadas no questionário, respondendo sempre com sinceridade. Globalmente, 

foi um projeto muito bem conseguido e espero que com a minha intervenção tenha conseguido mudar a 

mentalidade de alguns utentes e alertá-los para a importância de incutir algumas alterações nos seus estilos de 

vida.  
 

2. Formação Interna: “Livro interativo” 

Durante o início do meu estágio, particularmente, quando comecei o atendimento ao público senti uma 

grande dificuldade em aconselhar os utentes na compra de PVL de acordo com os sintomas apresentados pelos 

mesmos. Não me sentia confortável em dispensar qualquer produto sem antes pedir opinião a algum membro 

da equipa da FC. Assim sendo, tive de iniciar o meu estudo em casa de inúmeros MNSRM existentes na FC, 

assim como as patologias ou problemas em que estes eram utilizados. Comecei por perceber que grande parte 

dos produtos tinham inscritos nas embalagens qual a posologia recomendada e os seus constituintes, sendo este 

um grande apoio quando me esquecia. Em conversa com a equipa da FC, percebi que de facto o que era mais 

importante para nós como farmacêuticos era o aconselhamento para os utentes, especialmente deste tipo de 

produtos. O nosso papel como farmacêutico nesta vertente é extremamente importante, portanto temos de nos 

manter constantemente informados e atualizados sobre as mais diversas temáticas. Pensando nestes aspetos, 

particularmente de oferecer um melhor aconselhamento aos utentes da FC, assim como auxiliar e instruir a 

equipa técnica da FC achei fundamental criar um livro interativo que incluísse alguns problemas (obstipação; 

diarreia; flatulência e cólicas; azia e indigestão; gripes e constipações; dor de garganta; tosse; rinite alérgica), 

os sintomas associados, medidas não farmacológicas e farmacológicas que podiam ser implementadas. A 

escolha dos temas abordados incidiu fundamentalmente em distúrbios do trato gastrointestinal e respiratório, 

tendo por base o histórico de compras de MNSRM da FC, selecionando aqueles que eram mais vendidos. 

Quando expliquei a minha intenção deste projeto à equipa da FC, estes acharam muito entusiasmante. 

2.1 Obstipação 

A obstipação, frequentemente designada de “prisão de ventre”, não é uma doença, mas sim um sintoma de 

uma doença ou problema subjacente. Afeta pessoas de todas as idades, especialmente pessoas idosas e 

grávidas. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) habitualmente, considera-se 

obstipação se “há dificuldade persistente em evacuar, se a evacuação obriga a grande esforço, se é necessário 
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recorrer a manobras digitais para ajudar a saída das fezes, ou se há duas ou menos evacuações por semana (ou 

se houve uma redução recente do número de evacuações habitual)”. Normalmente, as fezes apresentam-se 

duras, secas, fragmentadas e/ou mais grumosas e associado a isto existe também uma sensação de evacuação 

incompleta, desconforto, inchaço e distensão abdominal [69, 70]. Se a obstipação não for tratada pode originar 

impactação fecal, fissuras anais, sangramento retal, incontinência fecal e urinária [71]. Esta pode ser 

classificada em primária (ocorre sem uma causa identificável subjacente) ou secundária (induzida por uma 

condição clínica ou medicamentos) [37]. As classes de medicamentos comuns responsáveis por este sintoma 

incluem anticolinérgicos, antidepressivos, anti-histamínicos, BCC, diuréticos, suplementos de ferro, AINEs e 

opioides [32]. A obstipação habitualmente resulta de uma dieta pobre em fibras, ingestão inadequada de 

líquidos e diminuição da atividade física. O tratamento de primeira linha passa pela implementação de medidas 

não farmacológicas, nomeadamente aumento da ingestão de fibras, aporte hídrico abundante, criar hábitos de 

defecação (após refeições, com tempo) e prática de exercício físico. A maioria das vezes estas medidas são 

suficientes e eficazes.  Quando as medidas estabelecidas não são suficientes, poderá ser necessário o uso de 

laxantes, no entanto a sua utilização deve ser feita de forma transitória e esporádica. Os laxantes facilitam a 

passagem e a eliminação das fezes. Estes são classificados em 5 grupos: expansores do volume fecal 

(absorvem água, aumentam o volume fecal e promovem o peristaltismo); osmóticos (promovem a secreção de 

água, amolecem e aumentam o volume das fezes); lubrificantes (lubrificam e amolecem as fezes); estimulantes 

(aumentam peristaltismo intestinal e favorecem a eliminação das fezes) e emolientes (amolecem as fezes e 

diminuem a tensão superficial) [72, 73]. 

2.2 Diarreia 

Assim como a obstipação, a diarreia é um sintoma de um distúrbio subjacente, não uma doença por si só 

[42]. Segundo a SPG, a diarreia é definida “por um aumento na frequência das dejeções ou diminuição da 

consistência das fezes e por uma massa fecal > 200g/dia. Pode ser classificada como aguda (duração inferior a 

duas semanas) ou crónica (duração superior a 4 semanas)” [74]. A maioria dos casos de diarreia aguda é 

causada por infeções por vírus ou bactérias. O uso de muitos medicamentos, incluindo antibióticos, antiácidos 

contendo magnésio e antineoplásicos, assim como o consumo excessivo de laxantes para perder peso também 

podem causar diarreia [37]. A diarreia está associada a um desequilíbrio entre a absorção e secreção de água e 

eletrólitos e alterações na função sensorial e motora. Como consequência destas modificações há um risco de 

choque circulatório (diminuição do volume sanguíneo e desidratação) e acidose metabólica (depleção de 

potássio e bicarbonato) [42, 75]. A diarreia aguda, normalmente é autolimitada, durando entre 3-4 dias sem 

tratamento. A maioria dos adultos saudáveis quando têm diarreia não desenvolvem desidratação significativa 

ou outras complicações. A desidratação ocorre essencialmente em idosos e crianças, em consequência de uma 

diarreia grave e ingestão de fluídos limitada. Estas faixas etárias necessitam de cuidados peculiares a fim de 

evitar complicações mais graves [42]. Os objetivos do tratamento da diarreia são aliviar os sintomas, tratar as 

causas subjacentes e manter a hidratação e alimentação adequada. A diarreia pode provocar uma perda 

significativa de água e sais, assim sendo, é imperativo garantir que os fluidos e eletrólitos são repostos, 

podendo utilizar-se soluções de reidratação oral. Habitualmente, estas medidas associadas a uma modificação 

da dieta são suficientes para o tratamento da diarreia.  Muitos médicos consideram uma dieta adequada como 

prioridade no tratamento da diarreia, estes recomendam interromper a ingestão de alimentos sólidos por 24 

horas e evitar laticínios [37]. Algumas vezes, torna-se necessário a utilização de fármacos antidiarreicos, com 
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capacidade para atrasar o trânsito intestinal ou aumentar a capacidade intestinal. A loperamida é um 

constituinte da maioria dos obstipantes, que se liga aos recetores opiáceos da parede intestinal e favorece a 

absorção de água e eletrólitos e diminuiu o volume das fezes. A vantagem desta substância é poder ser 

utilizada na gravidez. Para repor a flora intestinal, aconselha-se a toma de probióticos [37, 76]. Probióticos são 

suplementos alimentares que contêm bactérias, nomeadamente Lactobacillus, que podem estimular a resposta 

imunitária e suprimir a resposta inflamatória [42]. 

2.3 Flatulência e cólicas 

A acumulação excessiva de gases ou ar no estômago ou intestino, expelido pelo ânus, é denominada de 

flatulência. Para a maioria das pessoas a flatulência é normal e não causa dor ou desconforto [77]. No entanto, 

em alguns indivíduos está associada a uma sensação muito desconfortável de inchaço, distensão e dor 

abdominal [78]. Embora a maioria das pessoas não perceba que é normal libertar gases 14 a 23 vezes por dia, 

um aumento excessivo dessa libertação pode ser o resultado de uma má absorção de hidratos de carbono. Os 

gases são constituídos essencialmente por vapores inodoros como o dióxido de carbono, oxigénio, azoto, 

hidrogénio e por vezes metano. O odor desagradável dos gases intestinais é originário de bactérias presentes no 

intestino que libertam pequenas quantidades de enxofre [77]. Muitos laxantes incluindo lactulose e sorbitol são 

responsáveis por causar flatulência, não devendo ser usados regularmente, exceto se forem prescritos pelos 

médicos [79]. Geralmente como resultado da dificuldade de expulsão dos gases intestinais que ficam 

acumulados no intestino, surgem dores semelhantes a uma cãibra, denominadas de cólicas. Habitualmente, a 

dor desaparece quando o gás é libertado. As cólicas normalmente são fortes, mas breves e muitas das vezes 

estão associadas à obstipação e diarreia.  Para tratar estes problemas uma das soluções passa por modificar e 

corrigir hábitos alimentares, nomeadamente redução do consumo de hidratos de carbono, alimentos fritos e 

açúcares. Muitos MNSRM podem ajudar a reduzir estes sintomas, nomeadamente antiácidos com simeticone 

(muda a tensão superficial das bolhas de gás e permite uma decomposição mais fácil) ou carvão vegetal e 

suplementos que contêm lactase (ajuda digestão dos hidratos de carbono) [78]. 

2.4 Azia e indigestão 

A azia e a indigestão apesar de serem conceitos diferentes, podem ter causas semelhantes. A indigestão, 

também denominada de dispepsia, é caracterizada por uma dor localizada na região epigástrica ou um 

desconforto não doloroso no abdómen superior. Associado a isto, pode haver dificuldade de digerir os 

alimentos e uma sensação de enfartamento pós-prandial [80]. Por sua vez, a azia (refluxo ácido) é uma 

sensação de queimadura ou ardor no peito, que acontece algum tempo após as refeições, especialmente se estas 

forem muito pesadas [81]. A prevalência da dispepsia na população é de 20% a 40% [82].  No caso da azia não 

se conhece muito bem a sua prevalência, dado que a maioria das pessoas que sofrem deste sintoma não procura 

atendimento médico. A azia é uma queixa muito comum durante a gravidez, sintoma que geralmente ocorre no 

primeiro e segundo trimestre [83]. A maioria das pessoas pode sofrer ao mesmo tempo de azia e indigestão. 

Para evitar a azia e a indigestão, são vários os comportamentos específicos que se pode adotar, essencialmente 

mudança de hábitos alimentares e estilo de vida prejudiciais. Assim sendo, deve-se: deixar de fumar, perder 

peso, evitar comer alimentos ácidos ou picantes, optar por não usar roupas apertadas, não se deitar com o 

estômago cheio, deitar-se com a cabeceira levantada e evitar situações que causem stress. Quando estas 

medidas não farmacológicas não são suficientes, pode-se utilizar medicamentos para auxiliar o tratamento. As 
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classes terapêuticas mais usadas são os bloqueadores dos recetores H2, inibidores da bomba de protões e 

antiácidos. A função destes medicamentos é diminuir a produção de ácido do estômago ou neutralizá-lo [84].  

2.5 Gripes e constipações 

As constipações e gripes, referidos coletivamente em termos biomédicos como infeções do trato 

respiratório superior, são as infeções mais comuns em seres humanos, principalmente no Outono e no Inverno. 

Os adultos podem ter entre 2 e 5 episódios de constipações por ano e as crianças em idade escolar podem ter 

entre 5 e 7 episódios [85]. Apesar de as constipações e as gripes serem ambas doenças de origem viral, estas 

são causadas por vírus diferentes [86]. Durante o século XX, a compreensão das infeções respiratórias 

concentrou-se principalmente na identificação dos agentes virais responsáveis por estas patologias. Durante a 

década de 1930, o vírus responsável pela gripe foi identificado, o vírus Influenza, existindo dois serotipos que 

podem afetar os seres humanos, o A e B. O serotipo A ocorre com mais frequência e é mais perigoso. Embora 

a maioria das epidemias e pandemias seja causada pelo vírus Influenza A, ambos os serotipos co circulam 

durante os surtos anuais. Nas crianças, a apresentação clínica do vírus Influenza B é semelhante com o A. 

Estudos subsequentes identificaram que este vírus sofre rapidamente mutações, criando anualmente 

dificuldades aos cientistas que tentam desenvolver vacinas eficazes [85, 87]. Durante as décadas de 1950 e 

1960, vários vírus, incluindo o rinovírus (50%), coronavírus (10-20%), Influenza (10-15%) e adenovírus (5%) 

foram associados como possíveis responsáveis pela constipação. Desde o início do século atual que mais de 

200 diferentes vírus foram implicados na origem da constipação, devido a isto não existe uma vacina que possa 

combater esta patologia [85]. É difícil diferenciar estas duas doenças apenas tendo por base os sintomas, uma 

vez que estas apresentam sintomas muito semelhantes. Geralmente, os sintomas associados à gripe são mais 

intensos comparativamente à constipação, onde os sintomas são ligeiros e transitórios [86]. Os sintomas da 

gripe e constipação podem incluir febre, tosse, dor de garganta, nariz entupido, espirros, perda de apetite, dores 

musculares, dores de cabeça e arrepios. Geralmente, na gripe sintomas como febre (mais elevada e de 

instalação súbita), dores no corpo, tosse seca são mais comuns e intensos. No caso da constipação há maior 

probabilidade de os doentes apresentarem nariz entupido. Esta patologia também está associada com uma 

menor probabilidade de originar problemas de saúde mais graves, como pneumonias, infeções bacterianas ou 

hospitalizações. Embora as constipações sejam geralmente autolimitadas e sintomatologia benigna resultam em 

custos significativos para a economia [87]. O tratamento destas patologias tem como principais objetivos a 

redução da duração e intensidade dos sintomas, minimizando o risco de possíveis complicações. Por vezes, em 

situações ligeiras a adoção de medidas não farmacológicas poderá ser suficiente para o tratamento. Algumas 

medidas executadas podem ser a ingestão de líquidos em abundância (evita desidratação), repouso, utilização 

de soluções de água do mar ou soro fisiológico (limpeza das secreções), realização de vaporizações (fluidifica 

secreções) e dormir com cabeça elevada (facilita respiração). Algumas vezes, para o alívio dos sintomas 

associados poderá ser necessário recorrer a terapêutica medicamentosa. Especialmente, analgésicos, 

antipiréticos (frequentemente aspirina e paracetamol) e anti-inflamatórios (dores e febre), anti-histamínicos 

(corrimento nasal e espirros) e descongestionantes nasais (desentupir o nariz). O uso de descongestionantes são 

contraindicados em pacientes com DCV, nomeadamente HTA, uma vez que podem aumentar a PA. A aspirina 

não deve ser usada em crianças pois está associada ao síndrome de Reye [87, 88]. 
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2.6 Dor de garganta 

Dor de garganta, cientificamente denominada de odinofagia, é um conceito que se pode referir à queixa de 

um paciente com este sintoma devido a uma infeção, mas também inclui condições patológicas como 

amigdalite, faringite ou laringite [89]. Dor de garganta é uma infeção aguda do trato respiratório superior que 

afeta a mucosa respiratória da garganta [90, 91]. Cerca de 50% das dores de garganta são causadas por infeções 

virais como rinovírus, coronavírus e adenovírus. No entanto também pode ter origem bacteriana (20%), sendo 

o Streptococcus β-hemolítico do grupo A o principal agente patogénico bacteriano responsável por 10% das 

dores de garganta em adultos e 15%-30% nas crianças [89]. É difícil distinguir clinicamente as infeções 

bacterianas das virais. As características indicativas de infeção por Streptococcus são febre maior que 38,5 °C, 

exsudato nas amígdalas, linfadenopatia anterior do pescoço e ausência de tosse [90]. As causas de dores de 

garganta também podem ser não infeciosas incluindo alergias, rinite alérgica e outros agentes ambientais 

(poeira, fumo, humidade baixa) [91]. Uma dor de garganta afeta uma pessoa de várias maneiras e os sintomas 

variam de um indivíduo para outro. Assim, alguns descrevem os sintomas como uma sensação de queimação, 

enquanto outros sentem uma sensação de coceira na garganta. Em geral, uma dor de garganta afeta a pessoa 

como uma sensação geral de dor que começa na parte de trás da cavidade oral e que gradualmente se espalha 

para a região média da garganta. A dor de garganta pode ser persistente quando manifestada em indivíduos que 

sofrem de condições patológicas, particularmente amigdalites. Todavia, esta quando surge durante uma gripe 

ou constipação pode ser passageira [90]. Na maioria das vezes, a dor de garganta sem qualquer complicação 

associada, ao fim de alguns dias consegue-se resolver. No entanto, é necessário a adoção de algumas medidas 

não farmacológicas, nomeadamente, a ingestão abundante de líquidos (não muito frios, nem muito quentes), 

gargarejamento com água salgada morna (reduz inchaço e dor), implicar o esforço mínimo da voz, chupar 

rebuçados preferencialmente sem açúcar (estimula produção de saliva e diminui secura da garganta), parar de 

fumar e evitar ambientes com fumo ou muito quentes [92]. Quando a dor de garganta é muito intensa e incita 

um incómodo prolongado, recomenda-se a utilização de anti-inflamatórios e analgésicos (paracetamol e 

AINEs), para alívio das dores e da inflamação, se esta existir. Para um alívio temporário e rápido da dor 

também se pode aconselhar pastilhas ou sprays para a garganta, tendo um efeito local. Algumas vezes será 

necessário a utilização de antibióticos, no entanto nestes casos, o utente deverá recorrer ao seu médico [90]. 

2.7 Tosse 

A tosse é uma resposta fisiológica do organismo à irritação das vias aéreas que visa expulsar secreções e/ou 

partículas estranhas e que geralmente acontece durante as épocas mais frias do ano.  Esta funciona como um 

importante mecanismo de defesa do sistema respiratório. A tosse classifica-se quanto à sua duração em aguda 

(até 3 semanas) ou crónica (mais de 8 semanas) e quanto à sua natureza em seca ou produtiva. Geralmente a 

tosse seca (irritativa) é induzida por um “formigueiro” na garganta e não apresenta expetoração. Por sua vez, a 

tosse produtiva apresenta expetoração e facilita a eliminação do material estranho. A cor e o aspeto da 

expetoração podem indicar se se trata de uma situação mais grave [93]. A tosse aguda, que geralmente segue 

uma infeção do trato respiratório superior, pode ser inicialmente perturbadora, mas geralmente é autolimitada e 

raramente precisa de intervenção médica significativa. Por sua vez, a tosse crônica é frequentemente um 

sintoma de alerta para algumas doenças do aparelho respiratório [94]. São várias as causas que podem originar 

tosse, nomeadamente: infeções agudas ou crónicas das vias respiratórias por vírus ou bactérias; exposição a 
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alérgenos e agentes irritantes; doença do refluxo gastroesofágico; stress; doenças cardíacas; fumo de tabaco; 

transtornos obstrutivos bronco-pulmonares (asma, doença pulmonar obstrutiva crónica); neoplasias; estados 

congestivos da mucosa nasal (rinite alérgica) e até mesmo alguns medicamentos (IECAs) [93, 95].  

Geralmente, a tosse passa em alguns dias ou semanas e o organismo restabelece-se naturalmente. No entanto, a 

adoção de medidas não farmacológicas constitui um adjuvante importante para a sua melhoria. Como por 

exemplo, evitar produtos lácteos (engrossa as secreções), fazer dieta equilibrada, de preferência alimentos 

moles (diminui irritação da garganta), elevar a cabeceira da cama (alivia a tosse durante a noite), aumentar 

ingestão de líquidos (fluidifica as secreções) e evitar mudanças bruscas de temperatura e ambientes muito 

secos. Para o tratamento da tosse seca recomenda-se a utilização de antitússicos (supressão da tosse), 

constituídos por dextrometorfano, levodropropizina e oxolamina. Estes não devem ser usados na tosse 

produtiva, uma vez que levariam à acumulação das secreções e atrasavam a recuperação. Para esta tosse deve-

se usar mucolíticos e expetorantes (fluidificam as secreções e aumentam a eliminação de muco), constituídos 

por bromexina, ambroxol, carbocisteína e N-Acetlcisteína. A combinação de antitússicos com expetorantes e 

mucolíticos não deve ser usada, dado que uns promovem a expulsão das secreções e outros impedem a sua 

eliminação [95, 96]. 

2.8 Rinite alérgica 

A rinite alérgica, comummente conhecida por febre dos fenos, é uma inflamação da mucosa nasal originada 

pela exposição ao pólen, ácaros ou pelos de animais, que ao entrarem em contacto com as vias respiratórias 

desencadeiam uma reação imunológica, resposta mediada pela imunoglobulina E (IgE). Pode dar origem a 

complicações, nomeadamente sinusite ou asma, quando não é tratada convenientemente. Há dois tipos de rinite 

alérgica, sazonal e persistente ou também denominada de perene [37, 97]. A rinite alérgica é o tipo mais 

comum de rinite crónica afetando 10-20% da população e estudos evidenciam que a sua prevalência está a 

aumentar. Antigamente, pensava-se que esta desordem apenas afetava o nariz e as fossas nasais, no entanto, 

evidências recentes demonstraram que envolve todo o trato respiratório. A rinite alérgica quando apresenta 

sintomas severos pode afetar a qualidade de vida diária dos doentes, nomeadamente a sua performance no 

trabalho e a sua qualidade de sono [98].  Os sintomas mais comuns da rinite alérgica são corrimento nasal 

geralmente límpido, congestão nasal, prurido no nariz, no céu-da-boca e garganta, espirros, olhos vermelhos e 

lacrimejantes [97]. Durante a inalação, os alérgenos transportados pelo ar entram no nariz e são processados 

pelos linfócitos, levando à produção IgE. Na reexposição, a IgE ligada aos mastócitos interage com a via aérea 

desencadeando a libertação de mediadores inflamatórios. Uma reação imediata ocorre dentro de segundos a 

minutos, resultando na libertação rápida de mediadores da cascata do ácido araquidónico. Os mediadores de 

hipersensibilidade imediata incluem histamina, leucotrienos e prostaglandinas. Esses mediadores causam 

vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e produção de secreções nasais. A histamina é responsável 

pela produção de rinorreia, prurido, espirros e obstrução nasal. Uma reação de fase tardia pode ocorrer 4 a 8 

horas após a exposição inicial ao alérgeno devido à libertação de citocinas. Esta resposta inflamatória causa 

sintomas crónicos persistentes, incluindo congestão nasal [37]. Para a resolução deste problema, a medida mais 

importante e eficiente é identificar e reduzir ao máximo possível o contacto com o alergénio causador da reação 

alérgica. Além disso, é aconselhável realizar regularmente a lavagem nasal com soro fisiológico ou soluções 

salinas, evitar a exposição ao fumo do tabaco e perfumes, evitar realização de atividades ao ar live quando as 

concentrações polínicas forem elevadas, ventilar e arejar a casa. Algumas vezes é necessário a utilização de 
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medicamentos para o alívio dos sintomas associados, nomeadamente anti-histamínicos orais (aliviar principais 

sintomas da reação alérgica), corticosteroides intranasais ou orais (ajudar a controlar a inflamação) e 

descongestionantes (aliviar congestão nasal) [97]. 

2.9 Objetivos e métodos do trabalho desenvolvido 

O principal objetivo de uma formação interna passa por instruir a equipa da farmácia para um tema 

diferente, aprofundando todos os conceitos associados a essa temática específica. Achei então interessante em 

vez de abordar profundamente apenas 1 tema, tentar incidir superficialmente em 8 distúrbios. Esta abordagem 

seria inovadora para a equipa da FC, pois poderia aprender algo novo sobre 8 temas diferentes, assim como 

recordar conceitos por vezes esquecidos. Poderia ter optado por a elaboração de um PowerPoint, no entanto, a 

opção de preferir fazer um livro (Anexo VI) pareceu-me mais interessante, uma vez que poderia ficar para a 

prosperidade para futuros estagiários, assim como poderia ser consultado pela equipa da farmácia no 

quotidiano. A consulta poderia ser feita sempre que estes sentirem alguma dúvida, assim como se houvesse 

algum esquecimento têm ali um apoio sólido e próximo. A apresentação deste projeto foi essencial para 

recordar à equipa da FC alguns conceitos que muitas vezes são esquecidos e expor algumas curiosidades. Em 

cada tema optei por colocar a definição do distúrbio, principais problemas associados com o mesmo, uma 

curiosidade, medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas. Na escolha dos MNSRM que iria colocar 

optei por medicamentos com constituintes diferentes, pertencentes a classes terapêuticas diferentes e usados 

por diferentes faixas etárias. 

2.10 Resultados e conclusão 

Como não existiam formações na farmácia devido às restrições impostas, este livro e a sua apresentação 

foram uma boa oportunidade de colmatar esta falta. Esta formação interna não só foi importante para a equipa 

da FC, como também para mim, uma vez que para a elaboração da mesma, tive possibilidade de consolidar 

alguns conhecimentos e de me preparar para um melhor atendimento ao público. Penso que o impacto desta 

formação foi bastante positivo em todos os elementos da equipa da FC e que uma das grandes vantagens será o 

facto de o suporte físico deste livro permanecer na farmácia. A equipa da FC achou fascinante eu ter colocado 

as medidas não farmacológicas que muitas das vezes são importantes de ser relembradas ao utente aquando a 

dispensa dos MNSRM. Se o meu estágio durasse mais algum tempo, a ideia seria continuar a adicionar mais 

distúrbios ao livro de forma a tentar ter um suporte físico cada vez mais completo e que pudesse incluir grande 

parte dos MNSRM da FC. 
 

3. Considerações finais 

O balanço global do estágio em farmácia comunitária foi muito positivo. Conhecer toda a realidade 

envolvente de uma farmácia, desde a entrada de um medicamento até à sua saída foi fundamental para mim 

como futura farmacêutica. A realização das mais diversas tarefas ao longo do estágio fez-me perceber que esta 

profissão é muito mais que “aviar caixinhas”. Confesso que fiquei apaixonada pelo contacto e atendimento ao 

público, pois é neste momento que nos sentimos úteis para a comunidade, sentimos que o nosso esforço pode 

fazer a diferença. Nestes 3 meses, sinto que cresci muito enquanto pessoa, quer a nível pessoal, quer a nível 

profissional. Aprendi muitos conceitos e aprofundei muitos outros que tinham sido transmitidos ao longo dos 5 

anos da minha formação académica. A realização dos projetos, principalmente o rastreio da PA, penso que 
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tenha sido o culminar desta experiência marcante e desafiadora. Na minha opinião, o farmacêutico continua a 

ser o profissional de saúde em quem os utentes mais confiam. Foram vários os momentos em que os utentes se 

deslocavam à farmácia para esclarecimento de dúvidas, antes de consultarem o seu médico. Acho crucial, 

mantermos esta relação de confiança e proximidade com a comunidade e tentarmos marcar pela diferença 

tendo sempre como prioridade o bem-estar do utente. O desenvolvimento dos projetos foi uma peça chave para 

complementar a minha aprendizagem no decorrer do estágio. Infelizmente, 3 meses não chegam para adquirir 

todos os conhecimentos necessários para colocar em prática, posteriormente, na futura profissão. Mas como 

futuros farmacêuticos que somos, o nosso conhecimento tem de ser constantemente adquirido e relembrado. 

Não esperava gostar tanto de farmácia comunitária, mas confesso que foi uma surpresa muito agradável. 

Acredito que a excelente experiência proporcionada na farmácia comunitária onde eu estagiei foi um dos 

fatores principais que me fez pensar duma forma diferente. 
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Anexos 
 

Anexo I – Cartaz Rastreio Pressão Arterial 
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Anexo II – Questionário Hipertensão Arterial 
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Anexo III – Flyer Hipertensão Arterial 
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Anexo IV – Classificação Hipertensão Arterial 

 

 

Categoria Sistólica (mmHg)  Diastólica (mmHg) 

Ótima < 120 e < 80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão de grau 1 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão de grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão de grau 3 ≥ 180 e/ou ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 e < 90 

 

 

 

Anexo V – Respostas Questionário Hipertensão Arterial 

 

Questionário Hipertensão Arterial 

Idade Sexo IMC Fumador 

Ingestão 

bebidas 

alcoólicas 

Se sim, que 

quantidade? 

Ingestão 

de sal 

diária 

Prática 

regular 

de 

exercício 

físico 

Histórico 

familiar 

Alguma vez 

lhe foi 

diagnosticado 

hipertensão? 

Se sim, 

toma 

medicação 

para esta 

patologia? 

Qual? 

Alguma 

vez se 

esqueceu 

de 

tomar? 

Tem 

alguma 

dificuldade 

em tomar? 

Possui 

outras 

patologias? 

Se sim, 

quais? 

Valores 

medidos 

75 

anos 
Feminino 31,2 Não Não ----- < 5g Sim Sim Sim Sim 

Lisinopril 

5 mg 
Não Não Sim Colesterol 

127/77 

mmHg 

63 

anos 
Feminino 31,4 Não Não ----- < 5g Não Sim Sim Sim 

Zolnor 

5/20 
Sim Não Não ----- 

103/62 

mmHg 

56 

anos 
Masculino 33,5 Não Não ----- < 5g Não Sim Sim Sim Não sei Não Não Sim Colesterol 

154/91 

mmHg 

18 

anos 
Feminino 19,7 Não Não ----- > 5g Não Sim Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

114/74 

mmHg 

17 

anos 
Feminino 20,9 Não Não ----- > 5g Não Não Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

125/76 

mmHg 

57 

anos 
Masculino 19,9 Não Não ----- < 5g Sim Sim Sim Sim 

Lasix, 

Coversyl 
Sim Sim Sim Colesterol 

92/54 

mmHg 

90 

anos 
Feminino 25,7 Não Sim 

1 copo 

refeição 
< 5g Não Sim Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

128/85

mmHg 

83 

anos 
Masculino 39,3 Não Sim 

1 copo 

refeição 
< 5g Não Não Sim Sim Não sei Não Não Não ----- 

119/74 

mmHg 

72 

anos 
Masculino 30,1 Não Sim 

1 copo 

refeição 
< 5g Sim Não Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

125/78 

mmHg 

55 

anos 
Masculino 25,5 Não Sim 

1 copo 

refeição 
> 5g Sim Não Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

136/85 

mmHg 

53 

anos 
Feminino 28,4 Não Não ----- < 5g Não Não Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

112/80 

mmHg 

24 

anos 
Feminino 23,8 Não Não ----- > 5g Não Sim Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

96/64 

mmHg 

80 

anos 
Masculino 25,9 Não Sim 

1 copo 

refeição 
> 5g Sim Não Sim Sim 

Micardis 

Plus, 

Lasix 

Não Não Sim Parkinson 
117/68 

mmHg 

77 

anos 
Feminino 28,7 Não Sim 

1 copo 

refeição 
> 5g Sim Não Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

138/88 

mmHg 

23 

anos 
Feminino 23,9 Não Não ----- < 5g Sim Sim Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

96/55 

mmHg 

68 

anos 
Masculino 24,7 Não Sim 

1 copo 

refeição 
> 5g Sim Não Sim Sim Não sei Sim Não Sim Colesterol 

194/98 

mmHg 

67 

anos 
Feminino 33,2 Não Sim 

1 copo 

refeição 
< 5g Sim Não Sim Sim 

Inderal 

40 
Sim Não Não ----- 

121/87 

mmHg 

60 

anos 
Masculino 29,1 Não Sim 

1 copo 

refeição 
< 5g Não Não Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

136/96 

mmHg 

84 

anos 
Feminino 32,9 Não Não ----- < 5g Não Sim Sim Sim Não sei Não Não Sim 

Colesterol

Diabetes 

110/72 

mmHg 

30 

anos 
Feminino 22,4 Não Não ----- < 5g Sim Sim Não ----- ----- ----- ----- Sim Asma 

119/92 

mmHg 

68 

anos 
Feminino 24,2 Não Sim 

1 copo 

refeição 
> 5g Sim Sim Não ----- ----- ----- ----- Sim Colesterol 

100/68 

mmHg 

22 

anos 
Feminino 25,7 Não Não ----- < 5g Sim Sim Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

113/62 

mmHg 

56 

anos 
Masculino 20,4 Sim Sim 

1 copo 

refeição 
> 5g Não Sim Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

132/85 

mmHg 

71 

anos 
Feminino 25,6 Não Não ----- < 5g Não Sim Não ----- ----- ----- ----- Sim Colesterol 

141/78 

mmHg 

52 

anos 
Feminino 27,8 Não Não ----- > 5g Sim Sim Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

127/73 

mmHg 

20 

anos 
Feminino 19,7 Não Não ----- < 5g Sim Não Não ----- ----- ----- ----- Não ----- 

113/77 

mmHg 

61 

anos 
Masculino 30,9 Não Sim 

1 copo 

refeição 
< 5g Não Não Sim Sim 

Coveram 

5/5 
Não Não Sim 

Colesterol 

Diabetes 

140/66 

mmHg 
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Anexo VI – Livro interativo 
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RESUMO 

Este presente relatório é reflexo do nosso estágio profissionalizante realizado no 

âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, que decorreu nos Serviços 

Farmacêuticos do “Klinička Bolnica Dubrava”, em Zagreb-Croácia, durante 3 meses (20 

janeiro a 20 de abril de 2020), ao abrigo do programa de mobilidade Erasmus +. 

Atualmente, os farmacêuticos atuam numa grande variedade de ambientes, 

nomeadamente em farmácias comunitárias e hospitalares, em autoridades regulatórias 

e de saúde, na indústria farmacêutica e análises clínicas, entre outras, sendo estes 

geralmente reconhecidos como especialistas do medicamento, independentemente da 

sua função específica.  

Com este estágio tivemos a oportunidade de explorar uma das áreas com a qual 

nunca tivemos qualquer contacto e que poderemos vir a exercer no futuro. Foi, de facto, 

surpreendente perceber as diferentes funções exercidas por um farmacêutico na 

farmácia hospitalar, em que todas elas eram igualmente valorizadas e relevantes para 

que todo o sistema funcionasse corretamente. No decorrer do estágio compreendemos 

a importância da nossa profissão, que em colaboração com outros profissionais de 

saúdo é possível obter bons resultados na saúde dos utentes.  

Neste relatório começamos por abordar o perfil de saúde dos croatas e o seu 

sistema nacional de saúde. Além disso falamos sobre o nosso hospital, mais 

concretamente o departamento da farmácia e a importância do farmacêutico hospitalar. 

Por fim, explicamos todas as funções exercidas por nós ao longo do estágio. Todas 

estas funções sofreram uma ligeira mudança em época de COVID-19, portanto 

abordamos um breve paralelismo referente a este assunto. 
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1. Introdução 

1.1. Experiência Erasmus 

Desde que nos conhecemos que o nosso objetivo sempre foi embarcar numa 

aventura chamada “Erasmus”. Crescemos ao longo de todo o nosso percurso 

académico com a certeza que arriscar neste grande sonho seria, muito provavelmente, 

uma das melhores oportunidades das nossas vidas. Realmente não tínhamos ideia de 

que esta experiência nos iria fazer crescer tanto, ao ponto de chegar ao nosso próprio 

país e sentir que já não pertencíamos aqui. A verdade é que durante estes curtos 3 

meses passamos por tantas peculiaridades e peripécias que nos tornamos melhores 

pessoas, mas, acima de tudo, melhores profissionais de saúde. Para além da pandemia 

que se fazia sentir a nível mundial, acabamos por passar por um sismo que aconteceu 

em Zagreb e que nos colocou à prova.  

Confessamos que passar por um período incerto, como uma pandemia, num 

país que não era o nosso, despertou em nós um misto de sentimentos. Uma incerteza 

constante inundou os nossos pensamentos, juntamente com um medo avassalador de 

não conseguir regressar ao nosso país e aos nossos, porém a determinação de querer 

continuar a estagiar pesou mais forte quando chegou o momento da tomada de decisão. 

Decidimos, portanto, prosseguir com o nosso estágio e tivemos o privilégio de colaborar 

com a farmácia hospitalar do “Klinička Bolnica Dubrava” (KBD) quando na Croácia já 

estavam acionados planos de contingência.   

Dizem que o sistema de saúde é o reflexo dum país, e a verdade é que estagiar 

num hospital em tempos normais, e em tempos de pandemia foi completamente 

diferente. As medidas adotadas pela farmácia eram mais restritas e nós, uns jovens 

estagiários, acabamos por ter mais responsabilidade. Efetivamente nunca nos sentimos 

tão úteis ao longo de todo o nosso estágio, sentimos um orgulho enorme por estarmos 

na linha da frente e a apoiar uma causa maior, mesmo não sendo ao serviço da nossa 

nação. Mas ser farmacêutico também é assim, correr riscos em prol dos utentes. Uma 

aprendizagem que certamente fez de nós pessoas mais dedicadas e prestáveis. Para 

nós, não haveria melhor forma de começar a nossa caminhada neste percurso 

profissional a não ser desta maneira. 

A Croácia, embora um país pouco falado a nível da União Europeia (EU), possui 

um sistema de saúde, na nossa humilde opinião, com grandes avanços científicos e que 

não difere muito do nosso sistema de saúde. Constituído por excelentes profissionais 

de saúde e por equipamentos modernos, o KBD foi uma ótima oportunidade para 

conhecer este que para nós era um novo mundo, o mundo da farmácia hospitalar. Ser 

farmacêutico hospitalar, num país como a Croácia, e particularmente no KBD, é sentir 
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que somos úteis e que participamos ativamente na terapia medicamentosa do utente. 

Usufruímos ao longo do nosso estágio da regalia de colocar em prática alguns 

conhecimentos obtidos ao longo do nosso percurso académico e adquirir outros tantos 

saberes. 

Como aquilo que não nos mata, torna-nos mais fortes, esta experiência, fez de 

nós pessoas com capacidade para adaptar e superar as mais inúmeras adversidades. 

Sabemos agora, que daríamos tudo para regressar ao primeiro dia e ter novamente a 

oportunidade de voltar a estagiar no KBD, local que se tornou para nós uma segunda 

casa.  

 

1.2. Estado de Saúde na UE: Perfil de Saúde da Croácia  

No que diz respeito à esperança de vida na Croácia verifica-se uma tendência 

crescente, no entanto ainda insuficiente em relação à média da UE. De facto, a 

esperança de vida à nascença na Croácia em 2017 aumentou para 78 anos, abaixo da 

média da UE de 80,9 anos. Embora tenha ocorrido um aumento de 3,4 anos entre os 

anos de 2000 e 2017 (de 74,6 para 78 anos), a distância à média da UE permaneceu 

praticamente inalterada, totalizando 2,9 anos, sendo que uma das razões para essa 

lacuna persistente é a baixa efetividade das intervenções em saúde pública. Apesar 

disso, as desigualdades sociais na esperança de vida parecem ser menos pronunciadas 

na Croácia do que em muitos outros países da UE [1]. 

No ano de 2017, os croatas com 65 anos podiam viver 17,4 anos adicionais. No 

entanto, mais de 12 anos de vida desse período adicional correspondiam a viver com 

problemas de saúde. Em relação à esperança de vida aos 65 anos para os diferentes 

géneros, constatou-se uma diferença de 3,5 anos entre homens e mulheres, sendo que 

a mulher tem uma esperança de vida de 83,9 anos em comparação com 80,5 anos por 

parte do homem. No entanto, em relação ao número de anos de vida saudável verifica-

se que não há uma diferença significativa entre géneros, uma vez que as mulheres 

tendem a viver uma proporção maior das suas vidas após os 65 anos com problemas 

comorbilidades [1].  

No que diz respeito ao estado de saúde reportado para os croatas, verificou-se 

que em 2017 a proporção de pessoas que relataram estar de boa saúde (61%) 

encontrava-se abaixo da média da maioria dos outros países da UE (70%). Três em 

cada cinco croatas com 65 anos ou mais relataram ter pelo menos uma condição de 

saúde crónica, particularmente diabetes, doença de Parkinson, doença de Alzheimer e 

artrite reumatoide [1].  

A mortalidade por diabetes, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e 

alguns tipos de cancro está a aumentar na Croácia. Em 2016, a doença cardíaca 
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coronária representou mais de um quinto de todas as mortes. Ao contrário da maioria 

dos outros países da UE, a taxa de mortalidade por essa doença diminuiu ligeiramente 

entre 2000 e 2016. Apesar de uma redução substancial na taxa de mortalidade, o 

acidente vascular cerebral ainda é a segunda causa de morte no país. O cancro do 

pulmão é a causa mais frequente de morte por cancro entre os croatas e não houve 

redução na sua taxa de mortalidade desde o ano 2000. De facto, as taxas de mortalidade 

por cancro de pulmão, mama e colorretal na Croácia estão entre as mais altas da UE 

[1]. 

  Um pouco mais de metade de todas as mortes na Croácia pode ser atribuída a 

fatores de risco comportamentais, incluindo fatores alimentares, tabagismo, consumo 

de álcool e baixa atividade física [1].  

Um quarto de todas as mortes em 2017 pode ser atribuído a riscos alimentares, 

incluindo baixo consumo de frutas e vegetais e alto consumo de açúcar e sal. 

Efetivamente, quase um em cada cinco adultos na Croácia era obeso em 2017, 

proporção superior à média da UE (18% em comparação com 15%), sendo que as taxas 

de obesidade infantil estão a aumentar aceleradamente nos últimos anos [1]. 

O consumo de tabaco (fumadores ativos e passivos) é o segundo principal fator 

de risco comportamental para a saúde desta população, sendo responsável por cerca 

de um quinto das mortes, representando um sério problema de saúde pública na Croácia 

entre adultos e crianças. Cerca de 25% dos adultos croatas relataram ser fumadores 

diários em 2014, acima da média da UE (19%). Uma em cada cinco mulheres relatou 

fumar diariamente em 2014, a terceira maior taxa na UE depois da Áustria e da Grécia. 

O consumo regular de tabaco em adolescentes também é uma preocupação. Em 2015, 

um terço dos meninos e meninas de 15 a 16 anos relataram que fumaram no mês 

passado, a terceira taxa mais alta da UE. [1]. 

No que concerne ao consumo de álcool, 7% das mortes podem ser atribuídas a 

este fator de risco. Todavia, o consumo de álcool per capita na Croácia diminuiu de 14 

litros em 2000 para 10 litros em 2016, próximo à média da UE (9,9 litros per capita). 

Embora o consumo excessivo de álcool esteja abaixo da média da UE para adultos, na 

faixa etária correspondente aos jovens é um problema emergente: uma grande 

proporção de adolescentes relata pelo menos um episódio de consumo excessivo de 

álcool no mês passado em comparação com a maioria dos outros países da UE [1]. 

Em relação à taxa de mortalidade por causas tratáveis (DPOC, diabetes, cancro 

de mama e colorretal) verifica-se uma tendência de aumento, encontrando-se esta 

acima da média da UE (140 em comparação com 93 por cada 100 000 habitantes), 

sendo isto motivo de grande preocupação. Além disso, a taxa de mortalidade por causas 

evitáveis está muito acima da média da UE (232 em comparação com 161 por cada 100 
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000 habitantes). Isso deve-se em parte às fracas políticas para abordar os principais 

fatores determinantes de problemas de saúde, como o tabagismo e a má nutrição. 

Efetivamente, a taxa de mortalidade evitável por cancro de pulmão é a terceira mais alta 

da UE, com 49 por cada 100 000 habitantes em 2016, excedendo a média da UE de 37. 

Essa alta taxa está parcialmente ligada ao facto de as políticas antitabagismo na Croácia 

ainda serem fracas, com a falta de locais para não fumadores, campanhas da mídia 

subdesenvolvidas contra o uso do tabaco e a permissão de fumar em locais públicos 

ainda ser generalizado  [1].  

As doenças cardíacas, o uso de álcool e acidentes também são outras causas 

importantes de mortalidade evitável. Por exemplo, as taxas de mortalidade evitáveis por 

doenças cardiovasculares são o dobro da média da UE, o que reflete parcialmente a 

alta e crescente prevalência de obesidade na Croácia [1]. 

No que diz respeito à saúde nas crianças, os problemas prioritários na Croácia 

já não são doenças infeciosas e respiratórias, mas sim lesões, tumores malignos, 

doenças alérgicas, problemas de neurodesenvolvimento e outras doenças 

degenerativas crónicas e congénitas que causam distúrbios do desenvolvimento e 

invalidez. Entre as doenças que mais frequentemente levam as crianças e jovens a 

utilizar os serviços de cuidados de saúde primários estão as respiratórias, 

principalmente constipações, bronquites, gripes e pneumonias. Isso é seguido por 

doenças do aparelho digestivo, que são especialmente frequentes durante os meses de 

verão. As doenças respiratórias também são a causa mais comum de tratamento 

hospitalar em crianças, sendo a amigdalite crónica e a infeção adenoide as principais 

causas de hospitalização. Para além disso, estão a aumentar os problemas 

relacionados à saúde mental nesta faixa etária [1, 2].  

Por outro lado, a maior contribuição para a prevalência de doenças nos idosos 

são as doenças crónicas relacionadas aos efeitos dos fatores de risco de um estilo de 

vida pouco saudável, em particular a hipertensão arterial, a doença do disco 

intervertebral e outras dorsopatias, doenças cardíacas, infeções agudas do sistema 

respiratório superior e diabetes. Neste grupo etário, a maioria dos indivíduos consegue 

continuar a viver de forma independente na velhice, mas uma em cada cinco pessoas 

relata algumas limitações nas atividades básicas da vida diária, como por exemplo tomar 

banho, vestir-se ou sair da cama que podem exigir cuidados prolongados. Essa 

proporção é semelhante à média da UE [1, 2]. 

A respeito de transtornos mentais verifica-se que na Croácia cerca de 7% 

contribui para a morbilidade hospitalar total. Os transtornos mentais causados por 

álcool, esquizofrenia, transtornos depressivos e reações a stress grave, incluindo 

transtorno de stress pós-traumático representam quase dois terços de todas as causas 
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de morbilidade hospitalar. Atualmente há uma tendência de aumento da taxa de 

internação por cada 100 000 habitantes, principalmente no que se refere aos transtornos 

depressivos [1, 2]. 

A situação epidemiológica da Croácia no que diz respeito às doenças infeciosas 

é positiva. As doenças características de baixas condições de vida, nomeadamente de 

higiene são hoje raras ou inexistentes, em particular a febre entérica, a disenteria bacilar 

e hepatite A. As doenças contra as quais a vacinação sistemática é implementada são 

suprimidas e algumas foram eliminadas ou erradicadas, tais como a poliomielite e a 

difteria. Doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia e sífilis, são raras ou 

estão sob controlo, e a intensidade da epidemia de HIV / SIDA é baixa [1].  

A prevenção e o controlo das infeções hospitalares na Croácia têm sido 

implementados há muito tempo. No entanto, a infraestrutura para o controlo destas 

infeções ainda não está suficientemente desenvolvida. Como consequência temos que 

a resistência antimicrobiana, por exemplo para Acinetobacter spp, é maior do que em 

qualquer outro país da UE, continuando a ser uma área de preocupação. Os 

profissionais de saúde que realizam a prevenção, o combate e o controlo não têm 

formação suficiente, sendo que apenas 45% destes possuem formação específica para 

o efeito [1].  

Os programas nacionais de saúde preventiva têm como foco a deteção precoce 

de diversas doenças e / ou de complicações destas, com o objetivo de proporcionar 

maior qualidade de vida aos indivíduos e prolongamento da sua esperança de vida [2]. 

O programa de saúde preventiva mais importante e com os melhores resultados 

do país é o “Programa de Vacinação Obrigatória”, iniciado em 1948. As vacinas 

abrangidas neste programa são direcionadas para a prevenção de: difteria, 

Haemophilus influenzae tipo b, hepatite B, sarampo, parotidite, tosse convulsa, 

poliomielite, rubéola, tétano e tuberculose. Apesar do facto de que as imunizações 

infantis na Croácia serem obrigatórias e totalmente cobertas pelo fundo de seguro de 

saúde da croácia (CHIF), atualmente verifica-se uma diminuição da cobertura vacinal 

entre as crianças, representando em 2018 apenas 93% para a primeira dose da vacina 

contra o sarampo, difteria, tétano e tosse convulsa. Estes valores encontram-se abaixo 

da média da UE, sendo que a OMS recomenda uma taxa alvo de 95% necessária para 

alcançar a imunidade de grupo [2]. 

As vacinas contra a gripe para indivíduos acima de 65 anos também são 

cobertas pelo CHIF. No entanto, a cobertura vacinal permanece baixa, chegando a 21% 

em 2016, muito abaixo da média da UE de 44% e ainda mais do que a meta 

recomendada pela OMS de 75%. Uma das principais barreiras para melhorar a 

cobertura vacinal é o surgimento de um forte movimento anti vacinação nos últimos 
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anos. Até ao momento, não existe uma estratégia clara sobre como lidar com essa 

situação [2]. 

Outro programa de saúde preventiva importante na Croácia são os rastreios para 

o cancro da mama, colo do útero, colorretal, próstata e cervical. O Programa Nacional 

de Deteção Precoce de Cancro de Mama, criado em 2006, foi o primeiro programa 

nacional de deteção precoce de doenças malignas na Croácia. Em 2017, 60% das 

mulheres entre 50 e 69 anos relataram ter sido examinadas nos últimos 24 meses, 

sendo este valor próximo da média da UE. Para o cancro do colo do útero, as taxas de 

rastreio foram superiores à média da UE (em 2014, 77,1% das mulheres entre 20 e 69 

anos relataram ter feito um exame de esfregaço do colo do útero nos últimos 24 meses, 

comparado a 66% na UE), mas para o cancro colorretal, as taxas de rastreio foram mais 

baixas (13,4% das pessoas com idades entre 50 e 74 anos em 2014, em comparação 

com uma média da UE de 18,7%) [2].  

Relativamente às taxas de sobrevivência por cancro, em cinco anos, na Croácia, 

estão abaixo da média da UE, embora tenha havido melhorias entre 2000 e 2010, em 

que as taxas aumentaram de 47% para 51% para o cancro colorretal, de 74% para 79% 

para o cancro da mama e de 66% para 81% no caso do cancro de próstata [2]. 

 

1.3. Organização do Sistema de Saúde da Croácia  

 A saúde é o valor fundamental do sistema de saúde croata. Para que todos os 

cidadãos possam alcançar o seu direito constitucional aos cuidados de saúde, de acordo 

com a lei, o sistema de cuidados de saúde da República da Croácia baseia-se nos 

seguintes princípios: Princípio da Universalidade, Princípio da Continuidade e Princípio 

da Disponibilidade [3]. 

 A Universalidade dos cuidados de saúde implica a inclusão de toda a população 

da Croácia na prestação de cuidados de saúde adequados. Os serviços de saúde 

devem ser prestados de forma a que todos os cidadãos os possam usufruir, 

independentemente da sua formação, condição económica, crença religiosa ou 

quaisquer outras circunstâncias pessoais e sociais [3]. 

 A Continuidade dos cuidados de saúde é alcançada pela organização geral dos 

serviços de saúde, especialmente ao nível dos cuidados de saúde primários, que 

proporcionam um acompanhamento contínuo dos cidadãos ao longo das suas vidas [3].  

 A Disponibilidade de cuidados de saúde é alcançada por meio da distribuição de 

instituições de saúde e profissionais de saúde no território da Croácia, o que permitirá à 

população ter um acesso semelhante aos serviços, especialmente ao nível dos cuidados 

de saúde primários [3].  
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 Apesar do compromisso legislativo com o princípio da igualdade de acesso aos 

serviços de saúde, ainda existem desigualdades geográficas significativas que refletem 

as divisões urbanas / rurais, o desenvolvimento económico diferenciado e a densidade 

populacional. Efetivamente, cerca de 0,7 % da população croata relatou necessidades 

médicas não atendidas devido à distância geográfica, valor superior a qualquer outro 

estado membro da UE, com uma média da UE de 0,1% em 2017. A distribuição 

geográfica das infraestruturas de saúde e dos recursos humanos varia 

consideravelmente dentro do território croata, sendo que a Croácia a nível central 

(principalmente o município de Zagreb) possui o maior número de instalações e 

profissionais de saúde, enquanto que as áreas mais remotas, como as ilhas da costa do 

mar Adriático e as áreas rurais nas regiões centrais e orientais da Croácia, apresentam 

um menor número de instalações e profissionais de saúde [3]. 

 Desde o início dos anos 90, e principalmente após a independência da Croácia, 

em 1991, organizações de financiamento locais foram reunidas no Instituto da República 

da Croácia para o Seguro de Saúde. Posteriormente, em 1993, este foi transformado no 

CHIF, tendo como principal responsabilidade a gestão do seguro de saúde obrigatório 

para todos os cidadãos croatas, conforme regulamentado pela Lei Obrigatória de 

Seguro de Saúde [3]. 

 Cerca de 20% da população croata está isenta do pagamento de taxas de 

utilização deste seguro, sendo estas isenções concedidas a certos grupos populacionais 

(por exemplo, crianças, estudantes, indivíduos com deficiência e indivíduos com baixos 

rendimentos) e indivíduos em certas tratamentos e ou patologias (cancro, doenças 

infeciosas, doenças psiquiátricas crónicas, tratamento de fertilidade e atendimento pré-

natal) [3].  

 O pacote de benefícios do seguro de saúde é amplo, mas os serviços exigem 

copagamentos, pelos quais muitos croatas necessitam de adquirir um seguro de saúde 

complementar, sendo este de carácter voluntário. Estes copagamentos são necessários 

para cobrir dias de hospitalização, visitas a médicos de cuidados de saúde primários e 

produtos farmacêuticos prescritos fora dos hospitais. Todavia, os produtos 

farmacêuticos fornecidos nos hospitais são gratuitos e a partilha de custos é limitada a 

aproximadamente 264 euros por episódio de doença nos cuidados de saúde 

secundários ou terciários [3].  

 A partir de 2008, um conjunto de reformas foram implementadas, procurando 

transformar o sistema outrora fragmentado e altamente descentralizado, num sistema 

mais centralizado, em direção à privatização. Contudo, ao mesmo tempo, mantendo os 

princípios de universalidade e solidariedade e fornecendo uma cobertura universal de 

seguro de saúde para toda a população. Isso incluiu uma mistura de mudanças 
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organizacionais que precipitaram uma alteração das equipas dos serviços de cuidados 

primários e reformas de pagamento que introduziram incentivos mais fortes de 

desempenho. Além disso, permitiram investimentos em Tecnologia de Informação (TI) 

para melhorar o atendimento do paciente por parte dos profissionais de saúde dos 

cuidados primários. De facto, a completa cobertura nacional de prescrições e 

referências eletrónicas para laboratórios bioquímicos foi obtida em 2011. Em 2012 as 

listas de espera eletrónicas foram implementadas e as referências eletrónicas para 

consultas hospitalares foram iniciadas em 2013. Apesar disso, a maioria dos hospitais 

ainda possui sistemas de TI clínicos independentes que não estão totalmente integrados 

com o sistema nacional de informações [4].  

 Os principais benefícios da implementação do sistema TI nos cuidados de saúde 

para os profissionais de saúde incluem: o alívio substancial de tarefas administrativas 

amplamente automatizadas e uma comunicação melhorada com outras partes 

interessadas no sistema. Além disso, as autoridades de saúde beneficiam-se com a 

poupança da impressão de prescrições e formulários de referência, ganhos de 

produtividade e eficiência e verificação automatizada dos dados do seguro [4]. 

 A adesão da Croácia à UE, no dia 1 de julho de 2013, exigiu a harmonização do 

sistema de saúde com a legislação da UE, especialmente em áreas como treinamento 

e mobilidade de profissionais de saúde, proteção ao consumidor, decisões de preços de 

produtos farmacêuticos, riscos ambientais à saúde, entre outras [3].  

 Apesar da preocupação do potencial aumento da emigração de profissionais de 

saúde com a entrada da Croácia na UE, a realidade é que a proporção de médicos e 

enfermeiros em relação à população aumentou entre 2013 e 2017 [1].  

 Longas listas de espera para tratamento especializado e hospitalar são outros 

desafios. O Ministério da Saúde introduziu em 2017 uma lista de espera prioritária para 

resolver esse problema. Nesse novo sistema, os pacientes com suspeita de doenças 

graves, como por exemplo cancro, recebem acesso acelerado a atendimento 

especializado, após indicação do médico de família. Após o encaminhamento a consulta 

a especialistas deve ocorrer dentro de três dias e o tratamento deve começar num mês. 

As informações disponíveis até o momento indicam que o sistema está a funcionar como 

deveria e que a maioria dos pacientes encaminhados para um atendimento 

especializado está efetivamente a sofrer de doenças graves [3]. 

 Em termos organizacionais o sistema de saúde está dividido em cuidados de 

saúde primários, secundários e terciários.  

 Os cuidados de saúde primários são prestados por meio de centros de saúde, 

centros de atendimento de emergência, centros de atendimento domiciliar (com 
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enfermeiros visitantes) e farmácias. Cada município possui um centro de saúde com 

uma rede de unidades básicas de saúde, odontologia e farmácia [5].  

 Relativamente aos cuidados de saúde secundários estão incluídos hospitais 

(gerais e especializados), sanatórios (termas) e policlínicas. Os hospitais gerais têm 

instalações para obstetrícia e ginecologia, medicina interna, cirurgia e atendimento 

pediátrico, enquanto que os hospitais especializados são organizados em torno de 

doenças específicas, doenças crónicas ou grupos populacionais. A Croácia possui 

vários sanatórios que fazem uso de elementos naturais, como água, lama, areia em 

combinação com fisioterapia e massagem, a fim de fornecer assistência médica e 

reabilitação. As policlínicas fornecem serviços especializados de consulta ambulatorial, 

diagnóstico e reabilitação [5]. 

 Por fim, os cuidados de saúde terciários compreendem clínicas universitárias, 

hospitais clínicos, centros hospitalares clínicos e institutos nacionais de saúde [5].  

 A profissão farmacêutica é exercida nos cuidados de saúde primários, 

secundários e terciários, sendo os seus profissionais responsáveis pelo fornecimento 

de medicamentos e dispositivos médicos à população [4]. 

 Nas próximas décadas, o sistema de saúde croata enfrentará, como todos os 

outros sistemas europeus, uma maior pressão financeira de uma população em 

envelhecimento e o aumento de doenças crónicas e não transmissíveis, além de 

avanços onerosos na tecnologia médica [2]. 

 

1.4. Klinička Bolnica Dubrava 

 O KBD representa a continuidade do anterior Hospital Militar de Zagreb, que se 

desenvolveu a partir dos hospitais militares das guarnições de Zagreb. A história deste 

hospital militar remonta ao ano de 1782, época em que Zagreb se encontrava sob poder 

do governo monárquico austro-húngaro. Após a rendição do Reino da Jugoslávia em 

1941, o hospital foi assumido pelo Ministério das Forças Armadas do Estado 

Independente da Croácia. No entanto, o nome definitivo do Hospital Militar de Zagreb 

foi dado na década de 1960. Na década de 1970, começou-se a projetar a construção 

de um novo complexo, uma vez que a localização do Hospital Militar em 3 locais distintos 

tornou-se um impedimento no desenvolvimento e progressão dos serviços de saúde. O 

hospital foi projetado e equipado no modelo dos hospitais militares gerais dos Estados 

Unidos e outros países ocidentais. Na primavera de 1988, o hospital foi concluído e 

colocado em operação. Todas as partes provenientes das 3 localidades onde o hospital 

se localizava foram transferidas para um complexo novo e moderno, equipado com os 

equipamentos mais sofisticados da época [6, 7]. 

 A 16 de dezembro de 1991, época em que a Croácia começou a sofrer ataques 
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por parte da Jugoslávia, o hospital moderno, equipado e praticamente sem danos 

tornou-se propriedade da República da Croácia e passou a fazer parte do seu sistema 

de saúde. Durante os anos de conflito (principalmente entre 1991 e 1992), o Ministério 

da Saúde criou um corpo docente constituído por grupos de militares e profissionais de 

saúde voluntários para cuidar de combatentes e civis feridos durante a guerra. Durante 

esta época, 28734 pessoas ficaram feridas, muitas delas necessitaram de amputações, 

sendo estas realizadas neste hospital, considerado um dos melhores a nível de 

realização de cirurgias. De dezembro de 1991 a 1995, assistimos à transformação do 

Hospital Militar no atual KBD. Ao longo de duas décadas de inserção no sistema de 

saúde da República da Croácia, o KBD foi adquirindo progressivamente todas as 

características de um hospital europeu. Atualmente, o KBD é sem dúvida o hospital mais 

moderno, mas ao mesmo tempo o mais tecnologicamente complexo na área de saúde 

da República da Croácia. Geralmente, o KBD trata os pacientes com os problemas mais 

difíceis de todo o país [6, 7]. 

 O KBD está localizado no vale Svetošimunska, entre o Parque Maksimir e 

Dubrava, e possui uma área de 80470 m2. O hospital é composto por 9 edifícios e 650 

leitos para pacientes na parte de internação do hospital, onde cerca de 25000 pacientes 

são tratados anualmente, e mais de 1500000 serviços são fornecidos em atendimento 

ambulatorial para mais de 400000 pacientes. O hospital tem cerca de 1860 funcionários 

com uma proporção de pessoal médico e não médico de 75%:25% [6].   

 O KBD desempenha um papel fundamental no sistema de cuidados de saúde 

secundários para a população da cidade de Zagreb, no município de Zagreb e na região 

nordeste da Croácia, fornecendo regularmente diagnósticos clínicos e procedimentos 

terapêuticos altamente diferenciados para pacientes de outros centros regionais na 

Croácia [6]. 

 

1.4.1. Serviços Farmacêuticos  

 A farmácia hospitalar foi fundada em 1945 ainda nas antigas instalações do 

Hospital Militar.  Em 1985, o hospital enviou um farmacêutico para se especializar em 

farmácia clínica. Este evento, no contexto do desenvolvimento da profissão 

farmacêutica, especialmente no papel que este profissional de saúde desempenha num 

hospital, teve uma extrema importância. Todavia, a especialização em farmácia clínica 

apenas viria a ser introduzida na República da Croácia em 2008. A 15 de dezembro de 

1991, data em que este hospital se tornou propriedade da República da Croácia, a 

farmácia contava com o maior número de especialistas da Croácia: um especialista no 

controlo de medicamentos, um especialista em tecnologia farmacêutica e um 

especialista em farmácia clínica. Atualmente, a farmácia hospitalar do KBD é liderada 
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pela prof. Ph.D. Vesna Bačić Vrca e constituída por 11 farmacêuticos, sendo que 5 deles 

tem especialização em farmácia clínica e 1 deles especialização em teste de 

especificações e controlo de medicamentos [6]. 

 A nível hospitalar a atividade de um farmacêutico acaba por passar 

despercebida, dado que as suas funções são menos visíveis e compreensíveis, no 

entanto, este profissional de saúde constitui um elemento chave na avaliação e no 

tratamento dos pacientes. Contrariamente a uma farmácia comunitária, que existe para 

atender todos os cidadãos, o papel de uma farmácia hospitalar é mais restrito e menos 

conhecido pelo público em geral, uma vez que esta apenas se destina a atender as 

necessidades farmacoterapêuticas das unidades organizacionais e departamento 

hospitalares. Para que a farmácia hospitalar seja capaz de cumprir com as suas funções 

e executar as tarefas propostas, para além de possuir instalações e equipamentos 

adequados, esta terá de ter pessoal treinado [8, 9].  

 As principais funções da farmácia hospitalar do KBD são: fornecimento de 

medicamentos e suprimentos médicos exclusivamente a unidades organizacionais do 

hospital; monitorização destes produtos farmacêuticos pelos departamentos e avaliação 

económica da utilização da farmacoterapia; produção de formulações magistrais e 

galénicas para as necessidades individuais das enfermarias; fornecimento de 

informações objetivas aos profissionais de saúde relativamente aos medicamentos com 

base na literatura e dados atuais; participação juntamente com outros profissionais de 

saúde no trabalho de órgãos hospitalares como a Comissão de Medicamentos, a 

Comissão de Qualidade da Assistência à Saúde e a Comissão de Infeções Hospitalares 

[6]. 

 

1.4.1.1. Organização dos Serviços Farmacêuticos  

 A localização de uma farmácia hospitalar deve ser térrea, pois muitas das suas 

funções dependem da receção, armazenamento e distribuição de mercadorias. Dentro 

do KBD, a farmácia hospitalar encontra-se localizada no piso -1. Esta possui ao fundo 

do corredor uma porta larga com acesso direto ao cais exterior, onde se realiza a entrega 

dos produtos farmacêuticos.  Estes produtos consoante a sua classificação terapêutica 

ficam armazenados em duas grandes divisões distintas da farmácia. Os dispositivos e 

suprimentos médicos (como por exemplo, soluções fisiológicas, material médico, entre 

outras), essencialmente material de grande volume, ficam armazenados em prateleiras 

localizadas junto das entregas das encomendas. É neste armazém que se realiza o 

serviço de distribuição de suprimentos médicos, de acordo com os pedidos realizados 

pelos diferentes departamentos do KBD. Este serviço nunca foi executado por nós ao 

longo do nosso estágio, sendo que era realizado por pessoal não técnico que recolhia 
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o material necessário e posteriormente enviavam para cada unidade organizacional [6]. 

 Por sua vez, os medicamentos são armazenados numa divisão mais interna da 

farmácia. Estes são repartidos por dois grandes armários; de um lado ficam as 

preparações líquidas, e do outro lado ficam as formas farmacêuticas sólidas. Os 

medicamentos são armazenados por ordem alfabética de acordo com o nome da 

substância ativa e tendo em atenção o prazo de validade. Existe uma separação nestes 

armários especialmente estabelecida para os antibióticos de reserva. Alguns produtos 

farmacêuticos são armazenados no frigorífico, porque as suas condições de 

armazenagem assim o exigem. De realçar que nenhum dos produtos farmacêuticos 

poderá ficar em contacto direto com o chão [6]. Acoplado a este armazém existe uma 

pequena sala onde se procede à realização do serviço de dispensação de 

medicamentos acabados, serviço este efetuado por nós ao longo do nosso estágio.  

 Para a realização deste serviço o departamento tem duas formas de proceder. 

A forma tradicional, onde a farmácia dispensa os medicamentos que ficam armazenados 

em cada departamento de acordo com as solicitações prescritas pelas unidades 

organizacionais do KBD. Este sistema apesar de ser desatualizado e menos eficiente, 

infelizmente ainda é o caminho predominante do fornecimento de medicamentos. O 

outro sistema de distribuição dos medicamentos é o de preparação da terapia unitária. 

Este novo modelo de distribuição medicamentosa surgiu pela primeira vez nos Estados 

Unidos, em meados da década de 1960, e expandiu-se gradualmente pelo Canadá e 

alguns países europeus.  Este modelo foi introduzido no KBD em 1996 no Departamento 

de Cirurgia Cardiovascular e em 1998 expandiu-se para o Departamento de Cirurgia 

Abdominal II (colorretal e colonoscopia). Em fevereiro de 2013 este modelo propagou-

se para mais dois departamentos de cirurgia adicionais: Cirurgia Vascular e Cirurgia 

Abdominal I (Gastro pancreático e hepatobiliar). Este projeto demonstra ser um 

colaborador significativo de qualidade e segurança do atendimento ao paciente no 

hospital, além de contribuir para a prescrição e uso racional dos medicamentos. Apesar 

disso, devido à necessidade exigida de mais investimentos na expansão da equipa 

farmacêutica, o projeto ainda não se ampliou mais [6]. 

 Os medicamentos que ainda necessitam de serem fabricados ou manipulados 

deverão ser produzidos na farmácia do hospital, ou terceirizados sob sua 

responsabilidade. Em termos gerais, o número de farmácias hospitalares em toda a 

Europa que produzem medicamentos para armazenamento e prescrições individuais 

diminuiu substancialmente desde o ano 2000. No KBD ainda existe, adjacente a esta 

sala de preparação de medicação unitária, um laboratório de produção de preparações 

galénicas e magistrais (estéreis e não estéreis), sendo que este serviço é realizado por 

uma farmacêutica especializada [6]. Esporadicamente, tivemos o privilégio de poder 
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participar na realização destas preparações com as quais aprofundamos conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso e aprendemos novas técnicas para a sua produção.  

 O laboratório para a produção de preparações galénicas inclui: um espaço para 

preparar pequenos lotes de formulações estéreis, equipado desde 1988, com uma 

antessala para preparação e lavagem de frascos de infusão e um esterilizador a seco 

de passagem, uma pequena linha semiautomática para encher frascos de infusão de 

vidro por meio de um filtro HEPA e dois autoclaves, um grande e outro pequeno; uma 

sala especial equipada com um filtro HEPA e uma câmara de fluxo laminar para a 

produção de soluções estéreis combinadas para utilização em operações (como por 

exemplo, soluções para cardioplegia) a partir de soluções estéreis básicas. Esta parte 

do laboratório foi equipada e estabelecida em 1998. Neste local também há uma sala 

destinada à produção de preparações estéreis extemporâneas, nomeadamente, 

colírios, soluções desinfetantes estéreis, entre outras e um espaço para preparar 

formulações não esterilizadas, particularmente preparações líquidas não estéreis, como 

por exemplo gotas para os ouvidos e nariz, xaropes, soluções e suspensões para 

aplicação na pele) e preparações semissólidas, nomeadamente cremes, pomadas, géis 

[6]. 

 

1.5. Farmacêutico Hospitalar e suas Funções  

 De acordo com a European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), 

''farmácia hospitalar é o serviço de saúde que compreende a arte, a prática e a profissão 

de escolher, preparar, armazenar, manipular e distribuir medicamentos e dispositivos 

médicos, aconselhando profissionais de saúde e pacientes sobre a sua utilização 

segura, eficaz e eficiente''.  Assim, os farmacêuticos hospitalares devem efetuar (ou pelo 

menos supervisionar), se possível, o pedido, a compra, o armazenamento e o 

fornecimento de medicamentos no hospital, até mesmo revendo e validando todas as 

prescrições. Infelizmente, os recursos disponíveis a nível de farmácia hospitalar são 

limitados e estima-se que existam mais de 22000 farmacêuticos hospitalares na Europa 

[8, 10, 11].  

 As principais missões do farmacêutico hospitalar incluem: a gestão de 

medicamentos nos hospitais, que englobam todo o ciclo de vida do medicamento, desde 

a sua seleção, aquisição, entrega, prescrição, administração e revisão com o objetivo 

de otimizar a contribuição dos medicamentos para originar resultados informados e 

desejados; a melhoria da segurança e qualidade dos medicamentos administrados aos 

pacientes;  a garantia que os 7 “direitos” são respeitados, paciente certo, dose certa, via 

de administração certa, hora certa, medicamento certo e com as informações e 

documentação corretas [8, 10, 11]. 
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 Atualmente, em alguns países europeus, nomeadamente Irlanda e Reino Unido, 

para além destas missões, os farmacêuticos hospitalares possuem o direito de 

prescrever. Nestes países, os serviços da farmácia hospitalar foram descentralizados, 

ou seja, os farmacêuticos trabalham em colaboração com outros profissionais de saúde 

nas enfermarias. Presentemente, os pacientes recebem mais informações 

relativamente aos medicamentos que tomam, não só na forma de instruções escritas 

contidas nas embalagens, como também esclarecimentos prestados pelos 

farmacêuticos que agora despendem mais tempo aconselhando os pacientes 

internados e ambulatoriais [10, 12]. 

 A última década teve um destaque importante no desenvolvimento da 

especialização de farmacêuticos hospitalares em farmácia clínica. Os farmacêuticos 

clínicos auxiliam os médicos na tomada de decisões relativamente à prescrição dos 

medicamentos, monitorizando a terapia medicamentosa e passando mais tempo nas 

enfermarias. À medida que o papel do farmacêutico hospitalar tem ganho destaque, 

também com ele acresce a responsabilidade deste profissional de saúde. A profissão 

de farmacêutico passou de uma simples função baseada na dispensação 

medicamentosa para uma função centrada na prestação de serviços clínicos [12-16]. 

 A prática de farmácia clínica na Croácia ainda é modesta, sendo que apenas 

alguns hospitais realizam estas atividades. No entanto, o farmacêutico clínico é 

extremamente importante na Croácia, particularmente no KBD, uma vez que estes têm 

um papel consultivo clínico. Estes têm capacidade para juntamente com o médico, se 

necessário, modificar a terapia medicamentosa e aconselhar os pacientes na enfermaria 

antes da alta hospitalar. Os resultados da intervenção deste profissional de saúde são 

evidentes e incluem o aspeto económico, qualidade de vida relacionada com a saúde, 

satisfação e adequação da medicação para cada paciente com consequente diminuição 

das reações adversas medicamentosas [6, 12-15]. 

 A principal tendência do novo milénio será a progressão do papel deste 

profissional de saúde com o objetivo de mudar o foco do farmacêutico funcionar como 

um simples dispensador de medicamentos [10]. 

 

2. Funções desempenhadas durante o estágio 

O sistema de distribuição da medicação de forma unidose e individualizada foi 

introduzido no KBD para satisfazer as necessidades de terapia medicamentosa durante 

24 horas dos departamentos que adotaram este modelo. Esta terapia inicia-se mediante 

uma prescrição médica obrigatoriamente validada por um farmacêutico [6]. Este projeto 

foi inicialmente introduzido no KBD porque os inventários anuais demonstraram que 
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apenas um terço dos produtos farmacêuticos se encontravam na farmácia, enquanto 

que os outros dois terços estavam dispersos pelos departamentos [6]. Este modelo para 

além de reduzir o stock efetivo de cada departamento, também aperfeiçoa a segurança 

do paciente. Assim sendo, há um impedimento quase total de ocorrência de erros de 

medicação por meio de um sistema de monitorização de terapia dupla, levando a 

melhores resultados de tratamento e melhoria da qualidade geral dos cuidados 

hospitalares prestados [6].  

Erros da medicação são a causa mais evitável de dano ao paciente. Um erro de 

medicação é definido como qualquer evento evitável que pode causar ou levar ao uso 

inadequado de medicamentos ou danos ao paciente enquanto o medicamento está sob 

o controlo do profissional de saúde, paciente e consumidor. Estes erros podem 

acontecer durante a prescrição, dispensação ou administração do medicamento. A 

literatura reconhece que a maioria dos erros não são resultado de um comportamento 

imprudente por parte dos profissionais de saúde, mas como resultado da rapidez e 

complexidade do uso dos medicamentos. Efetivamente, cerca de um terço a metade 

dos efeitos adversos medicamentosos são associados a erros na medicação [6, 8, 10, 

17].  

Os farmacêuticos clínicos são fundamentais para garantir o uso seguro dos 

medicamentos. O sistema atual implementado no KBD em que as enfermarias são 

visitadas diariamente por farmacêuticos clínicos coloca-os numa boa posição para 

reconhecer necessidades específicas dos pacientes. É de realçar o facto de que todos 

os profissionais de saúde têm a responsabilidade de identificar fatores que contribuem 

para erros de medicação e usar essas informações para reduzir ainda mais a sua 

ocorrência [6].  

Na prática, a implementação deste modelo significa que para cada paciente 

hospitalar dos departamentos mencionados, a terapia prescrita é monitorizada em 

termos da correção e adequação da escolha da forma farmacêutica do medicamento, 

dose, intervalos de dosagem e verificação da possibilidade de interações 

medicamentosas clinicamente significativas. Quando necessário, e em consulta com os 

médicos, a terapia prescrita é otimizada [6]. 

No sistema de distribuição da medicação de forma unidose e individualizada o 

farmacêutico prepara a farmacoterapia diária para cada paciente de acordo com o plano 

de medicação individual validado [13]. Este coloca o medicamento em gavetas rotuladas 

com o nome do paciente, que possuem compartimentos indicando a hora em que o 

medicamento deve ser administrado. Cada medicamento, introduzido em um único 

compartimento, é convenientemente embalado e rotulado, para que o paciente já 

comece a ser educado no hospital sobre a finalidade, via de administração e tipo de 
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medicamento que continuará a utilizar após a alta hospitalar. Isso melhorou 

significativamente a qualidade do serviço, a consciencialização e a segurança do 

paciente, ao mesmo tempo, abordou racional e criticamente a prescrição e distribuição 

de medicamentos [6, 18]. 

O objetivo futuro é estender o sistema de distribuição da terapia unitária a todos 

os departamentos, incluindo a preparação centralizada da terapia parenteral, que está 

alinhada com os princípios mundiais da profissão. A integração total a todos os 

departamentos do novo sistema de distribuição de medicamentos no hospital traria uma 

redução significativa na economia financeira do sistema de saúde, pois o stock dos 

medicamentos de cada departamento eram mantido no mínimo necessário [6]. 

No decorrer do nosso estágio tivemos a oportunidade de colaborar de forma 

autónoma neste sistema de distribuição. Todos os dias, durante o período da manhã, 

tínhamos como tarefa validar as prescrições eletrónicas dos pacientes que cada 

departamento cirúrgico submetia no sistema informático do hospital. Esta validação era 

fundamental para averiguar se a posologia dos medicamentos era correta e/ou 

adequada. Se neste processo fosse encontrado algum erro, o medicamento em causa 

era eliminado, sendo por vezes necessário contactar diretamente o respetivo 

departamento, a fim de resolver o problema (neste caso em particular não tínhamos 

autonomia para realizar este contacto, sendo o farmacêutico orientador responsável por 

tal).  

Além disso, durante esta primeira análise, tínhamos de contabilizar num 

documento (anexo 1) todos os produtos farmacêuticos que não eram comprimidos ou 

cápsulas, para estes serem enviados separadamente para cada departamento cirúrgico. 

A razão para se utilizar esta estratégia é baseada na impossibilidade de se colocar na 

gaveta da medicação de um determinado paciente um produto farmacêutico de grande 

volume, como por exemplo uma emulsão injetável de aminoácidos e glicose 

denominada “Smofkabiven” (anexo 2). 

O próximo passo neste processo é a preparação propriamente dita da medicação 

unidose individualizada na respetiva sala de preparação (anexo 3). No caso particular 

do departamento de cirurgia cardiovascular, esporadicamente era necessário preparar 

para os pacientes que tinham alta hospitalar no dia seguinte a medicação em duplicado, 

sendo que os medicamentos duplicados eram colocados em papéis farmacêuticos 

identificados com a hora da toma. Durante as primeiras semanas, cada gaveta por nós 

preparada era validada por algum farmacêutico, sendo que no final do período de 

estágio já não era necessária essa validação.  

Durante esta etapa também tínhamos como função preencher um documento 

(anexo 4), todas as segundas e quintas-feiras, para os técnicos reporem o stock de 
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produtos farmacêuticos de grande volume, tais como soluções de soro fisiológico, 

solução de ringer, entre outros. 

A dispensação de antibióticos de reserva pela farmácia hospitalar do KBD era 

um processo complexo, em que era necessário recorrer ao preenchimento de 

formulários por parte dos farmacêuticos clínicos. Só depois deste preenchimento, da 

análise da prescrição do médico e características laboratoriais do paciente é que estes 

antibióticos eram disponibilizados. Nós achamos que esta preocupação acrescida se 

deve, como referenciado no capítulo 1.2 (Estado de Saúde na UE: Perfil de Saúde da 

Croácia), ao facto da resistência antimicrobiana ser uma grande preocupação no país.  

Após a finalização da preparação da medicação era necessário analisar as fichas 

dos pacientes internados, em cada departamento cirúrgico, relativamente a toda a 

medicação prescrita, de forma a detetar possíveis interações medicamentosas. A 

farmácia hospitalar do KBD para realizar este serviço recorria à base de dados 

UpToDate®, um recurso americano que está associado a uma melhoria no atendimento 

ao paciente. Segundo um estudo realizado por pesquisadores de Harvard, publicado no 

“Journal of Hospital Medicine” demonstrou que os hospitais que recorriam ao 

UpToDate® tiveram estadias hospitalares mais curtas, menos mortes e melhor 

desempenho. O acesso a esta ferramenta online com bancos de dados relevantes sobre 

os medicamentos, juntamente com a literatura padrão da farmácia, permite que a terapia 

prescrita seja verificada regularmente. Para que este sistema seja totalmente funcional 

e eficaz, é necessário estabelecer um link com os bancos de dados de cada 

departamento, o que permitirá o acesso aos dados de diagnóstico laboratorial de cada 

paciente. 

Nesta análise, as interações medicamentosas eram classificadas em A, B, C, D 

e X, sendo que o farmacêutico apenas necessitava de analisar e registar as interações 

do tipo D e X. Nas interações do tipo D era necessário averiguar a hipótese de contactar 

o médico prescritor para alterar algum medicamento ou posologia. Por outro lado, a 

interação do tipo X era considerada a de maior gravidade, sendo necessário retirar o 

medicamento em questão, no entanto o médico prescritor teria de aprovar essa 

alteração e prescrever uma alternativa mais segura. Durante o nosso estágio estivemos 

a colaborar com a nossa farmacêutica orientadora a analisar algumas interações, no 

entanto não tínhamos autonomia para realizar esta tarefa, uma vez que era necessário 

elaborar relatórios em croata para os médicos.  

Para além de analisar as interações medicamentosas, também ajudamos na 

análise dos processos clínicos de cada paciente de modo a averiguar a possibilidade de 

existência de algum problema renal (analisando por exemplo os valores de creatinina e 

filtração glomerular) e hepático (analisando por exemplo os valores de AST, ALT e 
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bilirrubina). No caso do paciente possuir níveis alterados destes marcadores 

bioquímicos teria de se proceder a uma reavaliação da terapia medicamentosa, pois por 

vezes era necessário modificar a terapêutica. Caso existisse algum problema renal era 

necessário verificar a possibilidade de diminuir a dose dos fármacos excretados a nível 

renal. Nesta investigação, também era importante verificar se havia algum processo 

inflamatório ativo ou infeção (analisando os valores de PCR), sendo que no caso de 

haver alguma suspeita disso, era necessário recomendar ao médico a prescrição de um 

antibiótico. 

As interações medicamentosas representam 3% a 5% de todos os erros de 

medicação hospitalar [19, 20]. Segundo a literatura, variáveis como a idade, 

polimedicação e estado de doença aumentam a probabilidade de uma interação 

medicamentosa [19]. No KBD comprovamos este facto, dado que os grupos onde se 

verificava mais interações eram os idosos e os pacientes polimedicados [21]. Estas 

interações medicamentosas podem ser classificadas como farmacocinéticas ou 

farmacodinâmicas, sendo estas últimas mais difíceis de prever e classificar em relação 

às interações de base farmacocinética, que podem ser antecipadas, embora a sua 

extensão seja menos facilmente prevista [21]. Neste processo de investigação clínica 

também era essencial verificar sempre a idade dos pacientes, sendo que os pacientes 

com idade ≥ 65 anos só podiam tomar ácido acetilsalicílico juntamente com pantoprazol, 

excluindo todos os outros protetores gástricos. 

As interações medicamentosas mais graves frequentemente encontradas 

envolviam antiagregantes plaquetários, anticoagulantes e anti-inflamatórios não 

esteroides (AINES) que causavam distúrbios gastrointestinais [19]. Como exemplos 

ilustrativos temos as seguintes interações que frequentemente encontramos: varfarina 

com a enoxaparina existindo uma adição do efeito anticoagulante; ácido acetilsalicílico 

com o clopidogrel havendo inibição da agregação plaquetária e ácido acetilsalicílico com 

a enoxaparina havendo uma diminuição da coagulação e da função plaquetária [19]. 

Ao realizar a análise das interações medicamentosas, os farmacêuticos 

recorrem à revisão da medicação dos pacientes, envolvendo a avaliação da eficácia 

terapêutica de cada medicamento e o progresso das condições a serem tratadas. Outras 

questões, como conformidade, efeitos adversos reais e potenciais, interações e a 

compreensão do paciente sobre a condição e o seu tratamento são considerados 

quando apropriado. O resultado da revisão será uma decisão sobre a continuação (ou 

não) do tratamento [22, 23]. 

Este programa multifacetado de intervenção farmacêutica que incorpora a 

revisão medicamentosa e o aconselhamento ao paciente foi relatado como sendo uma 

mais valia para o KBD, sendo que as intervenções sugeridas pelos farmacêuticos 
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clínicos para resolver ou prevenir problemas relacionados a medicamentos são, na 

grande maioria das vezes, aceites e colocadas em prática pelos prescritores [22].  

Ao longo do estágio também tivemos a oportunidade de colaborar com a 

farmacêutica responsável pela produção de formulações galénicas e magistrais na 

preparação de pomadas, cremes e colírios. Ao realizar esta função conseguimos colocar 

em prática alguns conhecimentos adquiridos nas sucessivas unidades curriculares de 

Tecnologia Farmacêutica. Apesar de tudo, foram poucos os momentos despendidos 

nestas tarefas uma vez que não eram pedidas muitas preparações pelos médicos. 

Durante o período de 16 de março a 20 de março o nosso estágio sofreu 

alterações drásticas devido ao período de contingência que o município de Zagreb tinha 

instaurado. Todo o departamento da farmácia teve de ser reorganizado e planeado 

como uma área totalmente segura, com todas as entradas existentes fechadas e 

capazes de serem controladas. Em particular, o número total de entradas externas teve 

de ser minimizado, com apenas 2 locais de contacto com o exterior. O número de 

funcionários foi reduzido e as tarefas de cada um foram restruturadas. Todos os 

profissionais eram obrigados a usar máscara e luvas para a realização de todas as 

tarefas.  

As funções que até então estávamos encarregues de realizar ficaram 

ligeiramente alteradas. Em primeiro lugar, uma grande diferença que sentimos foi na 

tarefa de preparação da medicação de forma unidose e individualizada. Durante os dois 

primeiros dias não sentimos que houvesse diferenças significativas neste setor, no 

entanto nos últimos dias da semana verificamos que a maioria dos pacientes dos vários 

departamentos cirúrgicos estavam a diminuir consideravelmente de número. Isto deveu-

se ao facto do nosso hospital ser referenciado como hospital de campanha para a 

receção de doentes com COVID-19. Assim sendo, o hospital tinha começado a adiar 

cirurgias e a conceder altas hospitalares. Estas altas tinham como intuito a prevenção 

destes doentes considerados de alto risco e a disponibilização de camas hospitalares.  

Outra diferença que sentimos foi o facto de termos de começar a ajudar a realizar 

tarefas de alguns departamentos da farmácia que até então nunca tínhamos executado, 

em particular na receção e armazenagem de encomendas e na reembalagem unitária 

de medicamentos. Na verdade, para nós foi um grande orgulho e privilégio poder 

colaborar com os nossos colegas farmacêuticos na realização dessas funções, dado 

que tínhamos noção que naquela altura a carga de trabalho era enorme e o número de 

profissionais na farmácia estava diminuído para metade, sendo que a nossa ajuda era 

essencial para o bom funcionamento da mesma.  

A receção de encomendas foi uma tarefa interessante e uma aprendizagem para 

o nosso estágio em farmácia comunitária. Por sua vez, trabalhar com a máquina 
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embaladora unitária foi uma experiência única e que nunca tínhamos efetuado. Esta 

máquina foi doada em 1996, a primeira da Croácia, sendo essencial para alcançar a 

pré-condição técnica para estabelecer o projeto de distribuição unitária nos 

departamentos do KBD. Esta tarefa consistiu no corte dos blisters em fragmentos 

individuais. No caso de nesses fragmentos conseguir-se ler o nome da substância ativa 

e a sua dosagem não era necessário a reembalagem. Com os outros fragmentos 

procedia-se à sua reembalagem com a ajuda da máquina, sendo estes inseridos dentro 

duma embalagem secundária, com o nome da substância ativa, a dosagem, o prazo de 

validade, a data em que foram empacotados, o número de série e o código de barras 

(anexo 5). 

Com o aumento do número de casos de COVID-19 no nosso hospital e o 

aumento das restrições existentes quer em Zagreb, quer no KBD, não houve 

possibilidade de continuarmos o nosso estágio presencialmente. Estivemos em 

teletrabalho, continuando a realizar tarefas em colaboração com a farmácia do KBD e 

elaboramos um trabalho sobre COVID-19 (anexo 6). 

 

3. Conclusão 

Com este estágio constatamos que o farmacêutico hospitalar é uma mais valia 

para um hospital e que em colaboração com os outros profissionais de saúde pode 

trazer inúmeros benefícios quer para o sistema de saúde, quer para o paciente.  

Infelizmente com esta experiência não tivemos a oportunidade de contactar com 

o ambiente de uma farmácia hospitalar em Portugal, sendo que isso poderá ser 

apontado como uma falha ao longo do nosso percurso académico/profissional. No 

entanto, acreditamos que as atividades realizadas neste estágio não diferem em muito 

daquelas que são efetuadas a nível nacional. 

Efetivamente, tudo foi uma novidade para nós, desde o país, a cultura, a língua 

e o aprender a ser farmacêutico hospitalar, principalmente num país que não era o 

nosso. Esta experiência demonstrou que somos capazes de viver num país diferente e 

de nos adaptar rapidamente às mudanças. 

Em suma, percebemos agora que o farmacêutico é muito mais que um simples 

“dispensador de caixinhas” e que existem inúmeras áreas para explorar.  
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ANEXOS 

Anexo 1- Documento para registar produtos farmacêuticos que não são classificados 
como comprimidos ou cápsulas. 
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Anexo 2- Emulsão injetável de aminoácidos e glicose denominada “Smofkabiven”. 

 

 

 

 

Anexo 3- Sala de preparação da medicação de forma unidose e individualizada. 
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Anexo 4- Documento para contabilizar os produtos farmacêuticos necessários para 
repor o stock da sala de preparação da medicação na forma unidose e individualizada. 

 

 

Anexo 5- Embalagem secundária utilizada na reembalagem de medicamentos com a 
respetiva indicação do nome da substância ativa, da dosagem, do prazo de validade, da 
data em que foram empacotados, do número de série e do código de barras. 
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Anexo 6- Apresentação PowerPoint realizado em teletrabalho abordando a temática 
COVID-19. 
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