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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO
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1. Prefácio 

No âmbito da farmácia comunitária, o farmacêutico possui um papel único, 

fundamental e relevante entre os profissionais de saúde. Além da responsabilidade do 

contacto direto e último com o doente aquando da dispensa de medicamentos, os 

utentes também depositam no farmacêutico uma grande confiança, no que toca à 

prestação de serviços e ao aconselhamento farmacêutico, uma vez que a farmácia é 

um local onde estes se sentem livres de entrar e o farmacêutico uma figura que se 

apresenta acessível e que inspira sabedoria e segurança. Com tudo isto, o farmacêutico 

tem as condições necessárias para aconselhar quanto ao uso racional do medicamento, 

sensibilizar os utentes para problemáticas no âmbito da saúde e promover a Saúde 

Pública. 

A unidade curricular Estágio, fruto da cooperação entre a Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto (FFUP) e a Ordem dos Farmacêuticos (OF), representa o 

culminar de 5 anos de aquisição de conhecimentos teórico-práticos no âmbito do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF). Desta forma, o estágio 

apresenta não só a possibilidade de conhecer e contactar diretamente com a realidade 

da farmácia comunitária, bem como um confronto e resolução de novos desafios. É, 

sem dúvida, uma etapa importante e determinante na formação de um futuro 

farmacêutico, permitindo-lhe adquirir competências a nível da dispensa e 

aconselhamento de medicamentos, gestão farmacêutica e prestação de cuidados de 

saúde. 

O presente relatório serve o propósito de descrever os meus seis meses de 

estágio na Farmácia Aliança, bem como as atividades de promoção da saúde e 

inovação no âmbito de farmácia comunitária que realizei. 
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2. Farmácia Aliança 

2.1. Localização 

A Farmácia Aliança (FA) localiza-se na Avenida Padre Manuel Alves do Rego, 

nº 657, Vermoim, no concelho da Maia. Nesta mesma rua, encontra-se uma clínica de 

medicina geral, e na proximidade da farmácia encontram-se vários locais de prestação 

de serviços, incluindo medicina dentária, veterinária, fisioterapia, bem como um hospital.  

 

2.2. Recursos Humanos e Horário de Funcionamento 

A FA cumpre o regime jurídico do Decreto-Lei (DL) nº171/2012, de 1 de agosto, 

pois possui uma equipa constituída por quatro farmacêuticos e seis técnicos 

devidamente qualificados 1. A sua direção técnica está a cargo do Dr. José Pedro Dinis.  

A FA está aberta das 9:00 às 21:00, durante toda a semana, estando em 

concordância com a Portaria nº 301-A/2011 de 11 de Janeiro, revogada pela Portaria 

nº277/2012, 12 de setembro 2. 

 

2.3. Enquadramento Socioeconómico 

Dada a sua localização, a maioria dos utentes da FA são habitantes locais, na 

sua maioria idosos e de classe económica média/baixa, com condições crónicas e 

polimedicados. Uma vez que a FA se encontra aberta ao público há mais de 80 anos, a 

maioria dos utentes está familiarizado com a equipa e nela deposita elevada confiança. 

Com esta elevada aproximação entre o utente e o farmacêutico, foi-me possível 

ficar familiarizado com vários utentes, o que me impôs vários desafios a nível do 

aconselhamento farmacêutico, mas também me fez refletir no seu papel enquanto 

profissional de saúde e promotor do uso racional do medicamento e da Saúde Pública.  

 

2.4. Espaço Exterior 

Na parte exterior da FA, é visível a cruz verde luminosa, bem como o letreiro 

“Farmácia”. A montra envidraçada é também facilmente visível; lá, são apresentados 

essencialmente produtos de dermocosmética, que variam sazonalmente ou de acordo 

com as promoções ou campanhas a decorrer. Existe um postigo, pelo qual são feitas as 

vendas fora do horário normal (por exemplo, noites de regime de serviço permanente).  

A entrada da FA apresenta condições de acessibilidade a deficientes motores, 

com uma rampa que facilita o acesso à farmácia.  
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2.5. Espaço Interior 

Em conformidade com o Decreto-Lei nº 307/2007 de 31 de Agosto, a FA 

apresenta os quatros espaços obrigatórios para garantir o seu bom funcionamento: zona 

de atendimento ao público, laboratório e zona de verificação, instalações sanitárias e 

armazém 3.  

Na zona de atendimento ao público, encontram-se expostos produtos de 

dermocosmética, higiene oral, veterinária, produtos solares, capilares, de higiene íntima 

e de puericultura e ainda perfumes e óculos de leitura. Esta zona dispõe de cinco 

balcões de atendimento, junto dos quais também se encontram suplementos 

alimentares e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), e ainda de uma 

pequena sala onde são efetuadas as medições de parâmetros bioquímicos, rastreios de 

nutrição e administração de injetáveis. 

Na zona destinada apenas aos colaboradores, encontra-se o laboratório e a zona 

de verificação, onde são preparados diariamente diversos medicamentos manipulados 

e onde estão armazenados os materiais e as matérias-primas necessários para esse 

efeito. Por forma a otimizar as condições de trabalho, nesta zona encontram-se ainda 

uma zona de gavetas, uma área destinada à receção de encomendas, uma zona de 

armazenamento de produtos excedentes e as instalações sanitárias. Os produtos 

psicotrópicos encontram-se convenientemente armazenados numa divisão separada. 

O armazém da FA encontra-se numa instalação separada.  

Todas as áreas de funcionamento estão de acordo com as Boas Práticas de 

Farmácia. 

 

2.6. Biblioteca 

De acordo com as imposições do DL nº 171/2012 de 1 de agosto, a FA possuí 

uma biblioteca composta pela “Farmacopeia Portuguesa”, “Prontuário Terapêutico” bem 

como por outras obras relevantes 1. Aquando da presença de dúvidas relativas a um 

produto em específico, como por exemplo em relação à posologia ou interações é 

também possível aceder de forma simples e rápida ao folheto informativo através do 

sistema informático. 

 



4 
 

3. Gestão na Farmácia 

3.1. Sistema Informático 

O software informático utilizado na FA é o Sifarma 2000, desenvolvido pela 

Consiste. O seu uso é fácil e intuitivo, permitindo um aumento da produtividade e da 

eficácia e a diminuição do tempo necessário para executar determinadas, bem como de 

eventuais erros. 

O Sifarma 2000 apresenta diversas funções que auxiliam na gestão da farmácia 

e no aconselhamento ao utente, incluindo a possibilidade de efetuar encomendas 

diretamente ao fornecedor, a análise do histórico de vendas, o controlo dos prazos de 

validade, e uma base de dados técnico- científica atualizada e fidedigna. 

 

3.2. Gestão de Stock 

O stock de um determinado produto diz respeito às existências de um 

determinado produto, passível de ser vendido.  

A gestão de stock racional é fundamental; um excesso de stock de determinado 

produto implica uma grande parcela de capital imobilizado, com risco de expiração de 

prazos de validade e maiores custos de manutenção e armazenamento. Por outro lado, 

o stock tem de garantir a cobertura das necessidades dos utentes e, assim, permitir uma 

boa prestação de serviços por parte da farmácia. Para uma boa gestão de stock deve 

ter-se em conta, por exemplo, o perfil dos utentes e a época do ano, mas também o 

preço e a rotatividade do produto.  

Devem ser tidos em conta, também, outros parâmetros; por exemplo, a farmácia 

deve ter pelo menos três medicamentos de cada Grupo Homogéneo (GH) dentro dos 

cinco mais baratos.  

 

3.3. Encomendas  

3.3.1.Realização de encomendas 

No momento de efetuar encomendas, é necessário ter em conta quais as 

necessidades de cada produto. Com o auxílio do Sifarma 2000, é possível estabelecer 

um stock mínimo e máximo para cada produto, bem como analisar o histórico de vendas 

para prever a quantidade necessária para a encomenda. Há também que ter em conta 

situações como a sazonalidade de certos produtos ou o facto de algum produto 

(especialmente MNSRM) estar a ser publicitado numa determinada altura. 
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Os principais distribuidores grossistas que fornecem à FA são a Cooprofar e a 

Alliance Healthcare. Porém, certos produtos são adquiridos por encomenda direta a 

laboratórios, (medicamentos genéricos, produtos de dermocosmética e de higiene 

corporal, entre outros produtos específicos indisponíveis nos fornecedores habituais). 

Esta abordagem pode também ser vantajosa em termos financeiros para a farmácia, 

principalmente quando são encomendadas grandes quantidades de produto, 

dependendo das condições do laboratório ou do fornecedor (por exemplo, descontos 

diretos no preço de aquisição de cada produto ou bonificações por adquirir determinada 

quantidade). Nestes casos, é preenchida e arquivada uma nota de encomenda, que 

depois deve ser confrontada com a fatura aquando da receção da encomenda. 

Na FA, são efetuadas duas encomendas diárias (uma de manhã e outra no final 

do dia) para os dois principais fornecedores. Conforme o stock mínimo e máximo 

estipulados para cada produto, é possível adequar a quantidade encomendada às 

necessidades da farmácia, de acordo com as unidades vendidas no dia. A encomenda 

é gerada automaticamente pelo sistema informático, tendo em conta estes parâmetros; 

deve, depois, ser revista e aprovada para ser enviada ao fornecedor, processo também 

realizado informaticamente. 

Em casos em que determinado produto se encontra esgotado, a farmácia pode 

recorrer diretamente ao laboratório, a fornecedores diferentes dos habituais. 

 

3.3.2. Receção de Encomendas 

A receção de encomendas faz parte da realidade diária em farmácia comunitária, 

permitindo a manutenção de stocks suficientes para a prestação de um serviço de 

qualidade. Assim, os produtos encomendados são recebidos diariamente, 

acondicionados em caixas de plástico. Estas encontram-se identificadas e são 

acompanhadas das respetivas faturas, em duplicado, que contêm, entre outras, as 

seguintes informações: identificação da farmácia e do fornecedor; número da fatura; 

data da encomenda; valor total da encomenda; designação individual de cada produto. 

Para cada produto, além das quantidades encomendadas e enviadas, são ainda 

indicados o preço de custo unitário, taxa de IVA aplicada, preço de venda final (PFV) e 

preço de venda ao público (PVP), exceto para produtos de venda livre; descontos ou 

bonificações. 

As faturas que incluam psicotrópicos e estupefacientes vêm acompanhadas de 

uma requisição, em duplicado. Há que ter em conta, ainda, que existem produtos de 

conservação a baixas temperaturas. Estes devem ser os primeiros a ser verificados e 

armazenados, garantindo a sua estabilidade e qualidade. 
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Para a receção da encomenda, é utilizado o Sifarma 2000. Cada encomenda 

efetuada possui uma referência correspondente, única no sistema. Depois de 

selecionada a referência adequada, é inserido o número da fatura e o valor total da 

encomenda. Procede-se, então, à leitura dos códigos de barras dos produtos através 

do leitor ótico, ou manualmente, quando necessário. Para terminar, são conferidas as 

quantidades e o PVF e PVP de cada produto. 

No caso dos produtos de venda livre, é possível gerar automaticamente o PVP 

com base no PVF e na taxa de IVA; apenas é necessário que a farmácia estabeleça a 

margem de lucro pretendida, segundo a fórmula: PVP = PFV x IVA x margem de lucro. 

No final da receção da encomenda, são impressas etiquetas para estes produtos, onde 

se encontra o código de barras do produto, o seu PVP e a taxa de IVA aplicada. 

Pode também ser necessário criar fichas de produto, quando este é pela primeira 

vez na farmácia. O Sifarma 2000 permite criar facilmente esta ficha de produto, onde se 

pode estabelecer o stock mínimo e máximo e a impressão de etiquetas para esse 

produto, sempre que seja recebido e conforme a quantidade a entrar. Quando o produto 

possui um código de barras na caixa diferente do código nacional do produto (CNP) – o 

único que o identifica no sistema informático – pode ser adicionado o código da caixa 

como código alternativo, permitindo uma maior facilidade e eficácia no atendimento, na 

receção de encomendas e na gestão de stock.  

Nas primeiras semanas de estágio, foi-me possível efetuar a receção e 

verificação de encomendas, o que me permitiu adquirir uma importante noção prática 

acerca da variedade de produtos existentes para venda na farmácia, não só os produtos 

éticos, como MNSRM e produtos de venda livre. 

 

3.3.3. Devoluções  

Em certos casos, aquando da verificação de uma encomenda, pode ser 

necessário efetuar a devolução de um produto ao fornecedor.   

Tal pode suceder quando: o produto em causa foi enviado ser ter sido pedido 

nem faturado, ou foi pedido mas não faturado; o produto não foi pedido, mas é enviado 

e faturado; o produto foi faturado mas não entregue, independentemente de ter sido 

pedido ou não. A devolução pode ainda ser efetuada, por exemplo, quando o produto 

possui o prazo de validade expirado ou quando a embalagem se encontra incompleta 

ou danificada. 

É emitida uma nota de devolução, em triplicado; duas são enviadas para o 

fornecedor junto com o produto devolvido e a terceira é arquivada na farmácia. As notas 
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de devolução indicam o produto e a quantidade devolvida, o preço, a data, o número da 

fatura a que se refere e o motivo da devolução.  

Posteriormente, o fornecedor pode enviar uma nota de crédito no valor da 

devolução efetuada (a qual deve ser conferida e regularizada informaticamente) ou pode 

efetuar a substituição pelo mesmo produto em boas condições. Porém, o fornecedor 

pode não aceitar a devolução; neste caso, a farmácia terá de assumir a perda e registá-

la informaticamente como uma quebra no stock. 

 

3.4. Armazenamento 

Terminada a receção da encomenda, é necessário proceder ao armazenamento 

dos produtos recebidos. Esta etapa é feita de acordo com vários parâmetros e conforme 

as características do produto, por forma a garantir uma organização lógica e a fácil 

acessibilidade durante o atendimento. 

Todos os medicamentos são armazenados em local fresco, limpo, seco e ao 

abrigo da luz direta. Os produtos que necessitam de conservação a frio (2ºC-8ºC) são 

os primeiros a serem guardados, neste caso, no frigorífico. Incluem colírios, vacinas, 

insulinas e imunoderivados. É imperativo que sejam os primeiros a serem armazenados 

para não ser quebrada a corrente de frio, por forma a garantir a sua estabilidade e 

qualidade. 

Para os restantes produtos, é importante que sejam guardados a uma 

temperatura máxima de 25ºC e humidade relativa máxima de 60-70%. Estas condições 

são verificadas periodicamente. Os psicotrópicos e estupefacientes, devido às suas 

características, são armazenados à parte dos restantes produtos, num local reservado, 

discreto e apenas acessível aos profissionais. 

Na zona de acesso ao público, estão expostos os produtos de venda livre, 

incluindo os produtos de dermocosmética, higiene oral, puericultura, solares e de 

podologia, existindo na farmácia uma área para armazenamento do excesso destes 

produtos. Por trás dos balcões de atendimento, para facilitar o acesso e a dispensa, 

encontram-se alguns MNSRM, alguns anti-inflamatórios orais e tópicos, contracetivos 

orais e produtos do protocolo da Diabetes, entre outros. 

Relativamente aos produtos éticos, o armazenamento faz-se na zona de gavetas 

apenas acessível aos profissionais. A distribuição dos produtos é feita, primeiramente, 

tendo em conta a forma farmacêutica: comprimidos e cápsulas, soluções e suspensões 

orais, ampolas bebíveis, granulados para soluções e suspensões orais, e produtos 

éticos de uso tópico. Seguidamente, a distribuição é alfabética e, por fim, pela ordem 

crescente das dosagens de cada medicamento e número de unidades (por exemplo, 
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para comprimidos ou saquetas de granulados) ou quantidade de produto (por exemplo, 

para os de uso tópico). 

O armazenamento possui um papel importante na gestão de stocks, uma vez 

que, quando bem efetuado, permite a sua rotatividade. Para tal, a disposição nas 

gavetas obedece à regra first expired, first out (FEFO), segundo a qual os produtos com 

prazo de validade (PV) mais curto são dispostos estrategicamente de forma a serem os 

primeiros a serem vendidos, e first in, first out (de forma semelhante, as unidades de 

cada produto que cheguem em primeiro lugar, são vendidas antes das que forem 

recebidas depois). 

Os excedentes são colocados numa zona destinada para o efeito, que permite 

facilmente a reposição do stock nas gavetas. Para excedente em grandes quantidades, 

é usado o armazém da farmácia, que se localiza numa instalação independente. 

Na fase inicial do meu estágio, tive logo contacto com a disposição dos produtos 

na farmácia, o que me permitiu compreender a importante de obedecer às regras 

referidas e possibilitou-me o conhecimento mais aprofundado de vários aspetos sobre 

os medicamentos que conhecia apenas teoricamente e outros que não conhecia (os 

seus nomes comerciais, diferentes formas farmacêuticas disponíveis, a variedade de 

dosagens, etc.).  

 

3.5. Controlo de Prazos de Validade  

O controlo dos prazos de validade permite garantir a qualidade e segurança dos 

produtos dispensados pela farmácia.  

Este processo consiste na verificação das unidades dos produtos cujo PV se 

encontra expirado ou próximo de expirar. Para tal, recorre-se ao sistema informático, 

que permite obter uma lista de produtos de acordo com o seu PV. Na FA esta verificação 

é feita de dois em dois meses, estabelecendo-se esse prazo no sistema e imprimindo a 

lista de produtos. 

Os produtos fora do prazo de validade são colocados de parte para devolução 

ao fornecedor ou eventual quebra. Os produtos cujo PV se encontra próximo de expirar 

são, obedecendo à regra FEFO, dispostos de uma forma mais acessível para venda, 

em substituição das unidades com PV mais alargado. 

Posteriormente, os PV são atualizados no sistema, corrigindo-se aqueles que se 

encontravam errados e procede-se também à eventual correção de stocks errados. 
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4. Dispensa de Medicamentos 

O ato de dispensa do medicamento, além de ser a função primária em farmácia 

comunitária, permite ao farmacêutico o contacto direto com o utente, sendo este um 

espaço privilegiado em relação aos outros profissionais de saúde.  

Cabe, pois, ao farmacêutico o dever de criar o espaço para que o utente possa 

esclarecer as suas dúvidas. Desta forma, e intervindo de forma oportuna, o farmacêutico 

deve consciencializar o utente para o uso racional do medicamento e para a importância 

da adesão à terapêutica.  

Durante o meu estágio, foi-me possível acompanhar os farmacêuticos da FA no 

ato da dispensa de medicamentos, o que me permitiu perceber a importância da 

interação farmacêutico-utente neste ato. Gradualmente, foi-me possível proceder de 

forma autónoma a esta tarefa, o que me trouxe um desenvolvimento a nível profissional 

e pessoal, bem como me permitiu construir relações de confiança e à vontade com 

vários utentes habituais da FA. 

 

4.1. Receita médica 

Essencial para a dispensa de MSRM, a receita médica constitui o meio de 

comunicação na cadeia médico-farmacêutico-utente. Assim, cabe ao farmacêutico uma 

atitude crítica em relação à receita médica, devendo esta ser sempre analisada em 

busca de inconformidades, e validade segundo parâmetros estabelecidos e que serão 

seguidamente clarificados.  

Conforme o estabelecido pela Portaria 137-A/2012, 11 de maio, é obrigatória a 

prescrição de receitas por via eletrónica, sendo que a prescrição manual de receitas é 

aceite em determinados casos (por exemplo, falência informática ou inadaptação do 

prescritor) 4. 

Com a Lei nº 11/2012, de 8 de março, tornou-se obrigatória a prescrição por 

Designação Comum Internacional (DCI), sendo codificada pelo Código Nacional para 

Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), criado pelo INFARMED 5. A 

prescrição pode ser efetuada segundo o nome comercial do medicamento (ou pela a 

marca ou pelo nome do titular da autorização de introdução no mercado) sempre que 

não exista nenhum medicamento genérico (MG) disponível, ou mediante justificação do 

prescritor, que deve sempre ser identificada por uma das seguintes exceções: 

 Exceção a) margem ou índice terapêutico estreito; 

 Exceção b) reação adversa prévia; 

 Exceção c) continuidade de tratamento superior a 28 dias. 
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Apenas no caso de ser apresentada a exceção c), pode o medicamento prescrito 

ser substituído por outro, mediante a opção do utente (por exemplo, se preferir um 

medicamento de preço mais baixo). Neste caso, o medicamento dispensado tem de 

pertencer ao grupo homogéneo (GH) do medicamento prescrito, isto é, com a mesma 

DCI, forma farmacêutica, dosagem e tamanho de embalagem similares. 

Para a validação da receita médica, esta deve apresentar a identificação e 

número de benificiário do utente, o número da receita, a data e o local da prescrição, a 

identificação e assinatura do prescritor, a entidade emissora da receita e, nos casos 

adequados, a referência ao regime especial de comparticipação e a indicação e 

identificação do despacho (ver secção 4.2). 

O farmacêutico deve ainda ter em atenção se a receita de encontra dentro do 

prazo de validade. Quanto a este aspeto existem dois tipos de receitas: com validade 

de trinta dias (não renováveis) e com validade de seis meses (receitas renováveis), 

estas aplicadas apenas em casos de patologias crónicas ou tratamentos prolongados, 

sendo permitida a emissão de um máximo de três vias. 

Cada receita pode apresentar um máximo de quatro medicamentos distintos 

prescritos, com um limite de quatro embalagens totais prescritas. Cada medicamento 

pode ser prescrito até um máximo de duas embalagens; no caso dos medicamentos de 

dose unitária, podem ser prescritas até quatro embalagens.  

 

 

  

4.2. Comparticipações 

A comparticipação de medicamentos permite que ao utente seja imputada 

apenas parte do valor do medicamento, sendo o restante valor assumido por uma ou 

várias entidades.  

Em Portugal, a entidade mais abrangente é o Sistema Nacional de Saúde (SNS), 

cuja comparticipação varia de acordo com o escalão de comparticipação do 

medicamento, sendo o escalão determinado pelo seu grupo ou subgrupo farmacêutico, 

conforme o postulado no Decreto-Lei nº106-A/2010, de 1 de outubro 6. Assim, a 

percentagem do custo do medicamento assumida pelo SNS é de 90% para o escalão 

A, 69% para o escalão B, 37% para o escalão C e 15% para o escalão D. 

O regime especial de comparticipação do SNS representa uma comparticipação 

adicional para beneficiários pensionistas com rendimento total anual não superior a 14 

ordenados mínimos nacionais (identificado pela letra “R” na receita) ou para portadores 

de determinadas patologias, por exemplo, lúpus, doença de Alzheimer, doença 
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inflamatória intestinal ou psoríase, sendo necessário, neste caso, que o prescritor 

indique na receita o despacho ou a portaria correspondente. 

Pode ainda haver dupla comparticipação, quando, além do SNS, o utente é 

beneficiário de uma outra entidade que assuma comparticipação de medicamentos, 

como a Portugal Telecom, os Serviços de Assistência Médico-Social ou a Caixa Geral 

de Depósitos. Nestes casos, o utente deve fazer-se acompanhar de um cartão 

identificativo de beneficiário da entidade responsável pela comparticipação adicional. 

 

4.3. Medicamentos sujeitos a receita médica 

De acordo com o Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de agosto (“Estatuto do 

Medicamento”), os medicamentos que só podem ser dispensados mediante 

apresentação de receita médica são todos aqueles que possam constituir um risco para 

a saúde do utente, não só quando utilizados para o fim a que se destinam, sem vigilância 

médica, como quando são utilizados com frequência e em quantidade considerável para 

fins diferentes daqueles a que se destinam 7. Incluem-se ainda no grupo dos MSRM 

todos os medicamentos que possam ter atividade ou reações adversas não sejam 

conhecidas e os que são administrados por via parentérica. 

A venda de MSRM é a mais comum no atendimento ao público, ficando a cargo 

do farmacêutico interpretar e avaliar a receita, como já foi descrito, e promover o uso 

racional do medicamento e a adesão à terapêutica. 

Para a venda, recorre-se ao sistema informático, onde são inseridos, através do 

leitor ótico, os CNPEM de cada medicamento prescrito. O farmacêutico tem, desta 

forma, acesso aos medicamentos que pode dispensar dentro do mesmo grupo 

homogéneo, cabendo ao utente optar por um deles. No sistema informático, devem ser 

inseridos os códigos de cada produto a dispensar, as eventuais exceções e portarias, 

bem como o regime de comparticipação a aplicar.  

Com a nova receita eletrónica, cujo sistema começou a ser implementado na FA 

em Junho, surgem algumas alterações à venda clássica de MSRM. Primeiramente, é 

pedida a inserção do cartão de cidadão do utente no leitor; esta etapa ainda não é 

indispensável, dado que a receita ainda vem em formato papel, servindo apenas para 

criar e registar fichas de utente que serão úteis quando a prescrição for efetuada 

diretamente no cartão de cidadão. Seguidamente, é lido o código com o número da 

receita e o código de acesso, disponibilizado na guia de tratamento. O sistema 

informático apresenta automaticamente as várias linhas de prescrição no ecrã, e o 

farmacêutico apenas tem de inserir a opção do utente nos casos em que existam vários 

medicamentos dentro do mesmo grupo homogéneo. Também na guia de tratamento, é 
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disponibilizado um código de direito de opção, que o sistema obriga que seja lido sempre 

que o utente opte por um medicamento de valor superior ao 5º medicamento genérico 

mais barato daquele grupo homogéneo. Desta forma, deixa de ser necessária a leitura 

de cada CNPEM. 

Com a receita aviada eletronicamente, também são inseridos automaticamente 

os regimes de comparticipação principais (só é necessário, em casos de dupla 

comparticipação, inserir a segunda entidade), portarias, despachos e exceções. Desta 

forma, a receita eletrónica permite uma maior facilidade e rapidez na dispensa de 

MSRM, bem como uma maior segurança e menos propensão para o aparecimento de 

erros. 

Sempre que surja alguma dúvida na dispensa de MSRM, o farmacêutico deve 

recorrer à bibliografia presente na farmácia ou às informações técnico-científicas 

presentes no sistema informático. No caso das receitas manuais, deve sempre ser 

prestada atenção especial, pela particularidade de serem mais difíceis de interpretar. 

Antes de terminar a venda, o farmacêutico deve confirmar que os códigos dos produtos 

dispensados correspondem aos códigos prescritos. 

No final da dispensa, seja ela por via da nova receita eletrónica ou não, é feita a 

impressão no verso da receita das informações referente a essa operação (número e 

lote do receituário, o regime de comparticipação, os medicamentos sob os quais é feita 

comparticipação, identificados pelo respetivo CNP e nome, o PVP do medicamento, o 

valor da comparticipação, e outras informações úteis), que deve ser assinada pelo 

utente e posteriormente assinada e carimbada pelo farmacêutico.  

Nos casos de dupla comparticipação, é tirada uma cópia da receita e, no verso 

desta cópia, é impressa uma cópia do cartão apresentado pelo utente, que o identifica 

como beneficiário do organismo que efetua a comparticipação adicional. É necessário, 

nestas situações, verificar o prazo de validade do cartão e o nome do utente da receita 

corresponde ao nome do cartão. 

É habitual surgirem situações em que o utente não pretende levar todos os 

medicamentos prescritos no momento da dispensa. É possível recorrer à função de 

venda suspensa para permitir ao utente levar os medicamentos que pretende. É 

impresso um talão de venda suspensa, que fica arquivado juntamente com a receita. 

Quando o utente pretender, pode regularizar a venda suspensa e levar a restante 

medicação. 

Além da dispensa propriamente dita, cabe ao farmacêutico criar espaço e formas 

de comunicação com o utente, de modo a perceber se há adesão à terapêutica e 

eventuais efeitos secundários ou reações adversas da medicação, garantindo um 
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atendimento individualizado que permita também ao utente esclarecer quaisquer 

dúvidas relativas à sua medicação. 

 

4.4. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica são todos aqueles que não 

apresentem nenhuma das condições acima referidas para que seja obrigatória a 

apresentação de receita médica para a sua obtenção. Estes podem, ainda assim, estes 

presentes numa receita, quando são aconselhados pelo médico prescritor, para facilitar 

a comunicação utente-farmacêutico. Ao contrário dos MSRM, estes medicamentos não 

possuem PVP estabelecido pelo INFARMED, sendo o PVP variável entre farmácias, 

resultante da margem de lucro que cada uma aplica. Alguns MNSRM podem também 

ser vendidos noutros locais, que não sejam farmácias, desde que autorizados 

devidamente pelo INFARMED. 

Os MNSRM são geralmente utilizados em casos de afeções menores, quando 

não é necessária avaliação médica, como constipações, problemas gastrointestinais e 

dores de cabeça, e encontram-se ligados ao conceito de automedicação, ou seja, o uso 

racional de MNSRM, com a finalidade de alívio e tratamento de sintomas temporários.  

Pelo facto de estar amplamente ligada ao aconselhamento farmacêutico, a 

dispensa de MNSRM foi um dos maiores desafios neste estágio. Como resultado destas 

particularidades, o farmacêutico deve tomar especial atenção aquando da dispensa de 

MNSRM, pois esta é da sua inteira responsabilidade. Cabe, assim, ao farmacêutico o 

papel de avaliar a situação do utente, tendo em conta eventuais condições crónicas e 

medicação regular e tomando especial cuidado com grávidas e lactentes, devendo o 

doente ser encaminhado para um outro profissional de saúde nos casos em que a 

dispensa de MNSRM não seja a opção mais adequada.  

O farmacêutico deve ainda esclarecer todas as dúvidas relativas ao MNSRM 

aconselhado e alertar o utente para a necessidade de procurar avaliação médica no 

caso de persistência dos sintomas. 

Ao longo do meu estágio, percebi a importância de fazer uma avaliação cuidada 

da situação do paciente, com conhecimento das suas características particulares, para 

permitir um aconselhamento apropriado. Muitas vezes, foi necessário recorrer à 

informação presente na bibliografia ou no sistema informático para tomar certas 

decisões ou esclarecer dúvidas, e em vários casos foi necessário recorrer ao auxílio de 

um farmacêutico. No entanto, tudo isto permitiu-me adquirir competências a nível 

científico e um maior conhecimento da variedade de MNSRM existentes, que só seriam 

possíveis de adquirir com a prática. 
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Além disso, tomei consciência da importância da comunicação adequada com o 

utente, sendo por vezes necessário recorrer a termos correntes, menos científicos, para 

que as ideias a transmitir fossem claras o suficiente para garantir o uso racional do 

medicamento.  

Um outro aspeto que me parece relevante referir é o da automedicação. No caso 

de afeções menores, muitos utentes chegam à farmácia com uma ideia pré-estabelecida 

de que devem utilizar um determinado MNSRM. Esta ideia é, muitas vezes, proveniente 

da publicidade nos meios de comunicação. Em muitos casos, foi-me possível perceber 

que o utente vinha com uma ideia errada, o que só era possível determinar com uma 

avaliação correta da situação, destacando assim a importância do farmacêutico no 

aconselhamento ao utente. 

 

 

4.5. Medicamentos Genéricos  

Medicamento genérico (MG), conforme a definição contemplada no DecretoLei 

nº 176/2006, é um medicamento que, em relação ao medicamento de referência, possui 

a mesma forma farmacêutica e a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substância(s) ativa(s) (SA), tendo sido demonstrada bioequivalência com o 

medicamento de referência por estudos de biodisponibilidade adequados 7. 

A introdução dos medicamentos genéricos no mercado foi o que levou 

obrigatoriedade de prescrição por DCI, o que permite ao utente decidir, aquando da 

dispensa, qual a marca ou laboratório do medicamento que pretende levar.  

Os MG são de elevada importância na atualidade, pois permitem uma vantagem 

económica em várias situações. Muitas vezes, ao longo do estágio, deparei-me com 

utentes idosos polimedicados, que, para a maioria dos medicamentos, optavam por 

genéricos.  

Ainda se verifica, no entanto, alguma desconfiança por parte da população face 

a estes medicamentos, e, em muitas ocasiões, fui confrontado com esse facto e tive de 

responder a dúvidas colocadas quanto às semelhanças e diferenças entre um 

medicamento de marca e o respetivo genérico. Em várias destas situações, foi mais 

uma vez necessário encontrar uma linguagem adequada ao utente por forma a transmitir 

as ideias que queria comunicar. 
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4.6. Medicamentos e produtos sujeitos a legislação especial 

4.6.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes possuem ação no sistema nervoso central, 

podendo causar alterações comportamentais e provocar tolerância e dependência. 

Além disso, pelas suas particularidades, é uma classe de medicamentos passível de ser 

usada para fins ilícitos.  

Por estes motivos, os psicotrópicos e estupefacientes estão sujeitos a uma 

legislação especial e a um controlo mais rigoroso quanto à sua dispensa, conforme 

estipulado pelo Decreto Regulamentar n.º 28/2009, de 12 de Outubro 8. Os 

medicamentos pertencentes a esta classe devem, assim, ser prescritos numa receita 

isolada, na qual é permitido um máximo de 4 embalagens de cada medicamento.  

A dispensa destes fármacos tem ainda a particularidade de exigir a identificação 

do indivíduo que pretende aviar a receita através do BI/CC, cujo número e data de 

emissão ficam registados, juntamente com o nome, morada e idade respetivos. É ainda 

necessário indicar o médico prescritor, e, no caso de o utente aviado ser diferente do 

utente a que a receita diz respeito, devem ser indicados os dados deste último (nome, 

morada, idade, número e data de emissão do BI/CC). 

Para garantir um maior controlo, é impresso um documento de saída do 

medicamento, no final da venda, que deve ser arquivado na farmácia durante 3 anos, 

juntamente com uma cópia da receita ou com a guia de tratamento.  

 

4.6.2. Protocolo da Diabetes 

De forma a contrapor a crescente incidência e prevalência da diabetes mellitus 

em Portugal, foi criado o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

Mellitus. Regulado pela Portaria nº364/2010, de 23 de junho, este programa surgiu no 

âmbito de promover o autocontrolo da diabetes mellitus e atrasar as complicações 

resultantes desta patologia 9. 

Por conseguinte, o Estado português comparticipa 100% do PVP de insulinas e 

dos dispositivos médicos necessários à aplicação das mesmas e ao autocontrolo da 

glicémia, com a exceção das tiras, comparticipadas em 85% do seu PVP. 

O alvo destas comparticipações são todos os utentes diabéticos, que 

apresentem receita médica para estes produtos, a qual deve conter somente produtos 

abrangidos por este protocolo. 
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4.7. Medicamentos Manipulados 

 

A preparação de medicamentos manipulados está presente na atividade 

farmacêutica desde a sua origem, e ainda hoje faz parte da realidade em farmácia 

comunitária. 

O Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril, um medicamento manipulado (MM) 

corresponde qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico. A fórmula magistral é preparada segundo 

receita médica, numa farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, 

destinada a um doente específico, enquanto o preparado oficinal corresponde a um 

medicamento preparado segundo o indicado numa farmacopeia ou num formulário 

destinado a ser dispensado a utentes assistidos pela farmácia ou hospital em causa 10.  

Na FA são diariamente preparados manipulados, sejam fórmulas magistrais ou 

preparados oficinais, sob várias formas farmacêuticas (cápsulas, soluções, suspensões, 

cremes, pomadas, etc.).Os MM mais frequentemente preparados são suspensões orais 

para o tratamento ou profilaxia de infeções, em bebés (suspensão oral de trimetroprim 

a 1%, ou suspensão oral de nitrofurantoína a 0,5%), MM de uso tópico como solução de 

ácido acético medicinal a 2% e solução alcoólica de ácido bórico saturada (ambas 

indicadas em otites externas), cápsulas de minoxidil a 2,5mg, usadas para o tratamento 

da queda capilar, e ainda. São também preparados MM para uso veterinário, como a 

solução oral de atenolol e vários tipos de cremes, por exemplo, usados como 

despigmentantes, ou para o tratamento de patologias como a psoríase ou vitiligo. 

No laboratório da FA, é utilizado software apropriado, onde é possível aceder a 

uma base de dados das matérias-primas e respetivas quantidades disponíveis no 

laboratório, calcular o preço dos manipulados preparados, e efetuar as fichas de 

preparação informaticamente.  

Ao longo do meu estágio, o meu contacto com esta vertente da atividade 

farmacêutica permitiu-me conhecer uma outra realidade e aplicar inúmeros 

conhecimentos teórico-práticos que foram adquiridos durante os cinco anos do curso. 

Inicialmente, comecei por contactar com o sistema informático, dando entrada das 

matérias-primas que eram adquiridas, onde era necessário indicar o preço de compra, 

o número de lote, o prazo de validade, entre outros dados. Desta forma, foi-me possível 

adaptar ao software e ficar a conhecer as diversas matérias-primas que são utilizadas.  

Com o tempo, foi-me possível ajudar na elaboração das fichas de preparação e 

no cálculo do preço, e, posteriormente, na preparação de alguns manipulados, sempre 

sob a supervisão da Dr.ª Ana Ribeiro, a responsável pela preparação dos manipulados 

na FA. Após anos de aprendizagem de preparação de diversas formas farmacêuticas, 
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ter o contacto com esta realidade permitiu a aplicação e consolidação desses 

conhecimentos, além da vantagem de ficar a conhecer todo o processo desta vertente 

de farmácia comunitária, ou seja, desde a entrada das matérias-primas, até à 

embalagem, acondicionamento e rotulagem do MM preparado. 

 

4.8. Outros Produtos Farmacêuticos 

4.8.1. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Conforme postulado pelo Decreto-Lei nº184/97, de 26 de julho, os medicamentos 

de uso veterinário (MUV) incluem todas as substâncias ou mistura de substâncias que 

possuam propriedades curativas ou preventivas das doenças e seus sintomas no 

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

modificar as suas funções orgânicas 11.  

Na FA, os MUV encontram-se armazenados numa secção separada dos 

medicamentos para uso humano. Ao longo do meu estágio, constatei que os produtos 

mais procurados dentro desta categoria eram os antiparasitários externos e internos e 

os anticoncecionais.  

Tal como para medicamentos de uso humano, a dispensa de MUV deve sempre 

ser avaliada cautelosamente pelo farmacêutico. Em algumas situações, foi necessário 

o contacto com o médico veterinário para compreender as indicações que tinham sido 

dadas ao dono e dispensar um produto adequado à situação. 

 

4.8.2. Produtos de cosmética e de higiene corporal 

De acordo com o DL nº 189/2008, de 24 de setembro, os produtos cosméticos e 

de higiene corporal definem-se como sendo qualquer substância ou preparação 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente a epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios, órgãos genitais, 

externos, ou com os dentes e mucosas bocais, com a finalidade, exclusiva ou principal, 

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

corrigir os odores corporais 12.  

Com a crescente consciência da importância de um bom estado de saúde da 

pele e com a atual preocupação com a aparência, estes produtos são alvo de uma 

elevada procura por parte dos utentes. É de realçar que estes produtos são diferentes 

dos produtos de dermofarmácia, os quais possuem propriedades curativas e são 

sujeitos a receita médica e passíveis de comparticipação. Desta forma, os produtos de 
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cosmética e higiene corporal representam, por não possuírem PVP fixo, uma ótima 

oportunidade de lucro para a farmácia. 

O contacto com este tipo de produtos foi outro grande desafio com o qual me 

deparei no meu estágio. Ao tomar consciência da crescente procura por estes produtos 

e da variedade de marcas e gamas e a grande diversidade de produtos existentes nesta 

categoria, percebi a importância de aprofundar conhecimentos nesta área. 

Ao longo do meu estágio, pude assistir a formações de vários laboratórios que 

trabalham com produtos de cosmética e higiene corporal e procurei também estudar a 

literatura existente na farmácia quanto a estes produtos, fornecida pelos laboratórios. 

Além disso, o contacto direto com situações específicas, no ato de atendimento, 

permitiu-me adquirir conhecimentos e ganhar experiência no aconselhamento destes 

produtos, sendo que muitas vezes tive de recorrer ao auxílio de um farmacêutico para 

garantir um aconselhamento seguro e eficaz.  

Dentro desta categoria, verifiquei que os produtos mais procurados eram 

aqueles destinados ao cuidado de pele atópica, produtos de higiene íntima, produtos 

anti-envelhecimento e produtos anti-manchas. Por fim, e provavelmente por motivos de 

sazonalidade, assisti temporariamente a uma elevada procura por produtos solares. 

 

4.8.3. Dispositivos Médicos 

Resumidamente, segundo o Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de junho, os 

dispositivos médicos correspondem a instrumentos, aparelhos, equipamentos ou 

software, destinados a: prevenir, diagnosticar, controlar ou tratar patologias; 

diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma 

deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

e controlo da conceção 13. Estes fins podem ser atingidos por uma fusão de métodos 

mecânicos e farmacológicos, porém, o principal efeito pretendido no corpo humano não 

pode ser alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. 

Na FA, existem vários dispositivos médicos, sendo mais comumente procurados 

os dispositivos para ostomia, material de penso, meias de compressão e testes de 

gravidez. 

 

4.8.4. Suplementos alimentares e fitoterápicos 

O Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho, define suplemento alimentar como 

género alimentício que se destina a complementar e ou suplementar o regime alimentar 

normal e que constitui fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou 

outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinado, comercializado em 
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forma doseada, como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas 

semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras 

formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades 

medidas de quantidade reduzida 14. 

Estes produtos são alvo de uma crescente procura por parte da população, cada 

vez mais consciente da relação entre a nutrição e a saúde, ou seja, da importância de 

certos nutrientes como forma de manutenção da saúde e do bem-estar e como forma 

de prevenção de patologias.   

Alguns aspetos fazem dos suplementos alimentares uma categoria particular no 

contexto da farmácia comunitária. Apesar de serem apresentados numa forma doseada, 

não são medicamentos, e, por isso, não sujeitos a tantas etapas para ser autorizada a 

sua introdução no mercado. Além disso, são produtos de venda livre e existe uma 

grande variedade de produtos, com uma ampla diversidade de composições.  

Estes fatores podem gerar uma certa confusão nos utentes, motivo pelo qual me 

senti motivado a elaborar uma brochura sobre este tema, a ser apresentada neste 

relatório, que foi distribuída aos utentes da FA, destinada a elucidar alguns aspetos 

sobre estes produtos e a esclarecer algumas questões quanto à sua utilidade. 

O papel do farmacêutico é relevante no aconselhamento de suplementos, 

devendo este adequar o suplemento à situação particular do utente e promover o seu 

uso racional, realçando que estes produtos não substituem uma alimentação equilibrada 

e diversificada nem um estilo de vida saudável. 

Os suplementos alimentares mais procurados na FA correspondem àqueles que 

combatem a fadiga física e intelectual, multivitamínicos e os que contribuem para 

fortalecer as articulações. 

Os produtos fitoterápicos, de origem natural, obtidos a partir de plantas 

medicinais, correspondem a outra categoria de produtos de venda livre existentes na 

farmácia que geram uma certa confusão na população. Se, por um lado, vemos um certo 

ceticismo quanto a eficácia e/ou qualidade destes produtos, por outro lado, assistimos 

também à crença de que os produtos de origem natural não apresentam, sob nenhuma 

circunstância, qualquer risco para a saúde.  

O farmacêutico possui, mais uma vez, um papel de extrema importância, sendo 

importante o conhecimento destes produtos para um aconselhamento correto e 

promoção do uso racional destes produtos, destacando que podem ser eficazes e 

benéficos em certas situações e apresentando os seus eventuais riscos, sem esquecer 

as possíveis interações com medicamentos. 

Na FA, os principais produtos fitoterápicos procurados correspondem a chás 

medicinais e laxantes. 
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Ao longo deste estágio, pude reparar que, quer no caso dos suplementos 

alimentares, quer no caso dos fitoterápicos, a maior parte dos utentes procura-os com 

base em publicidade ou aconselhados por pessoas conhecidas que já os usaram, ou 

seja, com base em ideias pré-estabelecidas que nem sempre correspondem à realidade. 

É importante que a população receba informação adequada sobre estes produtos por 

profissionais de saúde, por forma a compreender todos os seus eventuais benefícios e 

riscos. 

 

4.8.5. Produtos de Puericultura e Obstetrícia 

Em termos de produtos de puericultura e obstetrícia, existe na FA uma gama 

diversa, destinada a garantir as necessidades específicas desta subpopulação, 

incluindo chupetas, biberões, aspiradores nasais para bebés, bem como produtos 

destinados à mãe, incluindo cintas pré-parto e pós-parto e outros destinados à 

amamentação. 

O cuidado da dispensa destes produtos deve ser acrescido, tendo em conta as 

características e as necessidades particulares do público-alvo. 

4.8.6. Produtos Homeopáticos 

Os produtos homeopáticos encontram-se definidos pelo DL n.º 176/2006, de 30 

de Agosto (Estatuto do Medicamento) como medicamentos que são obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, podendo conter 

vários princípios e sendo preparados de acordo com o indicado na Farmacopeia 

Europeia ou numa outra utilizada de modo oficial num Estado-membro 7.  

Possivelmente devido às diferenças relativas à medicina tradicional (alopática), 

estes produtos apresentam pouca expressão em termos de procura por parte dos 

utentes.  

Na FA, existem medicamentos homeopáticos antitússicos e para prevenção e 

tratamento de estados gripais. 

  

5. Conferência do receituário e faturação 

A conferência de receituário consiste na verificação das receitas aviadas pela 

farmácia por forma a detetar e corrigir eventuais erros.  

Este processo é de suma importância, dado que os MSRM constituem a mais 

significativa parcela de medicamentos vendidos na farmácia. Uma vez que o utente só 
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assume parte do custo, a conferência de receituário permite garantir que a farmácia 

recebe o valor relativo à comparticipação por parte das entidades adequadas. 

Na FA, o receituário é conferido não só no momento a seguir ao aviamento, para 

permitir a correção de eventuais erros na presença do utente, e ainda é posteriormente 

verificado por mais dois farmacêuticos. 

Para facilitar o processo, o receituário é, após a dispensa, dividido por entidades 

de comparticipação (e ainda por regime de comparticipação, no caso do SNS). 

Posteriormente, o receituário é dividido por lotes, cada um com 30 receitas (à exceção 

do último). 

No final de cada mês, são fechados os lotes do receituário, é emitida a faturação 

e faz-se chegar às entidades os lotes devidamente organizados com o respetivo verbete 

identificativo, acompanhados do resumo da relação de lotes e da fatura mensal de 

medicamentos. Este último documento indica o valor total a ser pago pela entidade de 

comparticipação.  

De seguida, as entidades de comparticipação fazem a sua própria conferência 

do receituário, devolvendo receitas em que sejam detetados erros ou irregularidades, 

juntamente com a devida justificação. Por sua vez, a farmácia verifica as receitas 

devolvidas para verificar se há possibilidade de serem corrigidas e incluídas na 

faturação do mês seguinte. Caso não seja possível, a farmácia tem de assumir o 

prejuízo pela perda da comparticipação. 

 

6. O papel do farmacêutico 

O farmacêutico enquanto profissional de saúde tem um papel de excelência no 

que concerne ao contacto com o utente. Prende-se com a atividade farmacêutica uma 

conduta a seguir, a qual se encontra contemplada no código deontológico, devendo ser 

este a base da nossa atividade. 

Quer isto dizer que o farmacêutico não é um mero vendedor; ele possui uma 

posição privilegiada no contacto com o utente e deve fazer-se valer dela para promover 

a saúde pública e o uso racional do medicamento, através da análise cuidada da 

situação de cada utente e da prestação de um aconselhamento rigoroso, alertando para 

eventuais riscos do uso da medicação. 

Como exemplo, no caso da FA, o perfil mais comum de utente corresponde ao 

idoso polimedicado crónico. Nestes casos, o utente geralmente traz consigo um grande 

volume de receitas, levando a medicação para mais do que um mês. É importante 

nestas situações, dada a variedade de medicamentos que o utente usa e dada a sua 
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condição particularmente debilitada, que o farmacêutico despenda tempo e atenção 

para analisar cuidadosamente a prescrição.  

Por várias vezes, deparei-me com situações em que o utente não estava 

consciente que a sua prescrição para determinada patologia tinha sido alterada e, por 

esse motivo, tomava dois medicamentos para a mesma patologia. Esta situação 

demonstra na perfeição a importância do farmacêutico na relação com o utente, 

devendo sempre elucidá-lo quanto ao efeito para o qual toma cada medicamento e 

esclarecer com clareza a posologia correta, escrevendo-a na embalagem se necessário. 

Desta forma, ao construir uma relação de confiança e de proximidade com o 

utente, o farmacêutico torna-se um profissional de saúde capaz de aconselhar e agir no 

sentido de garantir a manutenção do bem-estar e da qualidade de vida dos utentes. 

 

6.1. Farmacovigilância 

A farmacovigilância é uma área de estudo e de intervenção que visa melhorar a 

qualidade e segurança dos medicamentos, através da deteção, avaliação e prevenção 

de reações adversas aos medicamentos.  

No sentido de atualizar constantemente a informação sobre reações adversas 

de fármacos já comercializados, surge, em Portugal, o Sistema Nacional de 

Farmacovigilância (SNF), em 1992. A este organismo compete a recolha sistemática de 

toda a informação relativa a suspeitas de reações adversas no ser humano, pela 

utilização de medicamentos de uso humano. É também da sua competência a avaliação 

científica dessa informação e o tratamento e processamento da mesma no plano 

comunitário e internacional. O INFARMED é a entidade responsável pela coordenação 

deste organismo.  

Os profissionais de saúde devem notificar de imediato o SNF sempre que 

tenham conhecimento ou suspeita de reações adversas graves ou inesperadas, na 

sequência do uso de medicamentos. O SNF desencadeia então um fluxo de operações 

no sentido de registar e analisar a informação recebida. 

O feedback dado pelo SNF aos profissionais de saúde notificadores baseia-se 

na escala de probabilidade da Organização Mundial de Saúde (OMS), que se divide em: 

Definitiva (certa), Provável, Possível, Improvável, Condicional/Não classificada e Não 

Classificável.  

A notificação pode ser efetuada através do website do INFARMED ou do 

preenchimento de um formulário, o qual deve ser enviado à unidade regional de 

farmacovigilância. No caso de reações adversas a suplementos alimentares, a 

notificação deve ser enviada para a Direção de Serviços de Nutrição e Alimentação. 
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7. Cuidados de Saúde  

A FA disponibiliza uma série de serviços aos seus utentes, com o intuito de 

facilitar o controlo de determinados problemas de saúde e a promoção da saúde. Estes 

serviços ocorrem no gabinete de atendimento, onde estão os materiais necessários para 

a prestação dos mesmos. O facto de serem feitos num local mais privado é um privilégio 

para a interação entre o farmacêutico e o doente.   

Durante o meu estágio na FA, foi-me possível realizar estes serviços, permitindo-

me evoluir bastante no âmbito do contacto e interação com o utente. Graças ao contexto 

em que estes serviços são prestados, muitos utentes exprimem as suas dúvidas e 

preocupações ao nível da saúde, o que me permitiu também desenvolver competências 

a nível do aconselhamento farmacêutico e perceber a importância de estabelecer uma 

relação de confiança com o utente. 

 

7.1. Pressão arterial e pulsação 

A FA tem ao dispor dos seus utentes o controlo da PA, sendo esta efetuada com 

um medidor eletrónico de PA de braço. Os valores de referência ideais para a pressão 

arterial rondam os 120/80 mmHg. 

Para além da medição, é importante que haja um acompanhamento ao doente, 

fazendo-se, mediante os valores registados, uma intervenção oportuna, como, sugestão 

medidas não farmacológicas, como alteração dos hábitos alimentares quando incorretos 

(sugestão de alimentos e quantidades indicados para uma alimentação saudável), 

promoção de prática de exercício físico (intenso ou caminhadas, de acordo com o 

doente) e em casos mais extremos encaminhar para o médico, quando necessário um 

tratamento farmacológico. 

 

7.2. Glicémia 

Na FA, a determinação da glicémia é geralmente pedida por utentes que querem 

fazer o controlo e o despiste da diabetes mellitus, assim como o controlo da eficácia dos 

medicamentos utilizados para a mesma. Os valores de referência normais em jejum são 

de 70 a 100 mg/dL e pós-pandriais de 70 a 140 mg/dL. 

A medição é efetuada com um aparelho doméstico, utilizando tiras reativas, onde 

se coloca uma gota de sangue capilar. 



24 
 

Quando se verificavam valores no limite do intervalo de referência ou 

ligeiramente elevados, o aconselhamento parte pela redução do consumo de açúcares, 

prática de exercício físico, entre outros, mas na recorrência de valores elevados, a visita 

ao médico é essencial para adequação de medidas farmacológicas. 

 

7.3. Colesterol Total e Triglicerídeos  

A FA proporciona também a medição de colesterol total (CT) e triglicerídeos 

(TG), sendo que a medição dos TG requere um jejum de 12 horas, pois os valores 

variam conforme o círculo circadiano e ingestão de alimentos. São medições efetuadas 

no mesmo medidor, mudando apenas a tira reativa. Os valores de referência para o 

colesterol são <190 mg/dL e para os triglicerídeos <150 mg/dL.  

No caso de se obterem valores superiores, o farmacêutico deverá aconselhar o 

utente a adotar medidas não farmacológicas, como a alteração de hábitos alimentares 

pouco saudáveis e a prática de exercício físico. Em caso de valores muito elevados o 

utente deve ser encaminhado para um médico. 

 

7.4. Teste de Gravidez 

O teste de gravidez realizado na FA corresponde a um método 

imunocromatográfico de pesquisa da hormona coriónica humana (hCG), semelhante 

aos que podem ser adquiridos e realizados em casa, ficando ao critério do utente optar 

entre as duas possibilidades. 

Para efetuar o teste, o ideal será utilizar a primeira urina da manhã, pois é nesta 

que a concentração de hCG é mais elevada, minimizando a ocorrência de falsos 

negativos. 

No mercado estão disponíveis diversos testes de gravidez, desde um que 

permite a simples interpretação de um resultado positivo/negativo ou testes que 

possuem mostrador digital, indicando ainda o tempo de gestação. 

Caso o resultado seja positivo, o farmacêutico deve aconselhar a utente a 

procurar um profissional de saúde especializado, podendo deixar logo alguns 

conselhos, como evitar ingestão de bebidas alcoólicas, fumar e esforços físicos. 

 

7.5. Administração de Injetáveis 

Na FA existem dois profissionais habilitados para a administração de injetáveis. 
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7.6. Outros serviços 

Para além dos serviços mencionados, na FA realizam-se consultas de Nutrição 

por um profissional devidamente qualificado. 

8. Formações 

A FA prima pela qualificação e competência dos seus profissionais. Assim, os 

mesmos participam com frequência em formações das várias marcas e laboratórios, a 

fim de estarem familiarizados com os produtos de venda na farmácia e com patologias 

particulares. 

Tive a oportunidade de assistir a formações dos seguintes laboratórios/marcas: 

Barral®, Bene®, Bial®, LetiAT4®. 

9. ValorMED  

A ValorMED é a sociedade gestora de resíduos de embalagens e medicamentos. 

Com o intuito de um diminui os riscos para a saúde pública, as embalagens de 

medicamentos são recolhidas por esta empresa, ficando ao encargo das farmácias a 

recolha de todas as embalagens fora de uso ou prazo e coloca-las no recipiente 

apropriado para o efeito. É de referir que seringas e produtos biologicamente 

contaminados não devem ser colocados no ValorMED, existindo na farmácia um 

contentor próprio para o efeito. 

Inúmeros utentes estão alerta para a existência do programa ValorMED, 

dirigindo-se à farmácia para depositar os medicamentos que têm em casa e já não são 

utilizados num contentor adequado. Esporadicamente, existem também campanhas de 

recolha de radiografias. 

 

10. Conclusão 

Terminado este estágio curricular, posso afirmar que o farmacêutico possui um 

papel de extrema importância na farmácia comunitária. A realidade com a qual me 

deparei quando cheguei à FA em pouco coincide com espectativas que vamos 

desenvolvendo ao longo do curso. Isto porque o farmacêutico é muito mais do que o 

profissional que dispensa os medicamentos. O farmacêutico é muitas vezes um 
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confidente, no qual o utente deposita uma elevada confiança e que vê como uma figura 

sábia e na qual acredita. 

Esta etapa do meu percurso permitiu-me adquirir competências novas e exigiu a 

minha adaptação a um meio totalmente novo, o que tornou o meu estágio muito 

dinâmico e interessante. No início do estágio, comecei por dar entrada de encomendas 

e armazenar os produtos recebidos, o que me permitiu ambientar e conhecer a 

diversidade de produtos existentes na farmácia. De seguida, fui apresentado ao 

laboratório da FA, onde são preparados os medicamentos manipulados. Aqui, fiquei a 

conhecer toda uma nova realidade, onde pude aplicar muitos conceitos adquiridos 

durante estes cinco anos de ensino teórico-prático. Posteriormente, comecei a ter 

contacto com o público, quer no atendimento, quer na realização de testes bioquímicos.  

Muito mais do que a aplicação e aquisição de conhecimentos, esta vertente 

permitiu-me um enorme desenvolvimento a nível pessoal. Considero que foi uma 

experiência gratificante, dado que ganhei mais confiança e desenvolvi capacidades que 

não se aprendem durante o curso, sendo que, dada a relação de proximidade que 

desenvolvi com alguns utentes, vi o meu trabalho ser valorizado e reconhecido. 

Toda a evolução e aprendizagem que me foi permitida ao longo destes seis 

meses nunca teria sido possível sem a boa-disposição, o espírito de equipa e a 

dedicação de todos os colaboradores da Farmácia Aliança, sendo cada um deles uma 

fonte de motivação e um modelo de profissionalismo a seguir no meu futuro enquanto 

farmacêutico. 
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1. Suplementos Alimentares 

1.1 Enquadramento e Objetivos 

No âmbito do estágio curricular em farmácia comunitária, pensei que seria 

interessante desenvolver um pequeno trabalho de pesquisa sobre suplementos 

alimentares por forma a elaborar um panfleto (Anexo 1). Muitas vezes, fui confrontado 

com dúvidas relativamente a este tipo de produtos, bem como ouvi várias ideias erradas 

por parte da população. Desta forma, pretendi transmitir informação à população sobre 

um tema que continua a ser divisivo na comunidade científica, de uma forma que fosse 

de fácil compreensão e visualmente atrativa.  

Penso que é importante clarificar a população relativamente a este tema, dado 

que este tipo de produtos ainda existe numa zona ambígua em termos de legislação e 

regulamentação, o que gera muita confusão em pessoas que não tenham as bases 

científicas para interpretar a informação apresentada.  

 

1.2 Definição e Regulamentação 

Conforme disposto no Decreto-Lei nº136/3003 de 28 de junho, os suplementos 

alimentares são considerados géneros alimentícios comuns que têm como propósito 

suplementar e/ou complementar a dieta normal 14. 

Constituem, assim, fontes concentradas de determinadas substâncias, sendo 

comercializados sob uma forma doseada (por exemplo, cápsulas, saquetas de pó, 

ampolas de líquidos) 14.  

Em termos de composição, as substâncias presentes nos suplementos 

alimentares podem ser singulares ou combinadas, com efeitos nutricionais ou 

fisiológicos e constituem uma gama variada de ingredientes, desde vitaminas, mineiras, 

ácidos gordos essenciais e extratos de plantas. Os Anexos I e II do Regulamento (CE) 

n.º 1170/2009 da Comissão de 30 de novembro estipulam quais as vitaminais e minerais 

(e respetivas formas) que podem ser adicionados a alimentos, o que inclui os 

suplementos alimentares 15. 

No rótulo do suplemento, deve ser feita menção à quantidade de cada nutriente 

presente no produto, segundo análise efetuada pelo fabricante, e apresentada a 

percentagem da dose diária recomendada correspondente, a qual consta no 

Regulamento (CE) n.º 1169/2011 de 25 de outubro, para adultos, ou no Decreto-Lei n.º 

217/2008 de 11 de novembro, para lactentes e crianças de pouca idade 16,17. 
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Em termos de rotulagem, existem ainda outras especificações constantes do DL 

nº 136/2003. A designação "suplemento alimentar" deve ser apresentada no rótulo, bem 

como categorias de nutrientes ou substâncias que caracterizam o produto ou uma 

referência específica à sua natureza e a dose diária recomendada do mesmo. Deve 

ainda constar do rótulo que não deve ser excedida a dose diária estipulada e que os 

suplementos alimentares não substituem uma dieta equilibrada e um estilo de vida 

saudável. Encontra-se proibida qualquer menção, no rótulo ou na publicidade do 

produto, que atribua a este qualquer propriedade profilática, de tratamento ou curativa 

de doenças humanas 14. 

Entrando em vigor em julho de 2007, o Regulamento (CE) n.º 1924/2006 de 20 

de dezembro, veio estipular a proibição de alegações nutricionais ou de saúde na 

rotulagem ou apresentação de alimentos, o que inclui os suplementos alimentares. 

Entenda-se por alegação qualquer mensagem ou representação (a qual pode ser 

pictórica, gráfica ou simbólica), sob qualquer forma, que assuma, declare, sugira ou 

implique que o alimento possui determinadas características, sejam elas propriedades 

nutricionais benéficas (como perda de peso) ou benefícios para a saúde. Estão, porém, 

permitidas as alegações de redução do risco de determinada doença, desde que o 

pedido de autorização tenha sido aprovado. Esta autorização deve ser apresentada pelo 

fabricante na entidade responsável no Estado-membro em causa, que o transmite à 

Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 18. 

Em Portugal, o mercado dos suplementos alimentares é regulado pela Direção-

Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Para comercializar um suplemento 

alimentar, não é necessária aprovação por parte do DGAV, sendo apenas requerida 

uma notificação, por via eletrónica, que consiste no preenchimento de uma tabela de 

notificação, disponível no site do DGAV, e na cópia do rótulo do produto. Uma vez que 

esta notificação não corresponde a um processo de aprovação, o fabricante pode 

comercializar o produto assim que notifique o DGAV 19. 

 

1.3 Ingredientes 

Os principais ingredientes presentes em suplementos alimentares correspondem 

a vitaminas e minerais. Para além destes, porém, existem uma enorme diversidade de 

substâncias e extratos que estão autorizados a fazerem parte da composição de 

suplementos. Dados da Comissão Europeia em 2008 indicavam que, além de vitaminais 

e minerais, existiam então mais de 400 substâncias presentes em suplementos 

alimentares na Europa 20. 
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Estas substâncias encontram-se divididas por seis grupos gerais, numa tentativa 

de sistematizar e simplificar esta informação, existindo, no entanto, sobreposição entre 

estas categorias. As categorias correspondem a aminoácidos (por exemplo, L-arginina), 

enzimas (por exemplo, lactase), prebióticos e probióticos (por exemplo, inulina e 

espécies de leveduras), ácidos gordos essenciais (como o ácido gama-linoleico e óleos 

de peixe que contêm DHA e EPA), plantas e extratos de plantas (por exemplo, Ginkgo 

biloba, Panax ginseng e extrato de Garcinia cambogia) e, por último, outras substâncias, 

um grupo heterogéneo que inclui, por exemplo, luteína, taurina, glucosamina e coenzima 

Q10 20.  

1.4 Mercado e Padrões de Consumo 

O consumo de suplementos alimentares tem vindo a aumentar nas últimas 

décadas na sociedade ocidental, a par de uma maior consciência e preocupação com a 

alimentação e com a saúde, como forma de manutenção da saúde e bem-estar, 

prevenção de doenças e correção de hábitos menos saudáveis 21. 

Um inquérito nos Estados Unidos revelou que cerca de metade da população 

desse país consome suplementos alimentares. É de realçar o facto de este inquérito ser 

relativo ao consumo de suplementos alimentares nos 30 dias que antecederam o 

mesmo, pelo que este valor poderá ser mais indicativo do número de consumidores 

regulares e não de consumidores ocasionais 22.  

Um outro estudo, a nível europeu, com a participação de mais de meio milhão 

de participantes de 10 países revelou percentagens médias de consumidores de 

suplementos alimentares que variavam entre 2% e 51,8% no caso dos homens e entre 

6,7% e 65,8% no caso das mulheres. É de realçar que, neste caso, a pergunta feita era 

relativa ao consumo de suplementos no dia anterior ao inquérito, sendo ainda mais 

ilustrativo do consumo regular deste tipo de produtos 23.  

O consumo de suplementos alimentares é mais comum em mulheres do que em 

homens e em pessoas idosas do que em jovens, sendo ainda notória a relação entre o 

consumo destes produtos e um maior grau de educação, bem como com o maior nível 

socioeconómico 24-25. Além disso, verifica-se também uma correlação entre o estilo de 

vida saudável e a consciência em relação à saúde e o maior consumo de suplementos 

alimentares 25.  

O aumento global do consumo deste tipo de produtos parece estar relacionado 

com o envelhecimento da população, uma maior tendência para a automedicação e a 

procura de terapias complementares à medicina tradicional 26. A par disto, verifica-se 

também um aumento da quantidade de suplementos alimentares ao alcance do 

consumidor e uma publicidade mais intensiva a este tipo de produtos. De acordo com 
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dados da Food and Drug Administration (FDA) de 2009, existiam nesse ano cerca de 

55600 suplementos alimentares à venda no mercado norte-americano 27
.  

Um estudo conduzido na Polónia revelou os fatores que os consumidores 

identificavam como sendo determinantes na compra de um suplemento alimentar, e os 

mais relevantes incluem a decisão do próprio consumidor e a publicidade (Figura 1) 28.  

 

 

Figura 1 Percentagem de inquiridos que identifica cada um dos fatores como determinantes para 

a compra de um suplemento alimentar. Adaptado de 28. 

 

Em termos de perceção do consumidor, este estudo revelou que o termo 

"suplemento alimentar" era do conhecimento de 71% dos inquiridos, com 44,2% dos 

mesmos classificando este tipo de produtos como sendo medicamentos. Além disso, 

47% dos inquiridos consideravam que os suplementos alimentares eram usados na 

prevenção de doenças, enquanto 35,6% indicava que eram usados para tratamento de 

doenças. Por fim, 95,8 % dos inquiridos considerava que o local adequado para a 

compra de suplementos alimentares é a farmácia, o que coloca nas mãos do 

farmacêutico o papel de esclarecer os utentes quanto a este tipo de produtos e de, nos 

casos em que tal se aplicar, analisar e aconselhar cuidadosamente cada caso, 

prestando o melhor serviço possível ao utente e promovendo o uso racional deste tipo 

de produtos. 

 

1.5 Eficácia, Qualidade e Segurança 

A questão da eficácia e da segurança dos suplementos alimentares ainda gera 

elevado debate e deve sempre ser analisada caso a caso. A título de exemplo, artigos 

de revisão recentes revelaram que a utilização de suplementos com ácidos gordos 
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ómega-3 em pacientes submetidos a quimioterapia e/ou radioterapia é segura e eficaz 

na manutenção da composição corporal (evitando a perda de massa gorda provocada 

por este tipo de tratamentos) 29 e que suplementos orais sob a forma líquida 

nutricionalmente completos (contendo vitaminas, mineiras e macronutrientes) possuem 

benefícios cognitivos e de manutenção de um índice de massa corporal saudável em 

idosos com demência 30.  

No entanto, dos mais de 54000 suplementos alimentares que figuravam da 

listagem da Natural Medicines Data Base em 2010, apenas um terço possuía evidência 

científica que suporte e demonstre algum nível de segurança e eficácia, enquanto 12% 

deles apresentava algum problema relacionado com segurança ou qualidade 31.  

Infelizmente, assiste-se a uma crescente tendência para adulterações de 

suplementos alimentares com fármacos sintéticos, com o fim de aumentar a sua 

eficácia. Esta situação pode, em vários casos, representar um problema emergente de 

saúde pública, uma vez que, com base na rotulagem destes produtos, presume-se que 

a sua composição não representa qualquer risco para a saúde. 

A FDA reportou, entre 2007 e 2012, mais de 300 suplementos alimentares 

adulterados, dos quais mais de 200 foram retirados do mercado. A maior porção (95%) 

representava os suplementos que alegavam melhoria da performance sexual, seguindo-

se aqueles para ganho de massa muscular e, por fim, os produtos para perder peso 32.  

Num estudo publicado em 2015 33, foi levada a cabo a deteção e identificação 

de adulterantes em 150 suplementos alimentares de composição alegadamente natural 

com o intuito de melhoria da performance sexual. Os resultados (Figura 2) revelaram 

que 61% destes produtos haviam sido adulterados com inibidores da fosfodiesterase 

(PDE) tipo 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil e derivados análogos, dos quais, na maioria 

dos casos, os perfis toxicológicos são desconhecidos) e 5,5% tinham sido adulterados 

com outros fármacos (incluindo testosterona). Foram detetados até quatro inibidores da 

PDE tipo 5 no mesmo produto.  
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Figura 2 Presença de contaminantes em 150 suplementos alimentares para melhoria da 

performance sexual. Adaptado de 33 

Outra conclusão interessante deste estudo é que, relativamente ao mesmo 

produto, verificaram-se alterações na composição química ao longo do tempo, o que 

revela más práticas de fabrico 33. 

 

1.6 Conclusão 

A temática dos suplementos alimentares ainda gera muita confusão por parte da 

população, que é “bombardeada” por publicidade mas, na sua maioria, não tem a 

capacidade de interpretar corretamente a informação que recebe. Quando coloquei os 

panfletos à disposição dos utentes na farmácia, constatei que havia um grande interesse 

neste tema, o que me fez perceber que a população ainda se sente pouco informada 

sobre este tipo de produtos. Como já foi referido, a maior parte da população considera 

que estes produtos são medicamentos, porém, ainda existem problemas em termos de 

qualidade e controlo dos suplementos alimentares. 

O farmacêutico assume um papel de suma importância nesta matéria. É ele 

quem dispensa este tipo de produtos e quem tem o último contacto com o utente. 

Enquanto profissional de saúde, tem a responsabilidade de aconselhar cuidadosamente 

cada utente, tendo em conta a sua situação individual, e alertando para eventuais riscos 

(por exemplo, interações com medicamentos) que possam decorrer do uso deste tipo 

de produtos, bem como referir sempre que os mesmos não substituem uma alimentação 

variada e equilibrada e um estilo de vida saudável. 
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2. Rastreio Cardiovascular 

2.1 Enquadramento e Objetivos  

 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte a nível mundial. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta a doença coronária e o ataque cardíaco 

como as duas principais causas de mortalidade 34, com valores significativamente 

afastados daqueles que são resultado das restantes causas de morte principais, e com 

o número de mortes resultantes de ambos a revelar um aumento quando se comparam 

os anos 2000 e 2012 (Figura 3).  

 

Em Portugal, as doenças vasculares são um grave problema de saúde pública, 

sendo a causa de pelo menos 34,1% das mortes na população portuguesa, das quais 

15,1% resultam de um acidente vascular cerebral (AVC) 35.  

Por estes motivos, pensei que seria oportuno criar um rastreio cardiovascular 

aberto a toda a população e gratuito. Atualmente, as doenças cardiovasculares 

continuam a constituir um flagelo para a saúde pública. O diagnóstico precoce, aliado à 

prevenção e tratamento, são de extrema importância para contrariar este aspeto. 

Porém, grande parte da população descura esta cautela por motivos económicos. 

Assim, com esta iniciativa pretendi ter um contacto direto com a população que 

me permitisse detetar eventuais casos ainda não diagnosticados de hipertensão ou 

hipercolesterolemia, por forma a reduzir o risco cardiovascular, aconselhando medidas 

não farmacológicas de prevenção ou minimização destes problemas. Além disso, 

procurei comparar os dados obtidos com outros estudos, nacionais e internacionais. 

  

Figura 3 Comparação das principais causas de morte (a nível mundial) entre 
2000 e 2012. Adaptado de 34. 
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2.2 Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial (HTA) é a doença mais comum em cuidados primários e 

uma das principais causas de doenças cardiovasculares, como o enfarte do miocárdio, 

e de morte, quando não é detetada e tratada apropriadamente. A presença de 

hipertensão arterial é determinada por valores de pressão arterial sistólica e diastólica 

acima de, respetivamente, 140mm Hg e 90mm Hg 36.  

 A presença de valores normais de pressão arterial, quer sistólica, quer 

diastólica, é um elemento essencial para a manutenção do funcionamento normal de 

órgãos vitais, como o cérebro ou o rim 37. Na presença de HTA, o paciente pode 

apresentar sintomas como dores de cabeça, tonturas, dor no peito e sangramento do 

nariz 38.  

Existem dois tipos de HTA que se diferenciam quanto à causa do problema. A 

HTA primária pode ter origem genética ou ocorrer devido a uma dieta excessivamente 

rica em sal, peso elevado e sedentarismo; por sua vez, a HTA secundária é provocada 

por uma outra condição, como problemas renais ou como efeito secundário de certos 

fármacos 38. 

A prevenção da HTA e tratamento com fármacos anti-hipertensores são de 

extrema importância na redução de eventos graves como consequência desta condição, 

como o risco de doenças cardiovasculares, a falha renal, ou a morte 35-37. A hipertensão 

constitui o fator de risco cardiovascular corrigível mais comum 35. 

 

2.3 Colesterol 

O colesterol é uma molécula de natureza lipídica, essencial para o bom 

funcionamento do organismo 39. Além de ser um importante regulador de várias 

hormonas humanas, o colesterol faz parte da membrana celular, assumindo uma função 

estrutural, e também auxilia na digestão 40. 

O colesterol é produzido no fígado e transportado no sangue por lipoproteínas, 

essencialmente de dois tipos. As lipoproteínas de alta densidade (HDL) transportam o 

colesterol de volta para o fígado, onde é metabolizado, enquanto as lipoproteínas de 

baixa densidade (LDL) efetuam o transporte para as células onde o colesterol é utilizado. 

No entanto, quando há excesso de colesterol no organismo, este acumula-se nas 

paredes arteriais sob a forma de LDL-colesterol, conduzindo a doenças 

cardiovasculares, motivo pelo qual é vulgarmente designado de "mau colesterol" 39-40. 

Segundo dados da OMS, o colesterol elevado (considerado para valores de 

concentração sanguínea de colesterol total (CT) acima de 190 mg/dl) é a causa de um 

terço das doenças coronárias, estando provado que a redução do colesterol sanguíneo 
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reduz o risco de aparecimento das mesmas 41. Por este motivo, é importante manter um 

nível sérico de colesterol abaixo dos 200 mg/dl.  

Geralmente, o colesterol elevado não apresenta sintomas, o que faz com que 

seja acrescida a importância do controlo destes valores. Esta precaução deve ser maior 

em pacientes com diabetes ou hipotiroidismo 42. 

Antes de recorrer a tratamento farmacológico, podem ser tomadas medidas para 

baixar a concentração de colesterol, ou prevenir que este apresente valores 

aumentados. Primeiramente, deve ser tido em conta o controlo do peso corporal, com a 

redução da ingestão de colesterol e gorduras saturadas na dieta e a prática de exercício 

físico. Além disso, a cessação tabágica e a redução do consumo de álcool, quando 

exagerado, também ajudam a reduzir os níveis de colesterol no organismo 42. 

 

2.4 Metodologia e Amostra 

Foi realizado um rastreio cardiovascular gratuito à população, na Farmácia 

Aliança, ao longo de um dia (9h-19h). Neste rastreio, foram medidos os valores de 

pressão arterial sistólica e diastólica (com um tensiómetro digital de braço) e de 

colesterol total (com medidor digital e tiras reativas), sendo que os utentes foram 

inquiridos relativamente à sua idade. 

No total, foram testados 37 utentes, 21 do sexo feminino e 16 do sexo masculino. 

Na sua grande maioria, os utentes a quem foi realizado o rastreio tinham idades entre 

os 50 e os 79 anos, mas, no geral, as idades da população testada variaram entre 20 e 

83 anos.  

 

2.5 Resultados e discussão 

Relativamente à pressão arterial sistólica e diastólica, os valores médios obtidos 

na amostra estudada foram, respetivamente, de 128,6mm Hg e 80,2mm Hg. A 

prevalência de HTA nesta população, considerando pressão arterial sistólica superior a 

120mm Hg e/ou pressão arterial diastólica superior a 80mm Hg, é de 66,7% nas 

mulheres e de 68,8% nos homens.  

A prevalência da HTA em Portugal é de 42,6%, enquanto na Europa é de 44% 

35. O facto de estarmos perante uma amostra maioritariamente idosa pode ser o motivo 

pelo qual a prevalência de HTA se encontra tão aumentada face a dados de outros 

estudos. A HTA é mais frequente nos homens 43, o que se encontra de acordo com os 

resultados obtidos para a prevalência. 
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 Relacionando as médias de pressão arterial sistólica e diastólica (fig. 4 e 5, 

respetivamente) com a idade e o sexo, não é possível tirar conclusões sólidas. 

Relativamente a resultados esperados, observa-se, no caso da pressão arterial sistólica, 

entre os 60 e os 89 anos, um aumento possivelmente relacionado com a idade. No caso 

da pressão arterial diastólica, é possível observar a presença de valores médios 

superiores para a população masculina face à população feminina em cada faixa etária. 

 

  

 

Figura 4 Valores médios de pressão arterial sistólica obtidos na população 
testada, relativamente à idade e ao sexo. 

Figura 5 Valores médios de pressão arterial diastólica obtidos na população testada, 

relativamente à idade e ao sexo. 
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Relativamente aos valores de colesterol total no sangue, obteve-se uma média 

de 200,1mg/dL para a população geral, o que corresponde a um risco cardiovascular 

moderado. 

Relacionando os valores de colesterol total com o sexo e a idade (Figura 6), é 

possível perceber, na faixa entre os 60 e os 89 anos, um aumento do colesterol total 

com a idade. No entanto, não é possível tirar conclusões relativamente à influência do 

sexo nestes valores, para esta amostra.  

 

 

Segundo dados da Fundação Portuguesa de Cardiologia, 68,5% da população 

portuguesa apresenta valores de colesterol total acima de 190mg/dL, o que representa 

um risco moderado para doença cardiovascular. Contudo, 23,4% da população 

apresenta valores de colesterol total acima de 240mg/dL, o que constitui um risco 

elevado para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares 44. 

Na população testada, a prevalência de colesterol elevado (acima dos 

190mg/dL) é de 61,9% na população feminina e de 43,8% na população masculina. No 

entanto, apenas 9,5% da população feminina e 6,3% da população masculina 

apresentavam valores de colesterol total acima de 240mg/dL. Esta situação pode ser 

explicada pelo facto de o rastreio ter sido feito numa farmácia, o que pode condicionar 

a amostra, dado que muitos utentes diziam que sabiam ter colesterol elevado e que 

estavam medicados para essa patologia. Provavelmente, este facto reduz a 

possibilidade de encontrar indivíduos com colesterol elevado, especialmente a partir de 

240 mg/dL. 

Figura 6 Valores médios de colesterol total no sangue de acordo com o sexo e faixa etária. 
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2.6 Conclusão 

O rastreio cardiovascular realizado à população permitiu-me um contacto direto 

com os utentes no contexto do diagnóstico, prevenção e aconselhamento relativamente 

a fatores de risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.  

Apesar de ser uma amostra pequena e pouco heterogénea, penso que, apenas 

com base nos valores de prevalência de HTA e CT elevado, é possível concluir que 

ainda é necessário intervir bastante no sentido de alertar a população para modificações 

do estilo de vida que possam reduzir o aparecimento de hipertensão e 

hipercolesterolemia.  

 Este tipo de ações, gratuitas e abertas à população, são importantes para alertar 

relativamente a este problema e diagnosticar precocemente eventuais casos ainda não 

diagnosticados, agindo no sentido de prevenir e tratar a HTA e a hipercolesterolemia.  

3. Publicação mensal 

3.1 Enquadramento e Objetivos 

Numa altura em que as farmácias começam a perder alguma importância para 

alguns utentes, face à legalização da venda de MNSRM noutros locais, torna-se 

importante reforçar o papel do farmacêutico no sistema de saúde e perante o utente. 

Foi neste sentido que surgiu a ideia de delinear uma estratégia de marketing na 

FA, que permitisse ao utente sentir-se especial, criando uma maior ligação entre este e 

a farmácia.  

Com a criação de uma publicação mensal, em forma de newsletter impressa, 

pretendia-se a divulgação de informação útil relativamente ao mês em causa, a 

sensibilização para temas pertinentes, com referência a medicamentos manipulados e 

publicidade a campanhas e descontos de produtos à venda na farmácia, ambos 

relacionados com a temática desse mês. Dado o perfil da grande maioria dos utentes 

da FA, uma publicação eletrónica não chegaria ao público-alvo. 

Esta ideia foi pensada em conjunto com a equipa da FA, pelo que a mim coube-

me a tarefa de elaborar a newsletter a partir de textos que seriam escritos por 

colaboradores da FA e com informações que a equipa entendesse serem pertinentes.  

 

3.2 Elaboração 

Em conjunto com a equipa da FA, decidiu-se que todos os meses haveria, 

essencialmente, dois textos, de fácil compreensão, um deles sobre um tema adequado 
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à época e o segundo (“Feito à sua medida”) sobre medicamentos manipulados. No verso 

da newsletter, decidiu-se incluir uma secção fixa que indicasse o horário de 

funcionamento, o dia desse mês em que a farmácia se encontra de serviço, os vários 

serviços disponibilizados na farmácia (ex. medição de parâmetros bioquímicos) e os 

contactos da mesma. 

Sabendo que as duas newsletters que elaborei (Anexos 2 e 3) eram relativas a 

meses de Verão, as temáticas exploradas encontram-se relacionadas com esta época 

do ano. Para a newsletter de Julho, a Dr.ª Ana Ribeiro redigiu dois textos, o primeiro 

relativo à importância da proteção solar e o segundo relativo à solução de hipossulfito 

de sódio a 30%, um MM usado na Pitiríase versicolor e frequentemente preparado na 

FA. Para o mês de Agosto, a Dr.ª Mónica XXX, responsável pelos rastreios de nutrição 

semanais na FA, elaborou um texto sobre a importância dos cuidados com a nutrição, 

enquanto a Dr.ª Ana explorou o tema das cápsulas de emagrecimento no contexto dos 

medicamentos manipulados. 

Tendo em conta que as newsletters eram deixadas ao dispor dos utentes nos 

vários balcões de atendimento da FA, o principal objetivo era que estes se sentissem 

atraídos a levar a publicação consigo. Com isto em mente, tentei dar às newsletters um 

aspeto cuidado e profissional, mas ao mesmo tempo atrativo e interessante. Desta 

forma, existem sempre imagens relacionadas com o tema, mas, ao mesmo tempo, tentei 

que o espaço não ficasse demasiado preenchido. Além disso, tentei usar cores que 

fossem apelativas e que dessem um aspeto sóbrio mas atraente. 

Para a elaboração da newsletter, foi usado o Microsoft Publisher®. Na primeira 

página, está sempre presente o logotipo da FA e a fotografia da equipa, o que desde 

logo transmite uma ideia de proximidade e preocupação para com o utente, que, ao 

levar a newsletter consigo e ao ler sobre os temas explorados, vai sempre lembrar-se 

da farmácia e da equipa que a ofereceu. 

As referências aos medicamentos manipulados e a campanhas ou promoções 

pertinentes dão a conhecer outros produtos e serviços existentes na farmácia, 

desconhecidos por grande parte dos utentes, o que permite demonstrar a variedade de 

situações para as quais o utente pode encontrar solução na farmácia. Mais uma vez, 

tentei fazer estas referências de uma forma apelativa, sem que tal fosse exagerado. 

 

3.3 Conclusão 

Numa altura ainda difícil para a farmácia comunitária, é importante pensar em 

medidas que realcem o papel do farmacêutico no sistema de saúde. O marketing 

assume uma importância de grande valor neste contexto, pois existem pequenas 
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medidas que podem ser tomadas por forma a demonstrar a preocupação com o utente, 

oferecendo-lhe algo que acrescente valor, em termos de serviço, ao que é a norma 

numa farmácia. 

Com as newsletters, pude verificar que os utentes se encontram recetivos a este 

tipo de ideias. Estas publicações foram bem recebidas pelos utentes da FA, que se 

mostravam interessados em levá-las consigo e, alguns dias após a disponibilização da 

primeira newsletter, era possível ouvir certos utentes, mais habituais, a pedir mais 

informações relativamente às campanhas ou serviços apresentados na publicação. 

Com estas medidas, penso ser possível reforçar o papel do farmacêutico para o 

utente a confiança que este deposita no primeiro, construindo uma relação de 

proximidade. Estas pequenas ofertas permitem marcar a diferença, que pode ser 

decisiva não só no momento de optar por ir a uma ou a outra farmácia, mas, neste 

momento, principalmente entre ir à farmácia ou a outra superfície onde seja legal a 

venda de MNSRM ou outros produtos e/ou serviços disponíveis na farmácia.  
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