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Resumo 

 

O presente relatório é a compilação de 6 meses de estágio na Farmácia Lino e é constituído 

por 2 partes: a primeira diz respeito às atividades desenvolvidas ao longo do estágio e a 

segunda refere-se aos temas desenvolvidos no mesmo (Hipertensão Arterial, Proteção 

Solar e Hemorroidas). 

O atendimento ao público é a função do farmacêutico comunitário mais conhecida pelos 

utentes, mas existe um enorme trabalho e de grande responsabilidade por trás do balcão 

de atendimento, que passa pela organização e gestão da farmácia, pelo tratamento do 

receituário e pela faturação e contabilidade da empresa. No atendimento ao público, além 

da dispensa do medicamento e da promoção do seu uso racional, é papel do farmacêutico 

comunitário a educação para a saúde e bem-estar da população a que serve. Neste âmbito, 

foram abordados temas pertinentes, atuais e muito solicitados pela população da Farmácia 

Lino, que permitiram um enriquecimento das atividades desenvolvidas. 

A Hipertensão Arterial é um problema de saúde pública que atinge homens e mulheres e 

que está a aumentar. Quando não é devidamente tratada, pode estar na origem de diversas 

doenças cardiovasculares, que são atualmente a principal causa de morte em Portugal. A 

medição da pressão arterial é um parâmetro muito avaliado na Farmácia Lino e cada vez 

mais é feita a pessoas mais jovens. De referir que a maioria das medições indica uma 

hipertensão de grau 1 ou mais grave, mesmo em pessoas que tomam anti-hipertensores. 

Na abordagem deste tema foi realizado um cartaz, um folheto e medições periódicas a 

determinados utentes, onde se esclareciam dúvidas sobre o tema. 

A Proteção Solar é uma medida populacionalmente abrangente que deve ser valorizada, 

uma vez que as consequências a longo prazo da incorreta exposição solar são 

gravíssimas. O meu trabalho incidiu sobre a população mais jovem de forma a promover 

precocemente uma correta exposição solar. Neste sentido foi realizada uma apresentação 

sobre o tema numa escola primária. 

As Hemorroidas são um problema que afeta muitas pessoas que, por pudor, não procuram 

ajuda. No entanto, uma vez que os sintomas são desagradáveis e que existem soluções 

que melhoram a qualidade de vida dos utentes, torna-se pertinente a abordagem deste 

tema. Para tal realizei um folheto informativo que foi disponibilizado aos utentes. 

Este estágio permitiu-me verificar o quão abrangente é o papel do farmacêutico comunitário 

e participar em várias atividades inerentes às suas funções na farmácia e na comunidade. 

 

Palavras-chave: Farmacêutico Comunitário, Hipertensão Arterial, Proteção/Exposição 

Solar, Hemorroidas. 
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Introdução 

 

O farmacêutico é um profissional de saúde que pode desempenhar diversas funções na 

sociedade, tanto a nível industrial, como na distribuição do medicamento, na farmácia de 

oficina e em hospitais, o que vem descrito no seu Código Deontológico. (1) 

Independentemente da área a que se dedica, o farmacêutico deve seguir sempre o seu 

Código Deontológico onde se realça que “a primeira e principal responsabilidade é a saúde 

e o bem-estar do paciente e do cidadão em geral, devendo pôr o bem dos indivíduos à 

frente dos seus interesses pessoais e comerciais e promover o direito de acesso a um 

tratamento com qualidade, eficácia e segurança”. Além disso, deve ter sempre presente a 

ética que rege a sua profissão. (1) 

O farmacêutico comunitário é um dos profissionais de saúde mais próximo da população e 

é a ele que muitas pessoas recorrem quando procuram ajuda e conselhos para os mais 

diversos problemas e assuntos relacionados com a sua saúde e bem-estar. Esta situação 

adquire um relevo especial nos meios rurais, onde o acesso ao serviço médico muitas 

vezes está comprometido e onde as pessoas depositam uma confiança e fidelidade grande 

no seu farmacêutico de referência, o que se verifica na freguesia onde realizei o meu 

estágio, na qual uma elevada taxa de utentes não tem médicos de família e os recursos 

para se deslocarem às outras freguesias são escassos. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o farmacêutico comunitário é o 

profissional de saúde com maior proximidade aos utentes, dispensando os fármacos 

prescritos pelos médicos e aconselhando em várias situações. Além disso, o farmacêutico 

comunitário participa ativamente na monitorização da utilização dos fármacos, pode 

preparar na farmácia formulações simples, designadas por manipulados e, principalmente, 

promove a saúde pública. (2) 

O principal objetivo da farmácia comunitária é a cedência de medicamentos em condições 

que possam minimizar os riscos do uso dos medicamentos e que permitam a avaliação 

dos resultados clínicos dos medicamentos de modo a que possa ser reduzida a elevada 

morbi-mortalidade associada aos mesmos. (3) 

Posto isto, importa referir que os cuidados farmacêuticos, especialmente ao nível da 

farmácia comunitária, compreendem um conjunto de atitudes, comportamentos, 

compromissos e responsabilidades a nível da farmacoterapia, que visa atingir resultados 

terapêuticos concretos na saúde e na qualidade de vida do doente, tendo sempre em vista 

a racionalização do uso medicamento. 
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Parte I – Atividades Desenvolvidas no Estágio 

 

1. Farmácia Lino 

 

1.1. Localização, Horário e Equipa 

 

A Farmácia Lino localiza-se num meio rural, mais precisamente, na Rua da Amizade, nº 

167, loja 7, em Escapães, freguesia pertencente ao concelho de Santa Maria da Feira, 

distrito de Aveiro. A sua localização e a inexistência de farmácias noutras freguesias 

próximas permite-lhe abranger várias freguesias do concelho, nomeadamente Escapães, 

Fornos e Sanfins. 

Esta farmácia está aberta ao público de segunda a sexta-feira das 9 até às 20 horas e aos 

sábados das 9 até às 18 horas e integra o serviço de urgência do concelho de Santa Maria 

da Feira na forma de disponibilidade, isto é, se for chamada para servir fora do horário de 

expediente, um elemento da equipa tem de se dirigir à farmácia. 

Durante o meu estágio tive dois horários diferentes: numa primeira fase, que abrangeu os 

2 primeiros meses de estágio, trabalhei das 9 às 18 horas, com uma hora para almoço; nos 

restantes 4 meses trabalhei das 9 às 20 horas, com uma hora de almoço e com uma tarde 

livre por semana, à segunda-feira. No segundo horário, por fazer mais do que 8 horas 

diárias, fui compensada com folgas. 

A equipa de trabalho desta farmácia é constituída por 4 farmacêuticas, incluindo a Diretora 

Técnica Dra Maria Lurdes Lino, e 1 ajudante técnica. A Farmácia Lino utiliza o sistema 

informático Sifarma ® 2000, o que permite um desempenho mais rápido e eficaz. Este 

programa promove o acesso a informação científica credível e atualizada e permite fazer 

uma gestão de utentes e seu acompanhamento, além da gestão de tudo o que está 

associado ao medicamento (stock, receituário, encomendas…). 

 

1.2. População Abrangente 

 

A Tabela 1 é uma adaptação dos dados do Censos 2011 (http://censos.ine.pt/), referentes 

ao concelho de Santa Maria da Feira, no qual se insere a freguesia de Escapães e, 

consequentemente, a população alvo da Farmácia Lino. (4) 

 

Tabela 1. Adaptação dos dados do Censos 2011 do concelho de Santa Maria da Feira. 

 H+M H 0 – 14 anos 15 – 24 anos 25 – 64 anos 65 ou mais 

Santa Maria da 
Feira 

139 312 67 402 22 042 16 036 80 611 20 623 
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Como se verifica na Tabela 1, a maior parte da população do concelho de Santa Maria da 

Feira é ativa, uma vez que a faixa etária dos 15 aos 64 anos corresponde a cerca de 69% 

da população. Além disso, o número de pessoas do género masculino é semelhante ao do 

género feminino. 

A freguesia de Escapães é constituída por 3309 habitantes, dos quais 1571 são homens e 

1738 são mulheres, segundo o Censos 2011. Além disso, segue um padrão de faixas 

etárias semelhante ao do concelho. (4) 

 

1.3. Instalações 

 

A Farmácia Lino cumpre os requisitos do Decreto-Lei nº 307/2007 de 31 de Agosto e as 

orientações das Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária 2009 (3, 5), 

estando a divisão do seu espaço físico esquematizada no Anexo 1. 

Como se verifica, o espaço interior apresenta uma zona acessível ao utente e outra não 

acessível. A primeira é constituída pela sala de atendimento ao público e pelo gabinete de 

atendimento; a outra é constituída pelos armazéns, pelo laboratório, pelo escritório, pelo 

posto de atendimento interno e pelas instalações sanitárias. 

 

Sala de Atendimento ao Público (A) – Anexo 2 

Na Farmácia Lino, o atendimento é composto por 4 postos. Nesta sala estão, ainda, 

expostos os produtos de cosmética, puericultura, saúde oral, higiene íntima, ortopedia e os 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM); estes últimos encontram-se atrás 

dos postos de atendimento de maneira a impedir o acesso livre por parte dos utentes. 

Nesta sala existem dois sofás, não só para que as pessoas possam aguardar pela sua vez 

de forma mais confortável, mas também para que relaxem um pouco antes das medições 

fisiológicas e bioquímicas realizadas na farmácia. Além disto, nesta sala são colocados 

expositores de alguns produtos. 

 

Gabinete de Atendimento (E) – Anexo 3 

No Gabinete de Atendimento são efetuadas medições fisiológicas (pressão arterial e peso 

de bebés) e bioquímicas (glicémia, colesterol total e triglicerídeos). Nesta divisão são 

realizadas ainda consultas de nutrição e de podologia. 

 

Armazém (B, G) – Anexo 4 

Na Farmácia Lino existem 2 armazéns: um com acesso direto à Sala de Atendimento ao 

Público onde se encontra o stock ativo (B), que está adaptado às vendas semanais; o outro 
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localiza-se numa área adjacente à farmácia e é onde se encontra o stock passivo (G), 

composto por grandes quantidades e que se destina a abastecer o stock ativo. 

No armazém, os produtos estão separados segundo a sua forma farmacêutica 

(comprimidos, xaropes, colírios, supositórios, pós para inalação, cremes, etc.), a sua 

atividade farmacêutica (oftalmológicos, diabéticos, broncodilatadores, etc.), por produto de 

referência ou genérico e se são produtos que têm de ser conservados em condições 

específicas (ex.: a baixa temperatura). Os medicamentos estão ordenados 

alfabeticamente: os de referência segundo o seu nome comercial e os genéricos segundo 

a sua Denominação Comum Internacional (DCI). A arrumação dos produtos rege-se pela 

regra First Expire, First Out (FEFO), ou seja, o produto cuja data de validade expira primeiro 

deve ser aviado primeiro. Quando as datas de validade são iguais, segue-se a regra First 

In, First Out (FIFO), sendo aviado primeiro o que deu entrada antes. Os estupefacientes e 

psicotrópicos são separados dos restantes medicamentos, num armário próprio. Os 

medicamentos de frio (injetáveis, insulinas e alguns colírios e contracetivos) estão 

guardados num frigorífico a uma temperatura compreendida entre os 2 e os 8 oC. 

A temperatura e a humidade do armazém são controladas mensalmente através de um 

termohigrómetro, tendo de estar compreendidas entre os 15 e os 25 oC e abaixo dos 60%, 

respetivamente.  

 

Laboratório (D) – Anexo 5 

O laboratório destina-se à preparação de suspensões orais extemporâneas e à execução 

de testes de gravidez. As condições de iluminação, ventilação e higiene estão de acordo 

com as Boas Práticas de Fabrico, tal como o material e equipamentos para a execução de 

manipulados. Todas as matérias-primas para a produção de manipulados são 

armazenadas na sua embalagem original e vendidos a granel. 

A Farmácia Lino não prepara manipulados, devido à sua reduzida procura, por isso, 

quando surge uma prescrição de manipulado, é feito o pedido a outra farmácia, o que é 

economicamente mais viável.  Assim, não me foi possível preparar manipulados durante o 

meu estágio. 

 

Escritório (F) 

O escritório destina-se às funções administrativas e é onde se arquiva toda a 

documentação referente à atividade e onde existe uma área reservada à bibliografia de 

apoio ao profissional, onde constam: a Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico, o 

Prontuário Terapêutico, o Mapa Terapêutico, entre outros documentos científicos. Neste 

local são realizadas as reuniões com delegados de informação médica, fornecedores e 

representantes de laboratórios. 
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Posto de Atendimento Interno (B) – Anexo 6 

Este posto localiza-se junto do armazém do stock ativo (B) e nele são realizadas as 

seguintes tarefas: 

 Emissão, receção e conferência de encomendas; 

 Etiquetagem dos produtos rececionados; 

 Arquivo de documentação contabilística mensal, tais como notas de encomendas, 

faturas de fornecedores, notas de devolução e notas de créditos; 

 Emissão de devoluções; 

 Verificação e organização de receituário. 

 

O espaço exterior é visível para todos os utentes e facilmente identificável pela cruz verde. 

Dados como a identificação do Diretor Técnico, o horário de funcionamento, os serviços da 

farmácia e as listas de farmácias de serviço do respetivo mês estão devidamente 

identificados. 

 

2. Estágio 

 

2.1. Objetivo 

 

O objetivo geral deste estágio é desempenhar o papel de farmacêutico comunitário e 

desenvolver as atividades inerentes à sua atividade profissional. 

 

2.2. Plano de Estágio 

 

Tabela 2. Plano de Estágio. 

PLANO Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho 

Verificação e receção de encomendas 
      

Marcação de preços 
      

Armazenamento dos produtos 
      

Realização de determinações 
fisiológicas e bioquímicas 

 
     

Realização de devoluções  
     

Regularização de devoluções  
     

Organização dos produtos com prazo de 
validade a expirar 

 
     

Realização de encomendas   
    

Organização do receituário   
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Conferência do receituário   
    

Faturação e fecho do mês    
   

Atendimento ao público    
   

 

3. Encomendas 

 

3.1. Emissão de Encomendas 

 

As encomendas são feitas aos distribuidores grossistas ou diretamente aos detentores de 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Ao nível da distribuição grossista, a Farmácia 

Lino trabalha com dois armazenistas, a Plural e a Alliance Healthcare. 

A escolha do fornecedor tem por base vários parâmetros, tais como: 

 Condições de pagamento; 

 Campanhas de promoção, descontos e/ou bónus; 

 Facilidade de devolução e notas de crédito; 

 Cumprimentos dos acordos estabelecidos entre farmácia e fornecedor; 

 Rapidez e pontualidade na entrega; 

 Possibilidade de realizar várias entregas por dia. 

As encomendas são realizadas numa aplicação própria do sistema informático designada 

por “Gestão de Encomendas” e dividem-se em vários tipos, designadamente, as diárias, 

as instantâneas, as de esgotados e as manuais. 

Na Farmácia Lino, as encomendas diárias são realizadas três vezes por dia, uma até as 

11:45 h, outra até as 17:00 h e outra até às 22:00 h. Este tipo de encomenda é gerado 

automaticamente pelo programa informático, tendo por base os mínimos e máximos 

estipulados pela farmácia e o stock atual, e é avaliado por um elemento da equipa que 

altera o que acha conveniente segundo as saídas diárias do produto e as bonificações dos 

fornecedores. Estas encomendas seguem via modem para o fornecedor preferencial. 

As encomendas instantâneas são realizadas no ato no atendimento quando há rutura de 

stock de um produto: faz-se a sua reserva e encomenda. Neste caso, a escolha do 

fornecedor tem por base as condições comerciais e o tempo de entrega. 

As encomendas dos esgotados correspondem à lista de produtos que o sistema informático 

cria automaticamente com os produtos que selecionamos como esgotados no momento da 

receção de encomendas. Esta lista pode ser enviada diretamente para o fornecedor 

preferencial ou é analisado cada produto e realizada uma encomenda instantânea. 
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Por fim, as encomendas manuais são realizadas para fornecedores para os quais não é 

possível enviar por via modem. Assim, faz-se a encomenda e imprime-se para ser enviada 

em papel, via correio eletrónico ou fax para o fornecedor 

A todas as encomendas é atribuído um número interno e todas são armazenadas no 

sistema até ao momento em que se faz a receção dos produtos em causa. 

Quando o produto está esgotado nos fornecedores e o utente tem pressa no seu 

aviamento, faz-se o pedido a uma farmácia próxima. 

Os distribuidores grossistas permitem uma encomenda em número mais reduzido e dão 

resposta rápida e eficaz aos pedidos. Já as encomendas realizadas diretamente aos 

detentores de AIM têm de ser feitas em grandes quantidades. A quantidade solicitada de 

cada produto tem por base vários fatores, nomeadamente e entre outros; 

 Época sazonal; 

 Incidência do receituário médico; 

 Preferências dos utentes; 

 Rotatividade do produto e prazo de validade; 

 Publicidade nos media. 

As encomendas feitas diretamente aos detentores de AIM são encomendas de grande 

volume e pode haver vantagens económicas, uma vez que deixa de haver o intermediário 

grossista na cadeia de transporte. 

Ao longo do meu estágio, realizei diversas encomendas aos distribuidores grossistas. As 

encomendas aos detentores de AIM eram feitas pela diretora técnica. 

 

3.2. Receção e Verificação de Encomendas 

 

As encomendas recebidas dos distribuidores grossitas e dos detentores de AIM estão 

acondicionadas em recipientes próprios e identificados com o local de descarga e o número 

de identificação do recipiente. No interior deste vem também uma guia de remessa ou 

fatura (original e duplicado), sendo o original guardado na contabilidade. 

A receção e verificação das encomendas foram uma das primeiras tarefas que desenvolvi 

de forma autónoma no meu estágio e são realizadas numa aplicação própria do sistema 

informático designada por “Receção de Encomendas”. Para se proceder à receção da 

encomenda, seleciona-se o número ou números internos da encomenda que vêm 

designados na fatura do fornecedor e faz-se a sua receção. Os primeiros campos a serem 

preenchidos dizem respeito ao número e ao total da fatura. Depois faz-se a leitura do 

código de barras de cada produto e verifica-se: 
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 Preço de venda ao público (PVP) que vem mencionado na embalagem do produto 

e na fatura dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM); 

 PVP dos MNSRM e dos produtos cujo preço não é estabelecido pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED) que pode 

necessitar de atualização, pois estes variam com o valor cobrado pelo fornecedor; 

 Preço de venda à farmácia (PVF), que vem mencionado na fatura, e possíveis 

descontos ou bónus; 

 Número de unidades recebidas está de acordo com o encomendado; 

 Prazo de validade (PV) dos produtos; 

 Novos produtos, para os quais é criada uma ficha e preenchidos os campos 

necessários, tais como stock mínimo e máximo; 

 Total do valor da encomenda que o sistema informático calcula se está de acordo 

como total cobrado pelo fornecedor. 

Os produtos do frio vêm acondicionados num recipiente térmico e devem ser os primeiros 

a ser rececionados para evitar que estejam muito tempo fora de um frigorífico. 

Se, durante a verificação da encomenda, forem detetadas inconformidades, estas são de 

imediato reclamadas ao fornecedor, como por exemplo: 

 Produto enviado sem ser solicitado; 

 Produto faturado mas não recebido; 

 Quantidade recebida é superior ou inferior à pedida; 

 Produto enviado não se encontra em conformidade (ex: PVP faturado não é o 

mesmo que vem mencionado na embalagem, embalagem danificada e PV muito 

curto). 

Consoante a situação é feita uma nota de devolução (ex.: produto em não conformidade) 

ou uma nota de crédito por parte do fornecedor (ex.: quantidade faturada é superior à 

recebida). 

No final do mês, o fornecedor envia o resumo mensal das faturas que é verificado e 

liquidado o seu valor de acordo com o contrato existente entre a farmácia e o fornecedor. 

 

4. Devoluções 

 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de realizar devoluções, que são realizadas numa 

aplicação própria do sistema informático designada por “Gestão de Devoluções” e na sua 

base podem estar vários motivos, tais como: 

 PV a expirar ou expirado; 
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 Produtos faturados e enviados pelo fornecedor mas não encomendados pela 

farmácia; 

 Produtos encomendados por engano; 

 Produtos recebidos danificados; 

 Produto retirado do mercado pelo INFARMED ou detentor de AIM. 

As devoluções são enviadas para o fornecedor do produto, seja o distribuidor grossista ou 

o próprio detentor de AIM. O produto é enviado juntamente com uma nota de devolução, 

onde consta o motivo da devolução. Esta nota de devolução é impressa em quadruplicado. 

As três vias são rubricadas e carimbadas, sendo que a primeira e a segunda vias seguem 

com o produto, a terceira é assinada pelo motorista do fornecedor e é armazenada na 

farmácia e a quarta destina-se à contabilidade. 

Caso as devoluções sejam aceites, a sua regularização pode ser feita com nota de crédito 

do fornecedor ou em produtos, podendo estes ser ou não o mesmo que foi devolvido. 

 

4.1. Controlo do PV 

 

No início de cada mês é gerada uma lista dos produtos cujo PV expira num prazo de três 

meses. Esta listagem é realizada numa aplicação própria do sistema informático designada 

por “Prazo de Validade”. Os produtos que constam na lista são armazenados 

separadamente dos restantes num local próprio para este fim. No final do mês, estes 

produtos são devolvidos aos respetivos fornecedores. A criação de notas de devolução 

destes produtos faz com que o sistema informático corrija diretamente o stock. 

 

5. Atendimento ao Público 

 

O atendimento ao público é uma das tarefas mais importantes do farmacêutico comunitário 

e é também a mais reconhecida pelos utentes. Cerca de metade do meu estágio incidiu 

fortemente nesta tarefa, o que me permitiu desenvolver capacidades de aconselhamento, 

comunicação e acompanhamento dos diversos casos que foram surgindo. 

Através do atendimento, o farmacêutico informa os utentes sobre o medicamento e o 

tratamento prescrito, ajuda-o nos mais diversos assuntos de saúde e bem-estar e promove 

junto do utente o uso racional do medicamento, de forma a reduzir as morbi-mortalidades 

associadas aos fármacos. 
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Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto, os medicamentos são sujeitos a 

receita médica se preencherem uma das seguintes condições: (6) 

 Podem constituir risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância; 

 Podem constituir risco, direto ou indireto, para a saúde, quando são utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; 

 Contêm substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

ou reações adversas é indispensável aprofundar; 

 Destinam-se a ser administrados por via parentérica.  

Estão em vigor 3 modelos de receita médica, o modelo de receita manual, o modelo de 

receita eletrónica e o modelo de receita eletrónica sujeita a materialização (impressa em 

papel branco). (7) O Decreto-Lei 198-2011 de 18 de Maio (7), a Portaria 137-A/2012 (8) e 

o Despacho nº4322/2013 (9) mencionam os parâmetros que promovem a validação da 

receita e que devem ser analisados pelo farmacêutico antes do ato da dispensa dos 

medicamentos prescritos. Esses parâmetros são:  

 Número da receita, nome e número do utente e, sempre que aplicável, o número 

de beneficiário de um subsistema; 

 Local de prescrição e identificação do médico prescritor (nome profissional, 

especialidade médica, número da célula profissional e contato telefónico); 

 Entidade financeira responsável e regime especial de comparticipação de 

medicamentos representado pelas siglas “R” e “O”, se aplicável; 

 Designação do medicamento pela denominação comum da substância ativa, da 

marca e do nome do detentor de AIM e código do medicamento em dígitos; 

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens 

e posologia; 

 Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação 

de medicamentos, se aplicável; 

 Data de prescrição e assinatura, manuscrita ou digital, do prescritor.  

As receitas eletrónicas têm uma validade de 30 dias, tal como as receitas manuais. Porém, 

as receitas eletrónicas podem ser emitidas de forma renovável, passando a ser 

constituídas por 3 vias e cuja validade é de 6 meses. (10) 

O sistema informático organiza as receitas aviadas segundo o seu organismo de 

comparticipação e, dentro de cada organismo, agrupa as receitas em série, lote e número 
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de receita. Ao longo do mês as receitas aviadas vão sendo conferidas, parâmetro que vai 

ser analisado mais a frente neste relatório. 

O início do meu estágio correspondeu à implementação das receitas eletrónicas no distrito 

de Aveiro. Assim, a Farmácia Lino passou a ter acesso às receitas prescritas a partir do 

seu número e do código de acesso que se encontra no guia de tratamento para o utente 

ou a partir do cartão de cidadão e do código de acesso. Com a receita já no sistema 

informático, apenas temos de selecionar se o utente quer medicamento genérico ou de 

referência. E, no final, apenas fazemos a verificação com os códigos de barras que se 

encontram nas embalagens dos medicamentos. Este tipo de aviamento não é passível de 

ser usado com os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. Estes medicamentos 

são aviados de forma manual, sendo necessário preencher dados extras em relação aos 

outros medicamentos, como: nome do médico prescritor, nome do utente a quem foi 

prescrito e respetiva morada e nome, morada, idade. Número e da data de emissão do 

bilhete de identidade/cartão de cidadão da pessoa que está a levantar os medicamentos. 

No final do aviamento de receitas de psicotrópicos, o sistema informático emite um 

documento de psicotrópico, onde constam os dados do medicamento dispensado, do 

utente a quem foi prescrito e da pessoa que o levantou. Este documento é anexado à 

fotocópia da receita e depois é arquivado na farmácia durante 3 anos. 

No ato de dispensa, é importante informar o utente sobre o tratamento que está ou irá 

iniciar, de forma que este seja cumprido corretamente. Além disso, é imprescindível 

dispensar o que foi prescrito e verificar se o PVP que surge no sistema informático pode 

ainda ser usado, uma vez que este vai sofrendo reformulações.  

No final, é impresso, no verso da receita, um documento para faturação dos medicamentos 

sujeitos a comparticipação, onde o paciente assina e declara que lhe foram dadas 

informações relativas aos medicamentos dispensados. Para o utente imprime-se uma 

fatura com descrição dos medicamentos prescritos e com o número de identificação fiscal 

do utente para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). 

Quando o utente não tem receita médica e precisa da medicação, em casos de patologia 

crónica, esta é dispensada em Venda Suspensa. Nestes casos, o utente paga por completo 

o medicamento e, quando entregar a receita na farmácia, é feita a comparticipação e a 

emissão da fatura. 

 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto, os MNSRM são todos os 

medicamentos que não preenchem as condições dos MSRM. (6) Estes medicamentos não 

são comparticipados, não necessitam de receita médica para a sua dispensa e são usados 

para o alívio, tratamento ou prevenção de doenças/sintomas menos graves. Estes 
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medicamentos são dispensados sob indicação farmacêutica ou por automedicação e 

devem ser utilizados por tempo limitado.  

 

Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Os medicamentos para uso veterinário são definidos como “bem público e recurso crucial 

para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde pública, 

sendo igualmente um instrumento de salvaguarda das produções animais” (Decreto-Lei n.º 

148/2008 de 29 de Julho). (11) Os medicamentos e produtos de uso veterinário destinam-

se exclusivamente a serem usados em animais e são armazenados separados dos 

medicamentos e produtos de uso em humanos. Estes medicamentos são dispensados com 

e sem prescrição do médico veterinário e, mesmo quando existe a prescrição, não há 

qualquer comparticipação do seu valor. Assim, o PVP destes produtos e medicamentos é 

marcado pela própria farmácia e o utente paga por completo o seu valor. 

 

Outros Produtos 

Os outros produtos que a Farmácia Lino dispõem para os seus utentes são produtos 

fitoterapêuticos, de cosmética e higiene corporal, dispositivos médicos e dietéticos, 

ortopédicos ou para alimentação especial. Mesmo nestes produtos, é muito importante o 

aconselhamento farmacêutico para que o utente consiga optar pelo melhor produto para a 

sua situação e para que o utilize da forma mais indicada e responsável. 

 

Aconselhamento Farmacêutico 

O aconselhamento farmacêutico é o aspeto mais importante no atendimento ao público, 

pois não chega dispensar o medicamento prescrito pelo médico. Temos de informar o 

utente sobre o tratamento, sobre o medicamento, sobre medidas não-farmacológicas que 

vão potencializar o tratamento, mas temos também de informar sobre os seus efeitos 

adversos. Cabe-nos promover o uso racional do medicamento para o bem do utente e da 

população que o rodeia e esta promoção é feita ao balcão da farmácia comunitária e 

permite melhorar a saúde pública. 

 

6. Conferência de Receituário 

 

6.1. Prescrição Médica  

 

A Portaria nº 137-A/2012 diz que a prescrição médica deve ser realizada por DCI, seguido 

sempre da dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens, dimensão da 
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embalagem (quantitativa) e posologia. Isto permite promover o uso de medicamentos 

genéricos e salvaguardar o direito de opção por parte do utente pelo medicamento 

referência ou genérico. Contudo, e de forma excecional, os medicamentos podem ser 

prescritos pelo nome comercial ou indicação do nome do detentor de AIM, quando há 

inexistência de medicamento genérico comparticipado ou para o qual só exista o 

medicamento de referência. Outra exceção verifica-se quando há uma justificação técnica 

do médico relativamente à insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito, 

que deve respeitar os seguintes casos e ser mencionada na receita: (8) 

 Exceção a) art. 6º - (Prescrição de medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED); 

 Exceção b) art. 6.º - Reação adversa prévia (suspeita de tolerância ou reação 

adversa);  

 Exceção c) art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias (destinado a 

assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 

dias).  

Na exceção a) e b) o doente não tem direito de opção, mas na exceção c) o doente pode 

optar por um medicamento de preço igual ou inferior ao prescrito. 

Acrescenta-se que cada receita deve ter no máximo 4 medicamentos diferentes, dos quais 

podem ser prescritas até 2 embalagens, ainda que, no total a receita não pode ultrapassar 

as 4 embalagens. (8) 

 

6.2. Conferência de Receituário 

 

O receituário é organizado segundo o plano de comparticipação e por lotes, sendo que 

cada lote contém 30 receitas. A conferência de receituário é feita para verificar que foi 

dispensado o medicamento prescrito pelo médico e é feita através de uma aplicação 

própria do sistema informático designada por “Conferência de Receituário”, quando se trata 

de uma receita eletrónica sujeita a materialização. Este procedimento é realizado da 

seguinte forma: insere-se o número da receita na aplicação do sistema informático e faz-

se a leitura dos códigos que surgem na receita. Se algum produto dispensado não 

corresponder ao grupo homogéneo do prescrito a aplicação avisa. Além disso, esta 

aplicação mostra-nos se o PVP cobrado é válido, uma vez que este sofre alterações ao 

longo do ano. Quando se trata de uma receita manual, a conferência de receituário é 

realizada manualmente pelo operador responsável. Após esta verificação, as receitas são 

carimbadas, assinadas e coloca-se a data do aviamento. 

Este é um procedimento de segurança que a Farmácia Lino realiza diariamente de forma 

a corrigir algum erro que possa ter sido cometido. Porém, no ato da dispensa, agimos de 
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forma atenta e cuidadosa para que não ocorram estes erros. Consoante os lotes vão sendo 

preenchidos, o verbete de identificação do lote é impresso e carimbado. Ao verbete juntam-

se as receitas que constituem o lote e é arquivado até ao final do mês. 

 

7. Fecho do Mês 

 

Todos os lotes são fechados e divididos em dois grupos, os do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) e os dos outros organismos de comparticipação. Os lotes do SNS são recolhidos ao 

dia 5 do mês seguinte ao da faturação pelos CTT e enviados para a Administração Central 

do Sistema de Saúde (ACSS). Já os lotes referentes a outros organismos de 

comparticipação são enviados para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) e têm de 

lá chegar até dia 10 do mês seguinte ao da faturação. Depois de estarem todos os lotes 

fechados, é feita a emissão da fatura por organismo principal. Para os outros organismos 

de comparticipação é emitido também uma relação de resumo. 

Para finalizar a faturação, é necessário imprimir a listagem dos documentos para a ANF 

(segue por correio juntos dos lotes dos outros organismos de comparticipação) e a listagem 

de resumo de faturas e entidades (esta é enviada para o contabilista). 

 

7.1. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Quando os medicamentos psicotrópicos são prescritos em receitas manuais, estas têm de 

ser enviadas todos os meses para o INFARMED. Já quando são prescritos em receitas 

eletrónicas sujeitas a materialização, o INFARMED é informado do seu aviamento pelo 

ACSS todos os meses. A cópia das receitas dos Psicotrópicos e Estupefacientes é 

arquivada na farmácia durante 3 anos. 

 

8. Outros Serviços 

 

A Farmácia Lino disponibiliza para a comunidade outros serviços que melhoram e 

protegem a saúde da população e o meio ambiente, nomeadamente, o ValorMed, a 

reciclagem de ecografias e a recolha de seringas para incineração. Estes serviços 

promovem a saúde da sociedade e ajudam a reduzir o risco de doenças e resistências que 

advêm da incorreta eliminação de seringas e medicamentos fora do prazo ou que já não 

são usados. Além disso, a recolha de ecografias velhas e sem utilidade ajuda a financiar 

programas da Assistência Médica Intenacional (AMI), uma vez que uma tonelada de 

ecografias corresponde a dez quilogramas de prata. 
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9. Atividades Extras Desenvolvidas ao Longo do Estágio 

 

Para além das atividades que integravam o meu estágio, foi-me proposto pela Farmácia 

desenvolver alguns assuntos, de forma a informar a população. A escolha destes assuntos 

foi debatida entre todos os membros da farmácia e foram divididos por mês. A escolha teve 

por base os diversos problemas que nos foram surgindo, as dúvidas que nos foram 

colocadas e a nossa perceção de falta de informação na população sobre determinado 

tema. Assim, elaborei boletins informativos que foram afixados nos balcões de 

atendimento. Na Tabela 3 estão esquematizados os assuntos elaborados e o respetivo 

mês. Os boletins encontram-se nos Anexos 7 a 11, exceto os que dizem respeito aos temas 

que desenvolvi para o presente documento. 

 

Tabela 3. Atividades extras desenvolvidas no meu estágio. 

Mês Tema 

Maio 
Hipertensão Arterial 

Infeção Urinária (12, 13) 

Junho 
Doença Venosa Crónica (14) 

Higiene do Sono (15-17) 

Julho 
Obstipação (18, 19) 

Hemorroidas 

 

Ao longo do meu estágio foi-me dada a possibilidade de participar em cursos e 

conferências que enriqueceram a minha formação. Realizei dois cursos online, que foram 

creditados pela Ordem dos Farmacêuticos, sobre Doença de Refluxo Gastro-Esofágico 

(lecionado pela Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão) e sobre a Doença Venosa 

Crónica (lecionado pelo Servier). Participei também na conferência sobre Receita 

Eletrónica, que decorreu em Aveiro e que foi organizada pela Escola de Pós-Graduação 

em Saúde e Gestão, e na Ação de Formação Espaço Veterinário, que decorreu no Porto e 

que foi organizada pela Companhia Portuguesa de Consumer Health (CPCH).   
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Parte II – Temas Desenvolvidos no Estágio 

 

1. Hipertensão Arterial 

 

1.1. Escolha do Tema 

 

Desde o início do meu estágio que me deparei com o grande número de pessoas de 

diferentes faixas etárias que procuravam a farmácia para controlar a sua pressão arterial 

(PA). O seguimento e o aconselhamento dessas pessoas foi uma das primeiras atividades 

que desenvolvi sozinha e de forma autónoma. Este facto, juntamente com o grande número 

de pessoas que apresentavam uma elevada PA, levou-me a querer aprofundar este tema 

de forma a conhecê-lo bem e a aconselhar melhor os utentes. 

O meu objetivo foi explicar a hipertensão arterial (HTA) aos utentes da Farmácia Lino, 

salientando medidas não farmacológicas que complementam a terapia farmacologia 

instituída pelo médico e alertando para as complicações que esta patologia acarreta a 

longo prazo. 

 

1.2. Hipertensão Arterial 

 

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

e a HTA, cuja prevalência na população aumenta com a idade, é reconhecida como um 

fator de risco major para o seu desenvolvimento. (20, 21) Portugal é um dos países da 

Europa que apresenta uma maior taxa de mortalidade provocada por acidente vascular 

cerebral (AVC), sendo a HTA um dos fatores de risco mais relevantes. (22) 

O estudo “A Hipertensão Arterial em Portugal 2013” realizado no âmbito do trabalho 

desenvolvido pelo Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares, da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), revelou que a taxa de prevalência da HTA em Portugal 

situa-se nos 26,9%, sendo mais elevada no sexo feminino (29,5%) do que no sexo 

masculino (23,9%). (23) 

A HTA é definida como o aumento crónico da PA, que é criada pela força que o sangue 

exerce contra as paredes dos vasos sanguíneos e tem como referência padrão o 

manómetro de mercúrio (Hg) que mede em milímetros de mercúrio (mmHg), quando o 

sangue é bombeado pelo coração. Assim, quanto maior for a pressão exercida, maior será 

a força com que o coração tem de bombear o sangue. Este esforço que o coração tem de 

fazer causa alterações patológicas na vasculatura e hipertrofia do ventrículo esquerdo e, 

eventualmente, pode levar a insuficiência cardíaca. (21, 24-26) 
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Sendo assim, define-se a PA como a conjugação da força de bombeamento do coração e 

a resistência vascular periférica à passagem do sangue. Estas duas variantes são 

influenciadas pela função renal e pela homeostasia do sódio (Na). (21, 24) 

A PA varia consideravelmente entre a população, pois depende do género, da atividade 

física, do estado emocional, do ciclo circadiano, entre outros fatores. Assim, a definição de 

HTA tem por base estimativas da distribuição da PA sistólica e diastólica na população em 

geral. (24) A OMS e a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) consideram que se 

designa HTA quando um ou os dois valores de PA sistólica e diastólica são iguais ou 

superiores a 140 mmHg e 90 mmHg, respetivamente. (27) 

A PA deve ser mantida nos valores ótimos (Tabela 4). Quando está diminuída resulta numa 

perfusão inadequada dos órgãos, conduzindo a disfunções e/ou morte de tecidos. Por outro 

lado, quando está elevada conduz a danos nos vasos sanguíneos e nos órgãos-alvo. (28) 

Na Tabela 4 estão representados os intervalos de PA que definem os graus de HTA, que 

permitem avaliar a gravidade da situação e orientarem a abordagem terapêutica. (27) 

 

Tabela 4. Classificação da HTA em diferentes graus (Adaptado da SPH e do Prontuário Terapêutico Online). 

Categoria 
PA Sistólica 

(mmHg) 
 

PA Diastólica 
(mmHg) 

PA Ótima < 120 e < 80 

PA Normal 120 – 129 e/ou 80 – 84 

PA Normal Elevada 130 – 139 e/ou 85 – 89 

HTA Grau 1 (ligeira) 140 – 159 e/ou 90 – 99 

HTA Grau 2 (moderada) 160 – 179 e/ou 100 – 109 

HTA Grau 3 (grave) ≥ 180 e/ou ≥ 110 

HTA Sistólica Isolada ≥ 140 e < 90 

 

A HTA divide-se em dois grupos consoante a sua patogénese. Assim, temos a HTA 

essencial ou primária em que não existe uma causa óbvia para o aumento da PA e a HTA 

secundária que surge em resultado de outras patologias subjacentes. (29) A patogénese 

da HTA vai ser abordada mais a frente. 

A HTA é um problema de saúde comum que pode conduz a consequências graves. 

Tipicamente, este problema mantém-se assintomático durante muito tempo. (28) 

A HTA contribui para a patogénese da doença coronária cardíaca, os acidentes 

cerebrovasculares, a hipertrofia cardíaca e a insuficiência cardíaca. Porém, a redução da 

PA reduz acentuadamente a incidência e os índices de mortalidade por doença cardíaca 

isquémica, insuficiência cardíaca e trombose. (21, 28) 
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Existem vários fatores que aumentam a probabilidade de um indivíduo desenvolver HTA. 

Estes fatores dividem-se em modificáveis e não modificáveis. Os fatores de risco 

modificáveis são aqueles que podem ser corrigidos de forma a prevenir o desenvolvimento 

ou agravamento da patologia e incluem a obesidade, o consumo excessivo de álcool, o 

tabagismo (crónico e prolongado), a alimentação inadequada (rica em calorias e gorduras 

saturadas e pobre em nutrientes essenciais), o consumo excessivo de sal, o sedentarismo 

e o stress. (30) 

Já os fatores de risco não modificáveis são aqueles que não podem ser corrigidos, pois 

são inerentes ao nosso organismo. Dentro destes fatores destaca-se a idade (a PA tende 

a aumentar com a idade, pois os vasos sanguíneos perdem elasticidade), a raça (HTA é 

mais comum e, tendencialmente, mais precoce e grave em indivíduos de raça negra em 

relação aos caucasianos), o género (antes dos 45 anos de idade, a HTA parece ser mais 

frequente em homens, mas a partir dos 65 anos é mais frequente nas mulheres e coincide 

com o início da menopausa) e a hereditariedade (história familiar de HTA aumenta a 

probabilidade de desenvolver a patologia). (30) 

Usualmente a PA é avaliada por esfigmomanómetro. A braçadeira de pressão é insuflada 

até à artéria umeral colapsar completamente. Desta forma, deixa-se de ouvir barulhos, pois 

o sangue não circula. Deve-se diminuir a pressão da braçadeira lentamente até se ouvir os 

sons de Korothoff, sendo que o primeiro corresponde à pressão sistólica. Continua-se a 

diminuir a pressão até que o som desapareça totalmente, sendo o fluxo laminar 

restabelecido, o que corresponde à pressão diastólica. (25) 

 

1.3. Regulação da PA 

 

A PA é um mecanismo complexo que envolve a interação de múltiplos fatores ambientais 

e genéticos, que influenciam o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, que são 

duas variáveis hemodinâmicas. (28) 

O débito cardíaco é afetado pelo volume sanguíneo, que por sua vez é fortemente 

dependente da concentração de Na. Já a resistência vascular periférica é regulada 

predominantemente ao nível das arteríolas e é influenciada por estímulos neuronais e 

hormonais. Assim, o tónus vascular normal reflete uma interação de fatores que induzem 

a vasoconstrição (ex.: angiotensina II e catecolaminas) e de fatores que induzem a 

vasodilatação (ex.: prostaglandinas e óxido nítrico). A resistência dos vasos também 

apresenta autorregulação, pois o aumento do fluxo sanguíneo induz vasoconstrição para 

proteger os tecidos da hiperperfuração. (28) 

Os rins e as glândulas suprarrenais desempenham um papel crucial na regulação da PA e 

interagem entre si para modificar o tónus vascular e o volume sanguíneo. (28) Os rins são 
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o principal órgão que regula a PA, pois influenciam a resistência periférica e a homeostasia 

primária do Na através do sistema renina-angiotensina. A renina é uma enzima proteolítica 

produzida pelo rim nas células justaglomerulares. Quando o volume ou a pressão 

sanguínea diminui, o rim perceciona essa diminuição nas arteríolas aferentes. Esta 

diminuição resulta numa redução do índice de filtração glomerular no rim com aumento da 

reabsorção do Na no túbulo proximal. Assim, vai ocorrer preservação do Na e aumento do 

volume sanguíneo. (28, 29) 

As células justaglomerulares respondem reduzindo a pressão intraluminal nas arteríolas 

aferentes pela libertação de renina. Além disso, estas células também produzem renina 

quando as células da mácula densa sentem uma diminuição da concentração de Na no 

túbulo contornado distal. A renina vai catabolizar a angiotensina plasmática (angiotensina 

I), que é convertida a angiotensina II pela enzima de conversão da angiotensina. (28, 29) 

As ações da angiotensina II para aumentar a PA são: (28) 

 Aumento da resistência periférica pela indução da contração do músculo liso 

vascular; 

 Aumento do volume sanguíneo pela estimulação da libertação de aldosterona nas 

glândulas suprarrenais; 

 Aumento da reabsorção tubular de Na.  

O rim produz também vários vasorrelaxantes ou substâncias anti-hipertensivas que 

equilibram o efeito vasopressor da angiotensina. Quando a função secretora renal está 

comprometida, o aumento da PA funciona como um mecanismo compensatório que ajuda 

a restaurar o equilíbrio de fluídos e eletrólitos. (28) 

 

1.4. Patogénese da HTA 

 

Cerca de 95 % dos casos de HTA são idiopáticos, sendo designados por HTA essencial 

ou primária. Estes casos são compatíveis com idades avançadas, a menos que tenha 

ocorrido enfarte do miocárdio, AVC ou outras complicações. (28, 29) 

A maioria dos casos de “HTA benigna” é secundária à doença renal ou, menos comum, é 

secundária ao estreitamento da artéria renal que, por norma, é causado por uma placa de 

ateroma. Raramente a HTA é secundária a danos nas glândulas suprarrenais. (28) 

O aumento do volume sanguíneo e o aumento da resistência periférica contribuem para o 

aumento da PA, que por sua vez leva ao estabelecimento de HTA. (28) 

A excreção reduzida de Na conduz, obrigatoriamente, a um aumento do volume do fluido 

e a um aumento do débito cardíaco. Assim, a PA aumenta. Alterações vasculares podem 

envolver a vasoconstrição funcional ou alterações na estrutura da parede vascular, que 

resultam no aumento da resistência. (28) 
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Além disso, o débito cardíaco e/ou a resistência periférica podem também ser afetados por 

múltiplos fatores ambientais e genéticos. Variações genéticas no sistema renina-

angiotensina podem contribuir para as variações inter-raciais na regulação da PA. Os 

fatores ambientais modificam a expressão de determinantes genéticas da HTA, tais como: 

stress, obesidade, tabaco, inatividade física e consumo exagerado de sal. (28) 

 

1.5. Medidas Farmacológicas 

 

Em várias situações, o controlo da PA não é suficiente só com as medidas não-

farmacológicas descritas mais adiante. Nestas situações é necessário a introdução de 

medidas farmacológicas. (31) O tratamento farmacológico dos pacientes hipertensos reduz 

a morbilidade e a mortalidade da DCV. A terapia eficaz anti-hipertensiva reduz o risco de 

trombose, insuficiência cardíaca e insuficiência renal juntamente com a HTA. (20, 21) A 

terapia farmacológica reduz a PA atuando na resistência periférica, no débito cardíaco ou 

em ambos. O débito cardíaco pode ser diminuído por fármacos que inibem a contração do 

miocárdio ou por fármacos que reduzem a pressão ventricular de enchimento, o que pode 

ser conseguido através do tónus venoso ou por efeitos do volume sanguíneo por via renal. 

A resistência periférica pode ser diminuída por fármacos que atuam no músculo liso, 

causando o relaxamento dos vasos sanguíneos ou por fármacos que atuam nos sistemas 

que produzem constrição dos vasos. (21) 

Os fármacos anti-hipertensores dividem-se em vários grupos segundo o seu mecanismo 

de ação. Os grupos ainda se subdividem em subgrupos. (31) 

 

Tabela 5. Esquematização dos fármacos anti-hipertensores. 

Diuréticos 

Subgrupos: Tiazidas e análogos; Diuréticos da ansa; Diuréticos poupadores de potássio (K); 

Inibidores da anidrase carbónica; Diuréticos osmóticos; Associação de diuréticos (31) 

Mecanismo de Ação: Não é totalmente conhecido, mas sabe-se que estes fármacos 

diminuem o volume extracelular através da interação com o co-transportador de cloreto de 

sódio (NaCl) sensível à tiazida, que é expresso no tubo distal do rim. Assim, há um aumento 

da excreção de Na na urina e uma diminuição do débito cardíaco. (21, 31) 

Outros Aspetos: Estes fármacos também estão indicados na remoção de edemas, pois 

promovem a excreção de água e eletrólitos e são um grupo terapêutico bem tolerado. (31) Os 

inibidores da anidrase carbónica são diuréticos fracos e são usados na profilaxia da doença 

da altitude e, principalmente, no tratamento do glaucoma. (32) 
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Efeitos Adversos: Frequentemente conduzem a alterações bioquímicas e metabólicas (ex.: 

hiponatremia, hipomagnesemia, hipocaliemia, hiperuricemia). Também podem causar 

aumento do colesterol e triglicerídeos, intolerância à glicose e resistência à insulina. (32) 

Substância Ativa: 

Tiazidas e Análogos: Estrutura tiazídica como clorotiazida e hidroclorotiazida. Outros 

como clorotalidona, indapamida e metolazona. (32) 

Diuréticos da Ansa: Furosemida (32) 

Diuréticos Poupadores de K+: Eplerenona, Espironolactona (32) 

Inibidores da anidrase carbónica: Acetazolamida, Brinzolamida, Dorzolamida (32) 

Diuréticos Osmóticos: Manitol, Glicerol (32) 

Modificadores do Eixo Renina-Angiotensina 

Subgrupos: Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina (IECA); Antagonistas dos 

recetores da Angiotensina (ARA) (31) 

Mecanismo de Ação: Os ARA’s promovem o relaxamento do músculo liso e a vasodilatação, 

aumentam a excreção renal de sal e de água, reduzem o volume plasmático e diminuem a 

hipertrofia celular. (21) Já os IECA’s atuam inibindo a formação da angiotensina II, que é um 

vasoconstritor que aumenta a PA, tal como já foi referido anteriormente. (28, 29) 

Outros Aspetos: Os IECA’s são os anti-hipertensores de 1ª linha para pessoas com Diabetes 

mellitus e doenças renais, uma vez que favorecem diversos parâmetros como a resistência à 

insulina e hipertrofia ventricular esquerda. (21, 32) 

Substância Ativa: 

IECA’s: Cilazapril, Enalapril, Ramipril, Fosinopril, Lisinopril, Perindopril, etc. (32) 

ARA’s: Candesartan, Irbesartan, Olmesartan Medoxomilo, Telmisartan, etc. (32) 

Bloqueadores da Entrada do Cálcio 

Mecanismo de Ação: Estes fármacos atuam por bloqueio dos canais de cálcio (Ca), 

relaxando o músculo liso das artérias e, desta forma, diminuem a resistência vascular 

periférica. Este relaxamento tem como consequência uma descarga simpática mediada nos 

barorrecetores. (21) 

Substância Ativa: Amlodipina, Nifedipina, Felodipina, etc. (32) 

Depressores da Atividade Adrenérgica 

Subgrupos: Bloqueadores α; Bloqueadores β; Agonistas α2 Centrais. 

Substância Ativa: 

Bloqueadores α: Doxazosina, Fenoxibenzamina etc. (32) 

Bloqueadores β: Propranolol, Atenolol, Nebivolol, Carvedilol etc. (32) 

Agonistas α2 Centrais: Clonidina, Metildopa, etc. (32) 
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Segundo uma análise epidemiológica da DGS, o principal grupo terapêutico prescrito em 

2013, independentemente do sexo, foram os ARA (Anexo 12). Porém, quando se tem em 

atenção a faixa etária dos utentes, verifica-se uma preferência para os bloqueadores β para 

indivíduos com menos de 35 anos de idade (Anexo 13). (33)  

 

1.6. Medidas Não-Farmacológicas 

 

A terapia não-farmacológica é um componente muito importante no tratamento da HTA. 

Em alguns casos de HTA Grau 1, a PA pode ser adequadamente controlada por medidas 

não-farmacológicas. (21) As medidas não-farmacológicas são: (21, 31, 34) 

 Redução da ingestão de Na na alimentação; 

 Dieta equilibrada (aumento do consumo de frutas, legumes e alimentos ricos em 

fibra e potássio; diminuição da ingestão de gorduras saturadas); 

 Moderação do consumo de álcool; 

 Prática regular de exercício físico, sobretudo com movimentos aeróbios (marcha, 

corrida, natação ou dança); 

 Abandono do tabagismo; 

 Redução e/ou controlo do peso (em caso de excesso de peso ou obesidade). 

Estas alterações no estilo de vida, ainda que sejam difíceis de implementar por muitas 

pessoas, podem facilitar o controlo farmacológico da PA em pacientes cujas respostas às 

alterações no estilo de vida são insuficientes para controlar a PA. (21) 

Para além das medidas não-farmacológicas mencionadas, o utente deve ser informado de 

se tratar de uma patologia crónica com potenciais repercussões e complicações, e para tal 

deve também fazer: (34) 

 Controlo de outros fatores de risco cardiovascular (ex.: triglicerídeos, glicémia, 

colesterol); 

 Cumprimento correto da terapia farmacológica proposta pelo médico; 

 Medição regular da PA com registo da mesma. 

 

1.7. Relação entre o consumo de sal e a HTA e estratégias para a redução do seu 

consumo 

 

O termo sal é vulgarmente usado para designar NaCl, sendo que 5 g de sal correspondem 

a 2 g de Na. (22, 35). Ao longo do relatório é utilizado o termo sal. A OMS recomenda um 

consumo de sal inferior a 5 g por dia por pessoa de forma a prevenir DCV’s. Porém, a 



23 | P á g i n a  
 

maioria dos países da Região Europeia da OMS consome uma quantidade superior. Em 

Portugal, a média de consumo de sal é sensivelmente 10 g por dia por pessoa. (22) 

Está demonstrado que o elevado consumo de sal na Europa é um fator importante de HTA 

e, consequentemente, de DCV, aumento do risco de aparecimento de certos tipos de 

cancro, de sobrecarga do funcionamento renal e de maior retenção de líquidos no 

organismo. (36) 

Independentemente do efeito que o sal tem na PA, este pode ter efeitos diretos em 

tromboses, hipertrofia ventricular esquerda, doença renal progressiva e proteinúria. Além 

disso, têm surgido evidências que o consumo de sal está indiretamente relacionado com a 

obesidade, uma vez que conduz a uma maior necessidade de hidratação que, muitas 

vezes, é mal feita com refrigerantes, o que está associado a um maior risco de cálculos 

renais. A obesidade, por sua vez, está associada ao desenvolvimento de outras patologias, 

como asma, e a uma maior probabilidade de cancro de estômago. (35) 

Tem sido evidenciado que um elevado consumo de sal associado a um baixo consumo de 

frutas e vegetais (que conduz a um baixo consumo de K), a obesidade, ao consumo 

excessivo de álcool e a fraca atividade física contribui para um aumento da PA. Porém, 

estas evidências são mais marcadas no que diz respeito ao consumo de sal. (35) 

Vários estudos em modelos animais têm sido realizados para demonstrar os efeitos do 

consumo de sal na PA. Um estudo em chimpanzés, que têm uma homologia genética com 

os humanos de 98,8 %, demonstrou que o aumento gradual do consumo de sal de 0,5 g 

por dia (valor próximo do consumo médio da história humana) para 10 a 15 g por dia (valor 

próximo do consumo médio atual) conduz a um aumento progressivo e acentuado da PA. 

No final do estudo, os suplementos de sal foram parados e a PA diminuiu, aproximando-

se do grupo controlo. (35, 36) Triagens randomizadas demonstraram que a redução do 

consumo de sal causa uma diminuição mais pronunciada da PA em indivíduos que se 

encontram em tratamento com anti-hipertensores. A restrição de sal é particularmente 

eficiente na diminuição da PA quando o sistema renina-angiotensina está bloqueado e isto 

é conseguido com fármacos da classe dos IECA’s e ARA’s, uma vez que há um aumento 

reativo da atividade da renina no plasma e, consequentemente, da angiotensina II que 

ocorre com a redução do sal para compensar a baixa da PA. (35) 

A OMS recomenda várias estratégias para a redução do consumo de sal na população, 

que passam por: (22) 

 Reformulação da composição dos produtos alimentares; 

 Sensibilização e educação dos consumidores (área que tentei ao máximo 

trabalhar com a utentes da Farmácia Lino); 

 Mudanças na disponibilidade dos alimentos com teores elevados de sal e no 

ambiente que rodeia o consumo (ex.: rotulagem clara).  
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Existem várias formas para reduzir o consumo de sal, tais como: (36) 

 Diminuir gradualmente a quantidade de sal que se adiciona durante a confeção 

das refeições; 

 Não levar o saleiro para a mesa; 

 Substituir o sal por ervas aromáticas (ex.: salsa, hortelã, coentros), especiarias 

(ex.: pimenta, açafrão, caril) ou sumo de limão; 

 Ler cuidadosamente os rótulos dos alimentos de forma a optar por alimentos com 

menor teor de sal e evitar consumir alimentos com elevado teor de sal.  

As ervas aromáticas e especiarias apresentam uma influência positiva e dupla para a 

saúde, pois substituem o sal e têm propriedades benéficas. Contudo, as propriedades 

benéficas das ervas aromáticas são perdidas com o calor, por isso devem ser adicionadas 

após a confeção da comida. (22) Atualmente, existem vários produtos disponíveis que 

conferem um sabor salgado aos alimentos. Dentro desses produtos, destaco o Sal&Vida 

®, que é um spray com um teor de Na cinco vezes inferior ao do sal de cozinha e que 

mantém o sabor salgado na comida sem prejudicar a saúde. Outras opções são a 

Salicornia e a Flor de Sal. (37) 

 

1.8. Avaliação da PA 

 

A PA é uma variável hemodinâmica influenciada por vários fatores, tais como: emoções, 

stress ambiental, atividade individual, fatores farmacológicos e variáveis fisiológicas, que 

devem ser tidos em conta no momento da avaliação. Estes fatores devem ser minimizados 

e, para tal, deve-se padronizar as condições de avaliação. O utente deve estar sentado, 

relaxado e com as costas apoiadas. O cotovelo do utente deve estar ao nível do coração 

e este não deve ter as pernas cruzadas. A sala de medição deve ser calma e climatizada 

e deve existir um período de relaxamento de 5 minutos precedente à medição. O utente 

não deve falar antes nem durante a avaliação da PA. Na primeira medição, a PA deve ser 

avaliada nos dois braços de forma a excluir doença arterial oclusiva. Em utentes com 

diferença consistente e significativa nos dois braços em avaliações repetidas, deve-se 

escolher o braço com maior PA para as futuras avaliações. Se o braço se encontrar acima 

ou abaixo do nível do coração, a PA pode ser subestimada ou sobrestimada, 

respetivamente. (38) 

Existem vários aparelhos para avaliar a PA. Alguns permitem fazer a avaliação no dedo, 

mas não são os mais recomendados devido à vasoconstrição periférica. Outros permitem 

fazer a avaliação no pulso e são bastante comuns entre os utentes, pois são usados 

facilmente e sem remoção da roupa. Porém, também apresentam o mesmo problema da 
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vasoconstrição periférica dos aparelhos anteriores. Além disso, este tipo de aparelho é 

menos preciso, dada a dificuldade em reproduzir um algoritmo preciso da PA sistólica e 

diastólica, uma vez que existem duas artérias que contribuem para o sinal. Por fim, existem 

os aparelhos que avaliam a PA no braço e são os que demonstram resultados mais 

precisos. Estes aparelhos avaliam a PA na artéria braquial. Independentemente do 

aparelho escolhido, o tamanho da braçadeira deve ser tido em conta e deve ser o correto 

para o tamanho do braço/pulso do utente, uma vez que se o tamanho for inferior ou superior 

ao correto, o resultado obtido vai ser sobrestimado ou subestimado, respetivamente. (38) 

Existe relação entre o valor avaliado de PA em casa e no consultório médico, sendo que 

esta relação está esquematizada no Anexo 14. 

 

1.9. Atividades Desenvolvidas na Farmácia Lino 

 

Durante o mês de maio, mês do coração, as manhãs de segunda-feira foram dedicadas à 

HTA. Durante estas manhãs, eu avaliei a PA de várias pessoas, algumas que vieram por 

iniciativa própria, outras que abordei enquanto aguardavam a sua vez para serem 

atendidas. Para além de avaliar a PA nos dois braços, eu expliquei às pessoas o que era 

a HTA, quais os seus riscos e várias medidas não-farmacológicas que ajudam a reduzir a 

PA. Além disso, fiz um cartaz (Anexo 15), que foi afixado na farmácia junto aos postos de 

atendimento e no gabinete de atendimento e fiz um folheto (Anexo 16), que foi dispensado 

aos utentes da farmácia. Por fim, fiz a montra da farmácia de forma alusiva ao mês do 

coração, dando especial enfâse à HTA. No anexo 17 encontram-se fotografias que ilustram 

as atividades que desenvolvi sobre este tema. 

 

 

2. Proteção Solar 

 

2.1. Escolha do Tema 

 

Todos os anos, por altura da primavera e verão, são desenvolvidas campanhas de 

sensibilização para os problemas da exposição solar em excesso e para as medidas de 

proteção solar. Uma vez que parte do meu estágio decorreu em meses quentes e com 

bastante sol, pareceu-me pertinente abordar este tema junto das camadas mais jovens e, 

por isso, organizei uma visita a uma escola primária. De referir que muitos são os pais que 

procuram conselhos e orientações sobre este tema na época balnear junto do farmacêutico 
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comunitário, e na Farmácia Lino vários utentes me abordaram sobre este tema e sobre os 

cuidados a ter com as crianças. 

O meu objetivo foi sensibilizar as crianças para a correta exposição solar, salientando 

formas de proteção e os perigos que acarreta uma exposição incorreta.  

 

2.2. Pele  

 

A pele é um dos melhores indicadores do estado de saúde de um indivíduo e constitui a 

fronteira entre o organismo e o meio externo, uma vez que desempenha diversas funções 

importantes no organismo, tais como: (39, 40) 

 Proteção contra o meio ambiente, abrasões, luz ultravioleta (UV), perda de 

líquidos, substâncias nocivas e microrganismos invasores; 

 Regulação da temperatura através do controlo do fluxo sanguíneo e pela atividade 

das glândulas sudoríparas; 

 Sensibilidade através dos recetores sensoriais que detetam calor, frio, tato, 

pressão e dor; 

 Produção de vitamina D, derivada do 7-dehidrocolesterol (precursor da vitamina 

D) formado após exposição à luz UV; 

 Excreção de pequenas substâncias.  

A pele é o maior órgão do corpo humano. Tal como podemos observar no Anexo 18, é um 

órgão bastante complexo, composto por duas camadas, a derme e a epiderme. (39, 40) A 

derme confere resistência estrutural à pele e é constituída por tecido conjuntivo com 

fibroblastos e algumas células adiposas e macrófagos. Neste tecido conjuntivo predomina 

o colagénio, existindo também fibras de elastina e fibras reticulares. Esta camada 

apresenta escassos vasos sanguíneos, tendo um predomínio de terminações nervosas, 

folículos pilosos, músculos lisos, glândulas e vasos linfáticos. A derme subdivide-se em 

camada reticular (mais profunda) e camada papilar (mais superficial). A camada reticular é 

formada por tecido conjuntivo denso e irregular, sendo a principal camada da derme, e é 

contínua com a hipoderme. Já a camada papilar apresenta diversas papilas que se 

estendem em direção à epiderme e possui mais células e menos fibras, sendo estas mais 

finas, comparativamente com as da camada reticular. Além disso, a camada papilar possui 

vários vasos sanguíneos que fornecem nutrientes à epiderme suprajacente, removem 

produtos de excreção e ajudam a regular a temperatura corporal. (40) 

A epiderme é constituída por epitélio pavimentoso estratificado, separado da camada 

papilar da derme por uma membrana basal. Esta camada não é tão espessa como a derme, 

não contém vasos sanguíneos e é nutrida por difusão a partir dos capilares da camada 
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papilar. Nesta camada há um predomínio de queratinócitos, que produzem queratina, 

conferindo resistência estrutural e as caraterísticas permeáveis da pele. Existem também 

melanócitos, que conferem cor à pele pela produção de melanina; células de Langerhans, 

que fazem parte do sistema imunitário; e células de Merkel, que são células epidérmicas 

especializadas, associadas a terminações nervosas e responsáveis por detetar o tato e a 

pressão superficial. As células são produzidas em zonas profundas e vão sendo 

empurradas para a superfície graças à produção de novas células. As células mais antigas, 

que se localizam mais à superfície, são eliminadas por descamação da camada superficial 

da pele. (40) 

A hipoderme é composta por tecido conjuntivo, por fibras de colagénio e de elastina e 

células como fibroblastos, adipócitos e macrófagos, sendo também designada por tecido 

celular subcutâneo ou fáscia superficial. Esta camada contém cerca de metade da gordura 

total do organismo e a sua quantidade e localização variam com a idade, género e 

alimentação. (40) 

A pele das crianças está mais suscetível à ação do sol e, além disso, tem mecanismos de 

defesa menos eficazes do que a dos adultos. A maior sensibilidade/suscetibilidade da pele 

das crianças ao sol é evidente em idades inferiores aos 2 anos. Isto deve-se ao facto do 

estrato córneo e a epiderme serem mais finos e os corneócitos e as células granulosas 

serem mais pequenos e mais numerosos, o que sugere um turnover mais rápido das 

células. A razão entre os lípidos e as proteínas também é menor nas crianças do que nos 

adultos, assim como a concentração de melanina. (41) 

A partir dos 2 anos de idade, a espessura da pele assemelha-se à do adulto. Porém, graças 

à estrutura anatómica da pele da criança, existe uma maior superfície exposta à luz solar. 

As células estaminais da linha basal estão mais expostas a doses mais elevadas de 

radiação UV, o que pode favorecer o desenvolvimento de cancro cutâneo não-melanócito 

em adulto. (41) 

 

2.3. Radiação UV 

 

A radiação UV, um dos fatores ambientais que mais influencia o organismo, divide-se em 

3 tipos consoante o seu comprimento de onda (λ): (42, 43) 

 UVA – λ entre 315 e 400 nm; 

 UVB – λ entre 290 e 315 nm; 

 UVC – λ entre 270 e 290 nm.  

Nesta gama de λ, a radiação é invisível ao olho humano. (42) 

Dos 3 tipos de radiação que formam a luz UV, a UVC é a mais perigosa, ainda que seja 

praticamente toda absorvida pela camada do ozono. Isto porque, embora apresente o λ 
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mais curto, é a radiação que tem maior energia e apresenta propriedades mutagénicas 

fortes. Posto isto, os efeitos cutâneos são atribuídos maioritariamente à radiação UVA e 

UVB. (42, 43) 

A radiação UVB atinge a superfície terrestre e carateriza-se pela sua energia elevada e por 

ser um indutor potente de eritema. Este tipo de radiação é absorvido ao nível do estrato 

córneo da pele por cromóforos e é responsável pela maioria dos efeitos biológicos (ex.: 

eritema, pigmentação, síntese de vitamina D3, imunossupressão, carcinogénese). Esta 

afeta, ao nível da pele, a melanina, o ácido desoxirribonucleico (ADN), as proteínas, os 

lípidos e os aminácidos. (42) Além disso, pode ser genotóxica, o que pode causar danos 

ao nível do ADN, aumentar o stress oxidativo e induzir a inflamação e a imunossupressão. 

(44) 

A radicação UVA subdivide-se em 2 tipos, UVA1 (λ entre 340 e 400 nm) e UVA2 (λ entre 

315 e 340 nm). Embora a radiação UVA1 apresente menor energia, representa 95% da 

radiação UV total emitida e sofre uma ação mínima pela camada do ozono. Ainda que seja 

um indutor mais fraco do eritema, estimula a produção de pigmento de forma mais 

significativa do que a restante radiação UV. A radiação UVA penetra mais profundamente 

a derme, danificando os vasos sanguíneos e as fibras de colagénio. As alterações que 

causa na estrutura do colagénio e da elastina levam ao fotoenvelhecimento da pele. Além 

disso, este tipo de radiação UV é responsável pelas reações alérgicas ao sol e de 

fototoxicidade, que vão levar a imunossupressão e fotocarcinogénese. (42) 

A exposição repetida à radiação UVA também conduz a danos celulares oxidativos, o que 

origina danos no ADN, alterações no tecido conjuntivo da derme (elastose) e 

espessamento do estrato córneo e da epiderme. (44) 

Tal como a radiação UVA, a UVB também penetra as nuvens e os vidros e os seus efeitos 

conduzem ao fotoenvelhecimento da pele e a várias fases da carcinogénese, temas que 

serão abordados mais à frente. (42, 44) 

Assim, consoante a intensidade da exposição à luz solar e o tipo de radiação UV, surgem 

efeitos diferentes na pele. O excesso de radiação UV pode levar a queimaduras solares 

fotoalergénicas e a infeções graves, diminui a eficácia da vacinação e induz problemas 

oculares (ex.: cataratas). (44) 

 

2.4. Proteção Solar 

 

A proteção solar efetiva requer práticas regulares de comportamentos fotoprotetores. (43) 

Esses comportamentos são: (41, 42, 45, 46) 

 Evitar a exposição à radiação UV entre as 10:00 h e as 16:00 h ou quando a 

sombra dos objetos é menor do que o tamanho do próprio objeto (regra das 
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sombras), pois neste intervalo de horas é quando a radiação UV causa mais danos 

na pele; 

 Tapar a pele à exposição do sol, usando camisolas de manga comprida e calças 

em vez de calções. Deve-se escolher cores mais escuras e peças com tecelagem 

mais justa para minimizar a penetração da luz; 

 Materiais sintéticos devem ser escolhidos em vez das fibras naturais, pois refletem 

e bloqueiam a radiação de forma mais eficaz; 

 Usar chapéus com abas largas para proteger a cabeça, a testa, os olhos, as 

bochechas e o queixo; 

 Usar óculos de sol com proteção contra a radicação UVA e UVB; 

 Usar protetor solar com fator de proteção igual ou superior a 30 que deve ser 

aplicado 15 minutos antes da exposição ao sol. Deve-se voltar a aplicar o protetor 

solar após 2 horas, ou após ida ao mar/piscina ou se transpirou muito; 

 É proibida a exposição de bebés até aos 6 meses ao sol e até aos 3 anos não se 

recomenda a exposição solar direta; 

 Pessoas com pele clara, olhos claros e/ou sardentos queimam mais facilmente e 

têm mais dificuldade em ficar morenos, por isso, necessitam de cuidados 

redobrados; 

 Proteção igual nos dias de nevoeiro e de vento.  

Os protetores solares previnem os efeitos agudos e crónicos dos eritemas. Nos efeitos 

crónicos destaca-se o cancro da pele e o seu fotoenvelhecimento. (45) 

A faixa etária dos adolescentes e jovens adultos é aquela que apresenta mais 

comportamentos de risco em relação à proteção solar. (47) 

 

2.5. Vantagens da Exposição Solar 

 

A exposição solar moderada e com precauções acarreta inúmeras vantagens para os seres 

humanos. Dentro dessas vantagens, destaco: (42) 

 Redução do stress; 

 Aumento da atividade mental; 

 Ativação da síntese da vitamina D3, que apresenta efeitos benéficos em várias 

desordens dermatológicas (ex.: dermatite atópica, psoríase).  
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2.6. Afeções Dermatológicas Agudas 

 

Quando a exposição solar não é feita com precauções acarreta vários problemas, sendo 

que alguns surgem de imediato e outros demoram mais tempo. Os sinais iniciais da 

exposição cutânea ao sol incluem eritema, pigmentação escura imediata, pigmentação 

escura persistente, bronzeado atrasado, hiperplasia epidermal, formação de radicais livres 

e síntese de vitamina D. (42, 43) 

Os eritemas, vulgarmente designados por queimaduras solares, são causados inicialmente 

pela radiação UVB e, numa curta extensão, pela radiação UVA2 e são as afeções 

dermatológicas causadas pelo sol mais conhecidas. O eritema causado pela radiação UVB 

atinge o seu pico entre as 6 e 24 horas após a exposição. O eritema imediato, que dura 48 

a 72 horas após a exposição, é caraterístico de reações cutâneas a elevadas doses de 

radiação UVA. (43) As reações de fototoxicidade e foto-alergia dependem de fatores 

externos. A fototoxicidade surge quando a exposição solar é associada a substâncias que 

aumentam a ação da radiação UV, tanto a nível local como sistémico, tais como: 

tetraciclinas, furanocumarinas e sulfonamidas. (42) 

Por sua vez, as foto-alergias têm início com reações imunológicas específicas causadas 

pelas combinação de raios solares e substâncias fotossensibilizantes exógenas, tais como: 

derivados de salicilatos, fármacos anti-inflamatórios não esteroides (AINE), fragâncias e 

constituintes dos protetores solares. As manifestações surgem cerca de 24 a 48 horas após 

a exposição a radiação UVA e surgem principalmente na forma de eczema, prurido ou 

queimadura e pode evoluir para uma hipersensibilidade à radiação solar permanente. (42) 

A exposição à radiação UV também causa alterações na pigmentação da pele. A 

pigmentação escura imediata é, predominantemente, causada pela UVA e é, na maioria 

dos casos, de cor cinza. Esta pigmentação desenvolve-se minutos após a exposição e 

desvanece ao fim de horas. Já a pigmentação escura persistente é caraterizado pela 

coloração castanha, que surge 2 horas após a exposição e mantém-se, pelo menos, 24 

horas. Ambas são causadas por foto-oxidação e redistribuição da melanina existente nos 

melanócitos da epiderme (não há síntese de nova melanina). Em peles escuras, a luz 

visível tem demonstrado causar ambas as pigmentações descritas. (43) 

O bronzeado atrasado é causado pela radiação UVA e UVB e, normalmente, é observado 

3 dias após a exposição. Este efeito resulta do aumento da atividade da tirosinase, que 

leva à formação de nova melanina, e mantém-se durante semanas. Tal como no caso das 

pigmentações, este bronzeado pode ser causado pela luz visível em peles escuras. (43) 
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2.7. Afeções Dermatológicas Crónicas 

 

Fotoenvelhecimento 

A exposição prolongada à radiação UV conduz a alterações visíveis na pele através da 

degradação da estrutura e das funcionalidades da pele. Estas alterações designam-se por 

fotoenvelhecimento ou envelhecimento precoce da pele. (42) 

O fotoenvelhecimento apresenta-se a nível clínico por rugas, aridez, hiperqueratose, 

hiperpigmentação, telangiectasia e perda de elasticidade da epiderme, que são 

consequências das radiações UVA e UVB. (42, 43) 

A radiação UVB é responsável pelos danos na barreira lipídica e na estrutura das células 

de Langerhans. Já a radiação UVA é o principal responsável pelos danos no tecido 

conjuntivo e intensifica os danos causados pela UVB na epiderme. (42) Uma vez que a 

radiação UVA penetra mais na pele do que a UVB, graças ao seu maior λ, tem maior 

impacto no fotoenvelhecimento. (43) 

Os danos no tecido conjuntivo e as alterações na microcirculação da pele podem causar 

dilatação permanente dos vasos sanguíneos, que aparecem sob a forma de telangiectasia. 

Como no envelhecimento fisiológico, nos locais onde se observa diminuição do colagénio 

na pele, a radiação UV estimula as metaloproteínas a partir o colagénio. (42) 

Uma das maiores caraterísticas do fotoenvelhecimento é o dano na elastina, que 

inicialmente surge através de hiperplasia e espessamento e depois evolui para uma massa 

compacta. A exposição contínua à radiação solar resulta em tom mais escuro da pele. (42) 

A caraterística do fotoenvelhecimento é a estimulação desigual de melanócitos, que surge 

na forma de sardas e lentigo. (42) 

 

Fotoimunossupressão 

A exposição à radiação UV pode reduzir significativamente o número de células de 

Langerhans, reduzindo os mecanismos de defesa imunitários e, consequentemente, 

contribui para o desenvolvimento de cancro cutâneo. (42) A radiação UV tem efeito pro- e 

anti-inflamatório no sistema imune cutâneo. A irradiação cutânea suprime as células 

imunitárias através da alteração da migração das células de Langerhans, da produção de 

linfócitos T supressores e pela alteração do perfil de citocinas cutâneas. (43) 

 

2.8. Cancro Cutâneo 

 

Segundo a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (SPCC), “a incidência dos vários 

tipos de cancro da pele tem vindo a aumentar devido, essencialmente, à mudança de 

comportamentos a favor de uma exposição aos raios UV exagerada ou inadequada. A 
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exposição solar lenta, progressiva e com proteção adequada pode ter vantagens clínicas, 

mas a exposição repetida ou a abrupta e intensa, além do fotoenvelhecimento precoce, 

favorece os cancros da pele” (Prof. Doutor Osvaldo Correia in www.apcancrocutaneo.pt, 

acedido em 31 de maio de 2015). (46) Existe uma relação bem evidenciada entre o cancro 

da pele e a exposição à radiação UV. Esta radiação causa danos na pele, tais como cancro 

da pele não-melanoma e melanoma, e nos olhos, tais como cataratas e melanoma ocular. 

Os bronzeamentos artificiais também aumentam o risco de cancro de pele. (45) 

A fotoimunossupressão e a ação da radiação UV no ADN conduzem à formação de cancro 

cutâneo. A radiação UVB causa diretamente danos nas cadeias de ADN, resultando na 

formação de dímeros de pirimidina e mecanismos de reparação errados. Já a radiação 

UVA tem um efeito indireto ao nível do ADN, através da formação de espécies reativas de 

oxigénio, que vão atuar ao nível das proteínas e dos ácidos nucleicos destruindo-os. (42) 

A forma como é feita a exposição à radiação UV tem um papel importante na 

fotocarcinogénese. As queratoses actínicas e os carcinomas das células escamosas 

surgem como consequência da exposição crónica com doses cumulativas de radiação UV. 

Já o melanoma maligno e o carcinoma das células basais estão associados à exposição 

excessiva ou periódica a elevadas doses de radiação UV na infância. (42) Ao longo dos 

anos tem-se verificado um aumento na incidência de cancro de pele não-melanoma e 

melanoma em vários países. (48) 

 

2.9. Protetor Solar 

 

O protetor solar é a formulação farmacêutica com maior impacto para a proteção solar e 

tem a capacidade de reduzir os efeitos da radiação UV na pele através da absorção, da 

reflexão e da dispersão dos raios. O fator de proteção solar (FPS) é usado para avaliar a 

eficácia do protetor solar e corresponde à razão entre a quantidade de radiação UV que 

causa reações de eritema [dose mínima de eritema (DME)] usando filtro e a quantidade de 

radiação que causa o mesmo eritema sem filtro protetor (Equação 1). (42, 44) 

 

𝐹𝑃𝑆 =
𝐷𝑀𝐸 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑡𝑜𝑟

𝐷𝑀𝐸 𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑡𝑜𝑟
 

Equação 1. Equação para o cálculo de FPS de um protetor solar. 

 

Os protetores solares recomendados devem promover proteção contra a radiação UVA e 

UVB. (44) 

Na Tabela 6 estão mencionadas as percentagens de proteção dos vários FPS que surgem 

nos protetores solares. Não existe nenhuma formulação que confira uma proteção de 100 

% contra a radiação UV. 
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Tabela 6. Percentagem de proteção atribuída a alguns FPS. 

FPS Percentagem de Proteção 

15 93 % 

30 97 % 

50 98 % 

  

As formulações de protetores solares envolvem substâncias físicas e químicas que 

funcionam como filtros assegurando uma boa proteção, efeitos secundários mínimos e uma 

boa aceitação cosmética. Os filtros físicos são constituídos por substâncias minerais que 

não penetram a pele graças às suas grandes dimensões, mas formam uma barreira que 

impede a passagem da radiação. Estes filtros refletem ou dispersam a radiação UV, a luz 

visível e a radiação infravermelha e incluem pigmentos de cor e pigmentos micronizados. 

Dentro destas substâncias destaca-se o dióxido de titânio (TiO2), que é o mais puro e o 

mais duradouro, e o óxido de zinco (ZnO). Esta proteção física é inerte biologicamente, 

foto-estável e raramente induz reação alérgica. Os filtros químicos ou orgânicos são 

moléculas com estrutura aromática com um grupo carboxílico que sofre isomerização 

quando sofre a ação da radiação. Estes filtros atuam especialmente nas radiações UVA e 

UVB, absorvendo-as e, através de uma reação fotoquímica, diminuindo o nível de energia 

das mesmas (ver Tabela 7). (42, 44)  

 

Tabela 7. Substâncias químicas que protegem da radiação UVA e UVB. 

Contra Radiação UVA Contra Radiação UVB 

Derivados de dibenzoilmetano: 

- São os mais eficazes; 

- Não são irritantes para a pele. 

Derivados do ácido p-aminobenzóico (PABA): 

- Devem ser usados de forma controlada devido às 

propriedades de coloração e às dermatites de contato 

fotoalergénicas. 

Derivados de benzildeno de 

cânfora 

Derivados do ácido salicílico: 

- Raramente são usados pois têm um baixo coeficiente de 

absorção e necessitam de ser administrados em dose 

elevado; 

- Apresentam propriedades pouco irritativas e não penetram 

a epiderme. 

Ácido fenilobenzilmidazola 

sulfónico 

Derivados do ácido p-metoxicinâmico: 

- São muito usados na Europa; 

- Têm elevado poder de absorção e boa tolerância. 

 

Derivados de cânfora: 

- São comuns na Europa; 

- Apresentam elevada fotoestabilidade e foram reportados 

poucos casos reportados de hipersensibilidade. 
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Outros: 

- Ácido fenilbenzimidazol sulfónico; 

- Octocrileno; 

- Etilhexilo triazona. 

 

2.10. Fotoproteção Oral e Sistémica  

 

A fotoproteção oral apresenta várias vantagens, nomeadamente, a conveniência e a 

facilidade de toma. Além disso, a sua eficácia não é afetada por fatores externos e não 

está condicionada pelo grau de absorção através da pele. Estas substâncias atuam como 

antioxidantes, neutralizando os radicais livres formados pela ação da radiação nas células, 

anti-inflamatórios e imunomoduladores. (42, 44) 

Os carotenoides são substâncias orgânicas que conferem cor amarela, laranja e vermelha 

às plantas e aos animais e a sua principal função é a atividade contra as espécies reativas 

de oxigénio. Como protetores solares, estes compostos aumentam a DME. (42, 44) 

As vitaminas C e E são antioxidantes fortes usados oral e localmente. Existem 8 formas de 

vitamina E, sendo que o α-tocoferol é o mais ativo. Graças à sua estrutura química, 

apresenta uma boa atividade inibitória dos radicais livres. (42)  

Os polifenóis surgem no chá e no vinho e, estudos em animais, têm demonstrado que a 

toma oral contínua do epigalhocatequina-3-galhato aumenta a DME e diminui a capacidade 

da radiação UVB em induzir carcinogénese e fotoenvelhecimento. Vários flavonoides, que 

surgem nas plantas, frutas e vegetais, bloqueiam as radiações UVA e UVB e reduzem os 

efeitos fotocarcinogénicos e fotoenvelhecimento (ex.: genistina que é uma isoflavona que 

surge na soja; quercetina é o flavonoide com maior capacidade antioxidante). (44) 

O extrato de Polypodium leucotomos bloqueia a produção de espécies reativas de oxigénio 

e inibe a morte celular induzida pela radiação UV, pois previne a apoptose, a necrose e a 

degradação da matriz extracelular. A cafeína, que surge no café, chá e chocolate, 

demonstrou ter um efeito protetor contra o cancro cutâneo, em estudos epidemiológicos. 

(44) 

 

2.11. Formulações Farmacêuticas Usadas no Eritema Solar 

 

Existem várias formulações que podem ser usadas para o tratamento do eritema solar, que 

promovem a regeneração da pele e têm ação calmante, apaziguante e refrescante. Uma 

das formulações possui a trolamina como substância ativa, que promove a cicatrização, 

pois cria as condições necessárias, nomeadamente, hidratação, limpeza e assepsia. (49) 
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2.12. Atividades Desenvolvidas na Farmácia Lino 

 

O estudo da Proteção Solar foi direcionado às crianças para aprenderem desde cedo como 

se deve agir corretamente perante o sol e quais os problemas que advêm de uma incorreta 

exposição solar, de forma a prevenir e a reduzir os erros com que, frequentemente, nos 

deparamos na farmácia comunitária. Para tal, fiz uma síntese do tema (Anexo 19) e 

apresentei na Escola Primária Professora Rosalina Reis, que se localiza na freguesia de 

Escapães, perto da Farmácia Lino (Anexo 20). Além da apresentação e para motivar as 

crianças para o tema desenvolvido, fiz palavras cruzadas (Anexo 21) e sopa de letras 

(Anexo 22) para os meninos do 3º, 4º ano e 1º, 2º ano, respetivamente. 

 

 

3. Hemorroidas  

 

3.1. Escolha do Tema 

 

Ao longo do meu estágio fui-me deparando com utentes que procuravam a ajuda do 

farmacêutico para resolver o seu problema com hemorroidas, essencialmente para eliminar 

a dor que estas lhes causavam. Muitos destes utentes tinham um certo constrangimento 

em falar do assunto e só recorriam ao profissional de saúde em último recurso. 

O meu objetivo foi explicar o que realmente é uma hemorroida, como surge e como se 

deve lidar com ela. 

 

3.2. Hemorroidas  

 

As hemorroidas são proeminências vasculares que se localizam no reto distal e no canal 

anal e são estruturas anatómicas normais e bastante comuns, ao contrário do que a maioria 

das pessoas pensa. Estas proeminências consistem em comunicações arteriovenosas 

diretas, maioritariamente entre os ramos terminais das artérias superiores retal e 

hemorroidária e, com menor extensão, entre os ramos com origem nas artérias inferior e 

média hemorroidária e à volta do tecido conjuntivo. A sua função não é conhecida, mas 

pensa-se que terá um papel no conteúdo fecal e na incontinência fecal, pois faz com que 

o ânus feche completamente. Além disso, o tecido hemorroidário é um reforço esponjoso 

que enche o canal anal de sangue e torna-se mais proeminente durante a defecação, de 

forma a prevenir danos. (50-52) 
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As hemorroidas são divididas em dois tipos, as internas e as externas, consoante as suas 

diferenças anatómicas e clínicas. As hemorroidas internas encontram-se próximas da linha 

dentada e são cobertas por mucosa. Consoante o seu tamanho e os sintomas clínicos, 

estas hemorroidas subdividem-se em 4 graus. As hemorroidas internas de 1º grau 

projetam-se para dentro do lúmen do canal anal, mas não prolapsam. As de 2º grau 

prolapsam para fora do canal anal com os movimentos intestinais ou com o esforço, mas 

reduzem espontaneamente. Já as de 3º grau prolapsam durante as manobras já 

mencionadas e requerem redução manual. Por fim, as de 4º grau prolapsam para fora do 

ânus e não podem ser reduzidas. Os sintomas típicos estão relacionados com a protrusão 

da mucosa, hemorragia, prurido na zona perianal e desconforto, dificuldades com a higiene 

perianal e dor. As hemorroidas que se mantêm prolapsadas evoluem para isquemia, 

tromboses e gangrena. (50, 51, 53) 

As hemorroidas externas localizam-se no terço distal do canal anal e estão recobertas pela 

anoderme. Este tecido é inervado por nervos somáticos e sensíveis ao toque, à 

temperatura, à dor e ao estiramento. Estas hemorroidas podem causar sintomas, 

independentemente da doença hemorroidária interna, pois a rápida expansão do tecido 

produzida pelo prolapso e pelo edema causa dor. Quando as hemorroidas internas 

prolapsam passam a ser graves e crónicas, pois o tecido cutâneo e subcutâneo aumenta 

e perde o suporte, passando a ser designadas por hemorroidas externas. (50, 51) 

O plexo hemorroidário tem um suplemento arterial a partir das artérias hemorroidárias 

superior, média e inferior, que fornecem o sangue ao reto, fazendo com que seja rara a 

ocorrência de isquemia. Este suprimento sanguíneo pode levar a uma excessiva perda de 

sangue em hemorroidas com hemorragia, especialmente em pacientes que estejam a fazer 

uma terapia anticoagulante. Em paralelo, ocorre também um suplemento venoso. (50, 51) 

As medidas terapêuticas iniciais para o tratamento das hemorroidas são alterações na 

dieta, toma de laxantes expansores do volume fecal e as preparações farmacêuticas de 

ação local, que vão ser abordadas mais à frente. (51) 

 

3.3. Patogénese 

 

A patogénese das hemorroidas internas sintomáticas não é certa, mas existem vários 

fatores que contribuem para o seu aparecimento, tais como: obstipação, esforço exagerado 

e repetido a defecar (fator com maior impacto), gravidez, alterações no esfíncter, 

hereditariedade, idade, dieta e ocupação. (50, 51) 

Os espasmos no esfíncter anal estão muitas vezes associados às hemorroidas 

sintomáticas, pois os indivíduos que apresentam estes espasmos têm defecações 

obstrutivas ou descoordenadas. (50) 
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Uma das teorias das hemorroidas sugere que estas derivam de uma dilatação anormal das 

veias do plexo interno hemorroidário, distensão anormal da anastomose arteriovenosa e 

prolapso anal devido à degeneração do tecido conjuntivo de ancoragem. (52) 

O esforço persistente e repetitivo em pacientes com obstipação crónica idiopática, o 

aumento da pressão durante a gravidez, ascites, tosse crónica e diarreia crónica são 

fatores de predisposição. (52) 

 

3.4. Sintomatologia 

 

As hemorroidas sintomáticas são causa significativa de morbilidade na sociedade. (50) 

As hemorroidas internas sintomáticas normalmente apresentam hematoquezia (presença 

de sangue de cor vermelho vivo nas fezes) e/ou tecido prolapsado. O trauma no 

ingurgitamento da hemorroida interna ocorre com maior frequência durante a defecação, 

que causa hemorragia rectal, que regra geral, não causa dor. (50)  

Alguns indivíduos também apresentam prolapso do tecido, que pode requerer a sua 

redução cirurgicamente. O prolapso persistente da mucosa conduz a uma drenagem 

crónica de muco que suja a roupa interior, o que pode ser confundido com incontinência 

fecal. Os indivíduos também se queixam de irritação perianal e prurido. (50) 

Mesmo quando são sintomáticas, as hemorroidas internas, por norma, não estão 

associadas a uma dor forte e aguda graças à fraca inervação somática. Quando o indivíduo 

apresenta uma dor aguda anal e hematoquezia associadas à defecação, na maioria das 

vezes, apresenta fissura. Porém, quando ocorre um prolapso substancial do tecido 

hemorroidário interno pode surgir dor. Um prolapso agudo com encarceramento, trombose 

e estrangulamento conduz a um desconforto excruciante. (50) 

A trombose da hemorroida externa está habitualmente associada com uma massa palpável 

na zona perianal dolorosa. Esta dor resulta do estiramento da pele e de isquemia local. 

Podem ocorrer hemorragia quando o coágulo rompe a pele. (50) 

 

3.5. Diagnóstico 

 

O diagnóstico de hemorroida é feito facilmente com um exame físico e é importante 

questionar o paciente sobre a pressão sentida durante o exame. A colonoscopia é um 

exame exigido a pacientes com mais de 40 anos, em indivíduos mais jovens com historial 

médico e quando o exame físico não revela uma causa óbvia para a doença hemorroidária 

e, também, no seguimento do tratamento de hemorroidas com perda persistente de 

sangue. Assim, faz-se a exclusão de outras patologias, tais como doença inflamatória 

intestinal e maligna no cólon. (52) 
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3.6. Tratamento 

 

Alterações no estilo de vida é o primeiro ponto a considerar e passa por aumentar a 

ingestão de fibras, ocasionalmente com suplementação de fibras ou laxantes, aumentar a 

ingestão de água e exercício físico. (52) O consumo elevado de gordura e baixo em fibras 

e o reduzido consumo de líquidos podem contribuir para as hemorroidas, pois causam 

obstipação e prolongam o tempo que o indivíduo passa na casa de banho a fazer um 

esforço exagerado. (50) Existem evidências que as fibras reduzem a hemorragia e o 

desconforto associado às hemorroidas, mas não reduzem o seu prolapso. Porém, são 

necessárias semanas a ingerir fibras para que estas sejam efetivas. (53) 

O tratamento sintomático deve incluir mudanças na alimentação de forma a favorecer o 

amolecimento fecal, incluindo uma dieta rica em fibras. Vários indivíduos melhoram com 

as alterações na dieta e com a adição de laxantes expansores do volume fecal que fazem 

com que a passagem das fezes seja mais suave, o que reduz o esforço na defecação, o 

trauma no epitélio anal, a hemorragia e a ulceração. É importante beber bastante água e 

consumir bastantes fibras. (51, 54) 

Além dos laxantes expansores do volume fecal (que incluem metilcelulose, 

carboximetilcelulose, preparados do psílio, gomas, farelo e bassorina), pode-se também 

recorrer aos laxantes emolientes (que incluem docusatos e parafina líquida), pois facilitam 

a passagem das fezes, uma vez que as tornam mais macias. (55, 56) 

Os suplementos de flavonoides semissintéticos também são importantes, uma vez que 

melhoram o tónus venoso e inibem a libertação de prostaglandinas, que conduz a um alívio 

dos sintomas. (53) 

Também é bastante importante não passar demasiado tempo sentado na sanita (não mais 

do que 1 minuto), evitar o esforço e ter uma correta higiene na zona perianal de forma a 

aliviar os sintomas (ex.: prurido) e a prevenir dermatites perianais. Além disso, banhos com 

água morna reduzem o desconforto associado às hemorroidas. (51, 53) 

O recurso a cirurgia depende do grau de prolapso, das condições médicas associadas e 

do estilo de vida do paciente. (53) Outras técnicas de tratamento incluem: destruição por 

laser, fotocoagulação por infravermelhos e eletrocoagulação. (51, 52) 

Existem vários cremes, óleos, loções e supositórios que atuam a nível local que melhoram 

os sintomas da hemorroida. Estes produtos contêm corticosteroides, analgésicos, 

adstringentes leves, bismutos e agentes vasoconstritores e promovem um alívio de curta 

duração de sintomas como prurido, dor e desconforto. Porém, não contribuem para reduzir 

o prolapso nem a perda de sangue de forma significativa. (51-53) 

A utilização persistente dos tratamentos locais é de evitar, pois podem conduzir a uma 

sensibilização da anoderme, resultando numa condição dermatológica permanente. (53) 
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No tratamento sintomático faz-se a aplicação local de preparados com base lubrificante ou 

emoliente, que frequentemente incluem sais de bismuto, óxido de zinco, hamamélia, 

resorcinol e bálsamo do Perú. Alguns preparados incluem heparinóides, embora seja 

necessário recorrer à cirurgia no caso de trombose hemorroidária. Em curtos períodos, 

está indicado o uso de anestésicos locais (ex.: lidocaína) para o alívio da dor, e de 

corticosteroides como anti-inflamatórios, caso não haja infeção. Pode-se também fazer 

uma aplicação local de nitroglicerina para a dor associada à fissura anal crónica. Está 

desaconselhado o uso de antibióticos pelo risco de desenvolvimento de resistências. (54) 

 

3.7. Atividades Desenvolvidas na Farmácia 

 

Este tema foi direcionado a todos os que sofrem de hemorroidas e, por vergonha ou outro 

sentimento semelhante, não procuram informação nem ajuda mal começam a sentir os 

primeiros sintomas. Trata-se de um tema que as pessoas não gostam de abordar, mas é 

um assunto que nós, farmacêuticos, podemos aconselhar e informar. Para tal, fiz um 

boletim (Anexo 23), onde descrevi o que era a hemorroida, como pode ser agravada e 

como contornar este problema. 
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Conclusão 

 

No términus desta jornada reconheço a importância dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e da necessidade da sua 

constante atualização para o bom desempenho da atividade farmacêutica na comunidade. 

Realço que a fácil integração na equipa de trabalho da Farmácia Lino e todo o apoio e 

acompanhamento que me foi prestado, em muito contribuíram para a minha aprendizagem 

e desenvolvimento pessoal e académico durante estes meses. 

Ao longo do meu estágio apercebi-me da enorme importância que a farmácia comunitária 

tem para a sociedade. A maioria dos utentes da Farmácia Lino são habituais e procuram 

ajuda na equipa da farmácia para os mais diversos problemas, quer físicos (como uma 

doença ou ferimento) quer psicológicos (como a solidão). Este aspeto obrigou-me a 

trabalhar melhor as minhas capacidades de comunicação interpessoal e a lidar com 

diversos tipos de utentes e questões, que mereceram o meu maior respeito e consideração. 

De facto, foi para mim uma surpresa perceber a quantidade de pessoas que recorre à 

farmácia para pedir conselhos e orientações sobre determinadas patologias e a 

importância da atualização científica do farmacêutico comunitário com vista a responder às 

necessidades da população a que se dirige. Não é só necessário conhecer o medicamento 

e os trâmites a eles associados, mas também ter um vasto conhecimento de biopatologia 

e de interação com a população. 

Este estágio permitiu-me assumir as responsabilidades do farmacêutico comunitário e 

perceber a dimensão do seu papel na comunidade. A farmácia comunitária constitui assim 

um local onde o farmacêutico desenvolve atividades de carácter fármaco-científico e de 

gestão financeira e social. 

Posto isto, resta-me referir que cumpri o meu objetivo para este estágio e excedi as minhas 

expectativas em termos de aprendizagem. Foi-me permitido consolidar os conhecimentos 

adquiridos e aprofundá-los, contactar com uma vertente mais profissional da minha área 

académica e preparar-me para a vida profissional, a próxima etapa deste percurso. 
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Anexo 1 – Esquema do Espaço Físico da Farmácia Lino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 2 – Fotografias da Sala de Atendimento ao Público. 

 

 

 

 

 



  

Anexo 3 – Fotografia do Gabinete de Atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 4 – Fotografias do Armazém de Stock Ativo e do Frio. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 5 – Fotografias do Laboratório e do Material de Laboratório. 

 

 

 

 

 



  

Anexo 6 – Fotografia do Posto de Atendimento Interno. 

 

 

 



  

Anexo 7 – Boletim de Maio sobre Prevenção da Infeção Urinária. 

 



  

Anexo 8 – Boletim Junho sobre Doença Venosa Crónica. 

 

 



  

Anexo 9 – Boletim de Junho sobre Higiene do Sono. 

 



  

Anexo 10 – Boletim de Julho sobre Obstipação. 

 



  

Anexo 11 – Boletim de Julho sobre Hemorroidas. 

 



  

Anexo 12 – Gráfico da Percentagem de Anti-hipertensores Prescritos em 

Portugal em 2013 Segundo o Género (Fonte: DGS, 2013). 

 

 

 

Anexo 13 – Gráfico da Percentagem de Anti-hipertensores Prescritos em 

Portugal em 2013 Segundo a Faixa Etária (Fonte: DGS, 2013). 

 

 

 

 



  

Anexo 14 – Esquema da relação PA avaliada em Casa e no Consultório 

Médico (Adaptado de Parati G. et al, 2008). 

 

 



  

Anexo 15 – Cartaz da HTA. 



  

Anexo 16 – Folheto da HTA. 

 



  



  

 

Anexo 17 – Fotografias do Cartaz no Balcão de Atendimento, do Gabinete 

de Atendimento, onde estive com os Utentes a explicar e a aconselhar sobre 

a HTA, e da Montra alusiva ao Mês do Coração. 

 

 

 



  

Anexo 18 – Representação das Camadas da Pele. 



  

Anexo 19 – Apresentação sobre Proteção Solar. 

 



  

 



  

 



  

Anexo 20 – Jogo de Palavras Cruzadas sobre Proteção Solar. 

 



  

Anexo 21 – Jogo de Sopa de Letras sobre Proteção Solar. 

 

 



  

Anexo 22 – Fotografias da minha apresentação aos alunos sobre a Proteção 

Solar e dos alunos a fazerem os jogos que preparei. 

 

 

 



  

Anexo 23 – Folheto sobre Hemorroidas. 



  

 


