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Resumo 

. 

Este relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo que a primeira 

correspondente à descrição da farmácia e seu funcionamento e a segunda 

correspondente ao trabalho de pesquisa e outros projetos realizados. 

Na primeira parte relato o funcionamento geral da farmácia assim como todas as outras 

atividades quotidianas de carácter farmacêutico desenvolvidas. 

Na segunda parte do trabalho, apresento o meu trabalho de pesquisa, sobre hipertensão 

arterial, estando esta escolha relacionada não só com a grande quantidade de 

atendimentos que realizei sobre esta patologia, mas também com a sua elevada 

incidência na população portuguesa e em especial no meu agregado familiar. 

Nesta parte são ainda abordados, um projeto, a preparação do website da Farmácia 

Aguiar, no qual tive a oportunidade de participar e coordenar, mas também um pequeno 

guia de tratamento para consulta pelos novos estagiários, guia este cuja elaboração foi 

por mim sugerida ao Dr. Hipólito Aguiar. 

Este estágio revelou-se extremamente enriquecedor, não só a nível profissional mas 

também pessoal, tive não só oportunidade de aplicar e consolidar conhecimentos 

adquiridos, assim como obter novos conhecimentos. 
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1-Farmácia Comunitária 

1.1- Caracterização da Farmácia 

 

A Farmácia Aguiar (daqui para a frente designada como “FA”) está aberta ao 

público desde 1923, tendo passado de geração em geração sendo por isso amplamente 

reconhecida pelos utentes da zona. Situa-se na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 

em Sete Rios e encontra-se atualmente sobre a gestão do diretor técnico e proprietário 

Dr. António Hipólito de Aguiar. Pode-se considerar o público desta farmácia como 

heterogéneo, sendo bastante procurada por uma faixa etária mais alta, mas também por 

muitos turistas e trabalhadores de faixa etária mais baixa, visto a farmácia se inserir 

dentro de uma zona turística e hoteleira. 

 

1.2- Organização da Farmácia 

 

Para o bom funcionamento de qualquer farmácia, para além das boas 

instalações, é importante contar com uma equipa competente, responsável e 

organizada, que assegure uma prestação de serviços com qualidade à comunidade. A 

FA está instalada ao mesmo nível que a rua, sendo de fácil acesso a todos os utentes, 

encontrando-se também devidamente assinalada quer pelo letreiro “Farmácia” quer pelo 

símbolo da “cruz verde”. Está também exposto na fachada o horário de funcionamento 

da farmácia (8:30h-19:30h em dias úteis e das 08:30h-13:30h ao sábado) e ainda 

informação relativa às farmácias de serviço na zona da Grande Lisboa. 

No que diz especto ao atendimento farmacêutico a FA dispõe de 6 balcões 

distribuídos uniformemente por toda a área da farmácia, sendo que um destes balcões 

permite que o utente com mais dificuldades seja atendido sentado. A acrescentar a 

estes balcões, existem ainda dois gabinetes de atendimento farmacêutico 

personalizado, onde se realizam os ensaios bioquímicos do colesterol e da glicémia bem 

como a medição da tensão arterial com esfigmomanómetro e estetoscópio e vacinação. 

A existência destes 2 balcões provou-se fundamental aquando a disponibilização das 

vacinas da gripe, existindo grande afluência por parte da população, em particular de 

empresas. Para além destes serviços, é possível também medir a altura e peso e 

consequente cálculo do IMC, medição do peso de bebés, determinação da tensão 

arterial automática e perfuração das orelhas. A nível da organização de atendimento, a 

FA dispõe de um sistema de senhas com um ecrã de apresentação do número e 

informações relevantes sobre a farmácia. 
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Existe ainda uma zona exclusivamente dedicada à dermocosmética, onde se 

encontram expostos todos os produtos desta classe, sendo neste local realizadas as 

campanhas de dermocosmética, organizadas pelas marcas.  

Para além do piso do atendimento a farmácia contempla ainda, mais dois pisos, 

um inferior onde se situa o armazém e laboratório e um superior onde se encontra o 

escritório do diretor técnico e uma zona de convívio para os funcionários. 

A equipa da farmácia é constituída por 4 farmacêuticos, 2 técnicos de farmácia, 

2 administrativas e 1 empregada de limpeza, estando todos devidamente identificados. 

Estão ainda atribuídos a cada farmacêutico e técnico de farmácia, um balcão específico, 

permitindo assim o mais fácil redireccionamento a algum utente que esteja a ser seguido 

por um dos profissionais. 

A FA possui uma dimensão considerável e disponibiliza um amplo leque de 

produtos não sujeitos a receita médica, estando estes localizadas em zonas específicas 

e em expositores oferecidos pelas marcas. 

 

1.3- Software Farmacêutico 

 

Na FA o software farmacêutico utilizado é o Sifarma 2000. Existem outros 

softwares disponíveis no mercado, no entanto, considera-se o Sifarma 2000 o mais 

completo do mercado tendo em conta a grande variedade de funções disponíveis. Este 

programa possui um papel de elevada relevância aquando o atendimento pois põe ao 

dispor do farmacêutico informação atualizada e descriminada de cada um dos 

medicamentos, bem como potenciais interações perigosas. 

Permite ainda criar fichas dos utentes, o que, na altura da dispensa, se torna 

fundamental, principalmente em idosos, tendo em conta a grande quantidade de 

laboratórios diferentes existentes, para identificar qual o medicamento que 

habitualmente lhe é prescrito. Existe ainda a opção de acompanhamento para utentes 

mais habituais, o que permite identificar as situações de sobredosagem e interações 

perigosas entre os medicamentos habitualmente tomados e novos medicamentos 

prescritos. 

Para além de ser útil na aérea da dispensa, também tem um papel fundamental 

na receção e gestão de encomendas, acompanhamento de vendas, historial e stock da 

farmácia, compreendendo-se assim a sua importância ao nível da gestão da farmácia. 

No entanto e apesar de toda a sua importância no funcionamento normal da 

farmácia, não deixa de requerer habituação e treino. 
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1.4- Encomendas e Aprovisionamento 

 

Como referido anteriormente o armazém da FA localiza-se no piso inferior, 

podendo ainda ser armazenados produtos sazonais no sótão. O armazém é o local onde 

são recebidos os distribuidores grossistas, feita a receção de encomendas e 

organização dos produtos. Este setor é de extrema importância no funcionamento geral 

da farmácia, principalmente a nível do tempo do atendimento, visto que é fundamental 

encontrar rapidamente o produto de modo a privilegiar o tempo útil de atendimento para 

com o doente. 

A monitorização de stocks aquando a receção de encomendas é também 

importante para o funcionamento da farmácia, visto que se os stocks estiverem 

incorretos, poderão induzir em erro o profissional no atendimento. Na FA, a ocorrência 

de stocks incorretos é bastante recorrente, estando principalmente relacionada com os 

empréstimos de produtos a outras farmácias e a existência de produtos reservados, por 

outro lado, e para evitar a ocorrência de mais erros de stock está disponibilizado no 

balcão de cada funcionário, um documento, onde são registados todos os erros, sendo 

esta ficha entregue ao diretor técnico no fim de cada dia, para posterior correção no 

sistema informático. 

 

1.4.1- Fornecedores e Rotação de Stocks 

 

A FA trabalha atualmente com 6 distribuidores grossistas, 1 principal (Udifar) 

para onde é efetuado o pedido diário e 5 auxiliares (Alliance-Healthcare, Cooprofar, 

Plural, OCP e Disfapor) para onde são remetidas as encomendas instantâneas, através 

do Sifarma 2000 ou por via telefónica, que podem corresponder a produtos em falta na 

encomenda diária e/ou quando algum utente necessita de um produto de urgência. 

Cada fornecedor tem estipulado os seus horários de pedidos e entrega (Anexo). Na 

farmácia também são comercializados produtos veterinários, e quando se verifica que 

os distribuidores regulares não comercializam algum produto em falta, recorre-se ao 

fornecedor BIO2. 

As encomendas diárias são geridas automaticamente pela definição de stocks 

máximos e mínimos no Sifarma 2000, sendo que podem ser manualmente adaptadas 

no final de cada dia pelo farmacêutico substituto ou se for necessário pelo próprio diretor 

técnico. Esta definição de stocks máximos e mínimos está previamente delineada para 

produtos com maior rotatividade e corresponde essencialmente ao número de 
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embalagens de um determinado produto, que tendo em conta a procura e a oferta, é 

necessário encomendar para impedir a rotura de stocks.  

Para além dos fornecedores comuns, também podem igualmente fazer-se 

encomendas aos laboratórios ou no caso da FA, diretamente ao representante 

comercial da marca, que verificará junto do diretor técnico as quantidades a encomendar 

com condições especiais (bonificações, preços reduzidos) nunca perdendo de vista as 

características da farmácia para determinados produtos. 

 

1.4.2-Recepção de encomendas 

 

A receção de encomendas é realizada com o auxílio do Sifarma 2000, sendo que 

no final deverão ser confrontados os produtos introduzidos pelo sistema e os produtos 

debitados na fatura. É também fundamental verificar os PVPs, as margens comerciais 

e os prazos de validade dos produtos. 

Em primeiro lugar aquando a chegada à farmácia, são recolhidas as faturas ou 

notas de encomenda e respetivos duplicados que estão presentes em todas as 

encomendas, sendo dada prioridade de entrada aos produtos do frio. Em seguida dá-

se entrada dos pedidos instantâneos, que são na sua maioria produtos pagos, e 

finalmente as encomendas diárias. As faturas ou notas de encomenda e respetivos 

duplicados tem que, obrigatoriamente, acompanhar os pedidos pois apenas desta forma 

é possível identificar o fornecedor, o destinatário, os produtos encomendados e 

correspondente código nacional português (CNP), as quantidades pedidas e enviadas, 

o imposto de valor acrescentado (IVA), o preço de custo e o preço de venda ao público 

(PVP). Já os produtos psicotrópicos e estupefaciente, para além da fatura normal vem 

igualmente acompanhados de uma requisição, que confirma a entrega dos produtos à 

farmácia. 

Após a entrada de encomendas estar concluída, procede-se à arrumação de 

cada produto tendo em conta as suas características. A maioria dos produtos são 

armazenados no robô, tendo em conta as suas dimensões (não podem exceder 

determinada altura, largura, ou comprimento e não podem ser de outro formato que não 

seja retangular). De cada produto são colocadas no máximo 10 unidades dentro do robô, 

sendo as restantes armazenadas em gavetas identificados pela letra inicial do produto, 

formando assim o stock do robô. A reposição no robô é efetuada não por quem dá 

entrada das encomendas, mas sim pelo responsável do armazém, que está responsável 

também pela verificação diária das quantidades existentes dentro do robô. Os produtos 



 

5 

 

de frio são conservados em frigoríficos de 2ºC a 8ºC, por ordem alfabética, sendo as 

últimas prateleiras destinadas para os produtos pagos e reservados de frio. 

Os MNSRM com maior rotatividade na farmácia são apresentados ao público em 

expositores específicos, tendo em conta a sua sazonalidade, sendo o excedente 

colocado em gavetas devidamente identificadas para reposição. Já os produtos de 

elevada rotatividade que não tem espaço nos expositores são armazenados num 

armário, no piso de atendimento, com várias gavetas identificados por ordem alfabética, 

para fácil acesso pelos funcionários. 

Os medicamentos podem ou ter o seu PVP tabelado e consequentemente 

impresso na embalagem ou podem estar sujeitos à aplicação de uma margem por parte 

das farmácias, sendo por isso necessária a afixação destes preços nas embalagens. 

Este preço é calculado multiplicando o preço de custo com o iva e a margem de lucro. 

Outro aspeto extremamente importante aquando a receção de encomendas são 

os pedidos instantâneos (reservas de produtos ou produtos em falta na farmácia mas já 

pagos pelo utente). Sempre que, na área do atendimento, são feitas reservas ou pedidos 

de medicamentos em falta, é preenchido um documento, com o nome do utente, o(s) 

produto(s) em falta e fornecedor para o qual foi encomendado, sendo este documento 

colocado na secção dos “Pedidos”. Cabe então ao funcionário responsável pela receção 

de encomendas recolher estes documentos e proceder à correta separação dos 

produtos, que são posteriormente guardados em 2 armários, os “Reservados” e os 

“Pagos”, organizados por ordem alfabética. 

Os medicamentos reservados tem a particularidade de virem ainda 

acompanhados por uma data limite de aquisição (48h), para evitar a acumulação de 

produtos sem rotação. 

No final do processo de receção, são detetados, pelo Sifarma 2000, os produtos 

pedidos mas não enviados pelo fornecedor, podendo esta situação ocorrer por falta de 

stock do armazenista ou mesmo do próprio laboratório farmacêutico, sendo o pedido 

destes produtos redirecionado para outro distribuidor. Na atualidade estes produtos em 

falta estão ser monitorizados com especial atenção pelo INFARMED, visto que no 

mercado português, existem alguns medicamentos sob rateio, o que significa que o seu 

acesso é condicionado pela quantidade pedida, permitindo à entidade um rigoroso 

controlo sobre a uniformidade de distribuição destes produtos quer aos distribuidores 

quer às farmácias. A FA tem alguma vantagem neste ponto, visto trabalhar com um 

grande leque de distribuidores grossistas, o que permite um melhor acesso a estes 

produtos. 

A FA oferece ainda um serviço extra aos seus utentes, serviço este que permite 

a aquisição, pagamento e levantamento de vacinas da empresa Stallpharma. 
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Pela área de receção de encomendas passam também as matérias-primas e 

materiais de laboratório, que são encaminhadas diretamente para a área de receção de 

laboratório, onde se procede à sua entrada. No entanto esta secção de medicamentos 

manipulados será explorada mais à frente no subcapítulo 2.6 Medicamentos 

Manipulados. 

 

1.4.3- Devoluções 

 

Os processos de devolução podem advir de duas situações diferentes, podem 

decorrer do processo de receção, no qual podem ser identificadas inconformidades com 

os pedidos, sendo por isso necessário proceder ao retorno dos produtos ao distribuidor 

grossista ou então podem existir pedidos de recolha por parte dos laboratórios 

farmacêuticos ou pelo INFARMED devido a situações relacionados com prazos de 

validade próximos do fim, revisões de preço, ou até irregularidades com alguns lotes de 

medicamentos. 

Para cada uma destas situações são emitidas 3 notas de devolução, com o 

respetivo CNP, nome do produto, quantidade a devolver, identificação do fornecedor e 

motivo de devolução, sendo que duas destas cópias seguem junto do produto para o 

fornecedor sendo a terceira guardada na farmácia no dossier dos pedidos de devolução 

e ainda uma guia de transporte, que obedece ao Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de 

Julho e que resulta de uma comunicação prévia à Autoridade Tributária, efetuada pelo 

sistema informático da existência de transporte do produto. 

Após rececionado pelo distribuidor o pedido de devolução, este pode ser ou não 

aceite. Caso seja aceite, é enviada uma nota de crédito à farmácia ou ocorre uma troca 

por outro produto similar. Se não for aceite, o produto é retornado à farmácia e passa a 

fazer parte das quebras de stock do ano. 

É importante referir que na FA, para os produtos reservados é necessário 

considerar com cautela a que fornecedor se encomenda o produto pois nem todos os 

fornecedores aceitam devoluções por motivo de não levantamento, ficando assim a 

farmácia com produtos sem rotação em stock. 

 

1.5-Medicamentos do Estrangeiro 

 

Com o intuído de promover a equidade no acesso ao medicamento a FA oferece 

o serviço de importação de medicamentos já comercializados em outros países, mas 

que não se encontram disponíveis no mercado português. Para que seja possível 
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efetuar esta encomendas é necessário que o paciente apresente juntamente com a 

receita uma Autorização de Utilização Especial ou justificação clinica. 

Primitivamente, esta autorização estava apenas destinada ao sistema hospitalar, 

verificando-se desde logo insuficiente, pois não suprimia as necessidades de utentes 

que não eram seguidos por essa unidade de saúde específica. [1] 

Consequentemente em 2009, as farmácias passaram a estar abrangidas por 

estas Autorizações, sendo que para tal as farmácias precisariam de obdecer às 

especificações descritas no Regulamento sobre Autorizações de Utilização Especial e 

Excecional de Medicamentos[2]: 

 O medicamento destina-se a um utente em específico 

 Não existem medicamentos similares disponíveis no mercado. 

 Não existe alternativa terapêutica no mercado português, para o fim a 

que se destina. 

 O medicamento está a ser monitorizado em outro país da União 

Europeia. 

No entanto estas autorizações não abrangem todos os medicamentos do 

estrangeiro, tendo em vista a salvaguardada a saúde pública. São exceções a estas 

autorizações, a nível de farmácia comunitária: medicamentos homeopáticos, 

medicamentos que contenham substâncias controladas, medicamentos para ensaios 

clínicos, medicamentos manipulados, medicamentos tradicionais à base de plantas, 

medicamentos derivados de plasma humano e derivados de plasma que tenham sido 

usados como excipientes ou em qualquer outra fase de fabrico[2]. 

Na atualidade as farmácias não necessitam de uma solicitação de autorização 

ao INFARMED, pois é assumida uma utilização excecional, limitada no tempo e com 

supervisão do médico, sendo apenas necessário ao paciente a apresentação da receita 

médica, acompanhada de justificação clínica, como referido anteriormente, que prove a 

inexistência de outras terapêuticas e que a quantidade prescrita seja limita a um 

tratamento máximo para 6 meses[1]. 

Todavia e apesar de não existir intervenção direta do INFARMED, é obrigatório 

de 6 em 6 meses (normalmente Janeiro e Julho) enviar eletronicamente as listagens de 

aquisições efetuadas no semestre anterior. Estas listagens deverão conter o nome do 

medicamento, país de registo, composição das substâncias ativas, forma farmacêutica, 

apresentação e quantidade adquirida. 

Este processo pode ser relativamente demorado, sendo por isso fundamental 

uma colaboração entre o farmacêutico, o médico prescritor, entidade importadora e o 

próprio utente de modo a identificar corretamente o medicamento a importar, o seu país 

de origem, o respetivo processo de comercialização, a entidade transportadora e ainda 
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o preço a ser cobrado ao utente. É também procedimento normal, informar o paciente 

desta demora e ainda solicitar os seus dados telefónicos de modo a posterior contacto 

aquando a chegada do medicamento à farmácia. 

Na FA é o diretor técnico que procede com as requisições para a obtenção do 

medicamento, contatando se necessário os intervenientes dos outros países. 

No final do processo a farmácia fica com a receita, a justificação clínica e uma 

cópia da fatura para futura fiscalização, sendo obrigatório manter esta documentação 

por um período não inferior a 5 anos, é este processo que garante o cumprimento das 

regras de obtenção do medicamento. 

 A encomenda e compra de medicamentos do estrangeiro na FA é um serviço 

que aumenta consideravelmente a procura desta farmácia. 

 

1.6-Medicamentos Manipulados 

 

Define-se um medicamento manipulado como qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico[3]. 

A produção de medicamentos manipulados é um dos serviços que mais utentes 

leva à FA, sendo por isso uma farmácia de destaque nesta área em Lisboa. 

No entanto para uma farmácia estar apta à produção destes medicamentos é 

necessário que cumpra determinados requisitos definidos em Decreto-Lei e pelo 

INFARMED. 

 

1.6.1-Localização Física do Laboratório na Farmácia 

 

O laboratório do FA situa-se no piso inferior, cumprindo a obrigatória normal de 

separação física das outras áreas circundantes, o armazém, a sala de lavagem de 

materiais e a área de escritório, sendo estas ultimas duas fundamentais no apoio ao 

laboratório. 

 

1.6.2-Equipamentos de Laboratório 

 

Os equipamentos de manipulação na FA incluem encapsuladores, misturadores 

de pós, misturadores de cremes e todos os outros materiais normalmente utilizados em 

laboratório (gobelés, balões, espátulas, varetas, etc), seguindo o equipamento as 

indicações da Deliberação 1500/2004. 
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1.6.3-Matérias-Primas 

 

Aquando a chegada das matérias-primas à zona de receção de encomendas na 

farmácia, estas são reencaminhadas para o laboratório onde é feito o seu controlo 

externo. São rececionadas e identificadas em documento próprio, sendo obrigatório 

registar a identificação do produto, prazo de validade, número de lote, número de 

unidades rececionadas, quantidade do produto data do pedido e da receção, data do 

preenchimento e a rubrica do operador. É ainda guardado o boletim de análise do 

produto, no qual se encontram registadas as condições de armazenamento requeridas, 

como a temperatura, proteção da luz, humidade e tipo de acondicionamento. Quer este 

documento quer o boletim de análises são guardados em dossier “Matérias-Primas por 

abrir” e enviados ao diretor técnico. 

Quando é necessária a utilização de uma matéria-prima ainda por abrir, recorre-

se ao arquivo “Matérias-Primas por abrir”, sendo o documento e o boletim de análises 

transpostos para o dossier “Matérias-Primas em utilização”, estando o funcionário de 

laboratório responsável por indicar a data de início e de fim de utilização. 

Este tipo de controlo permite que seja possível rastrear as matérias-primas no 

caso de ocorrer alguma inconformidade em qualquer fase do processo de manipulação. 

Para além do controlo externo das matérias-primas também se procede ao seu 

controlo interno da farmácia, no qual se procede igualmente ao registo do número de 

lote, das quantidades e informações adicionais presentes no boletim de análise, as 

matérias-primas são também rotuladas com a identificação da FA. 

 Para a arrumação das matérias-primas, inicialmente existiam 2 secções de 

prateleiras, onde guardavam estas consoante o tipo de preparação a que se 

destinavam. Nas prateleiras da direita eram acomodadas unicamente as matérias-

primas utilizadas em cápsulas identificadas pela cor azul. Já na zona da esquerda 

ficavam guardadas as que seriam utilizadas em xaropes, cremes, pomadas, pastas 

shampoos, tónicos, entre outras, identificadas pela cor amarela. No entanto este tipo de 

identificação revelou-se pouco eficiente, pois dentro de cada uma das prateleiras não 

existia qualquer organização entre as matérias-primas, tornando-se difícil para alguém 

recém-chegado ao laboratório em encontrar as matérias-primas desejadas. Assim 

sendo, adotou-se a organização por ordem alfabética em ambas as secções, atribuindo-

se a cada prateleira uma letra, tornando assim o armazenamento e identificação das 

matérias-primas mais fácil. 
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1.6.4-Atendimento Farmacêutico e Medicamentos Manipulados 

 

Os medicamentos manipulados distinguem-se em 2 categorias: fórmulas 

magistrais quando indicadas em prescrição específica para um determinado doente, ou 

preparados oficinais, quando são preparados de acordo com indicações farmacopeicas 

ou formulários[4,5]. 

Na FA, os medicamentos manipulados requisitados são normalmente fórmulas 

magistrais, que podem ser requeridas aquando o atendimento farmacêutico presencial 

ou através de correio eletrónico ou via telefónica, sendo que em qualquer um dos casos 

é indispensável a apresentação da receita médica, o nome do paciente e o contacto 

telefónico de modo a notificar o utente quando o seu manipulado estiver pronto a ser 

levantado. Na FA os medicamentos manipulados tem um período de entrega entre 24-

48h úteis, salvo urgências.  

Após a requisição do medicamento manipulado com a respetiva receita média e 

dados do paciente, dá-se continuidade ao processo no escritório do laboratório onde é 

registado o dia da preparação, as informações do doente e médico prescritor e a 

designação do produto com respetivos componentes. Em seguida é criado um lote 

interno da farmácia, específico de cada manipulado, sendo finalmente elaborada uma 

ficha de preparação, na qual se encontra descriminada toda a informação relativa ao 

método de preparação.  

Quando concluída a preparação é calculado o preço do medicamento, tendo em 

consideração o valor dos honorários, das matérias-primas e dos materiais de 

embalagem e de acordo com a Portaria nº.769/2004 de 1 de Julho[5]. 

Aquando da manipulação de medicamentos, são sempre seguidas as indicações 

quantitativas e qualitativas da prescrição, sendo por vezes necessário adaptar métodos 

e excipiente para obter o produto final requerido. Assim, no laboratório são seguidas as 

indicações do formulário galénico, sendo por vezes em caso de dúvida, necessário 

contactar o Laboratório de Estudos Farmacêuticos. 

No laboratório da FA são seguidas normas restritas internas de higiene e 

segurança, estando estas afixadas no próprio laboratório, assinadas pelo diretor técnico, 

sendo obrigatória a utilização de proteção de cabelo, máscara, luvas e proteção de 

calcado. 

É importante referir que na FA são seguidas as indicações do artigo 6º do 

Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, que esclarece quais as substâncias que podem 

ser utilizadas e enumera as substâncias proibidas para a preparação de manipulados. 
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1.6.5- Comparticipação dos Medicamentos Manipulados 

 

Os medicamentos manipulados (fórmulas magistrais ou preparados oficinais), tal 

como os restantes medicamentos sujeitos receita média, são suscetíveis de 

comparticipação, logo que, integrem a lista deliberada no Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 

13 de Maio. Atualmente, os medicamentos manipulados são comparticipados em 30% 

do seu valor[6]. 

 

1.6.6-Manipulados produzidos na Farmácia Aguiar 

 

Na FA são produzidos diversos manipulados tais como, cápsulas, cremes, 

pastas, geles, xaropes, soluções, suspensões, tónicos, shampoos, entre outros. 

Uma das principais fontes de receita do laboratório de manipulação são as 

cápsulas de emagrecimento. Estas cápsulas são compostas por, inibidores do apetite, 

laxantes, fibras reguladoras do intestino, agentes calmantes e agentes diuréticos como 

a hidroclortiazida e a amilorida, sendo esta associação de compostos fundamental para 

a perda de peso, controlo do apetite, regulação intestinal e controlo de estados de 

ansiedade. Algumas prescrições são acrescidas de crómio, com o objetivo de regular 

os níveis de açúcar no sangue, no entanto a função deste oligoelemento como regulador 

do metabolismo da glucose é ainda controversa. 

Um dos principais manipulados pelo qual mais utentes recorrem à FA é o creme 

de permetrina a 5%, este creme de textura fluida e fácil aplicação é obtido pela simples 

adição da permetrina a uma base, neste caso base de Beller. A permetrina é um 

antiparasitário, sendo o tratamento habitualmente prescrito na escabiose ou sarna 

provocada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. A sarna é facilmente transmitida de pessoa 

para pessoa, sendo comum o aparecimento de prescrições para toda a família de casa. 

Origina uma comichão intensa que através do ato de coçar pode levar ao aparecimento 

de lesões pruriginosas. A aplicação do creme deve ser feita por todo o corpo, exceto a 

cara, sendo aconselhável retirar o produto do corpo após 8 horas. O tratamento com 

permetrina é na grande maioria das vezes repetido após 7 dias, uma vez que se 

desconhece a sua ação contra os ovos do parasita, acertando-se assim a eliminação 

completa do parasita [7]. 

Para além dos cremes de permetrina, também se prepararam cremes 

despigmentantes, contendo hidroquinona ou Kelina, anti-celulíticos, com cafeína e 

aminofilina e estimulantes vaginais, com testosterona e estradiol. 
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Na FA também são preparadas soluções, sendo que a mais requisitada é o 

tónico capilar utilizado no tratamento da alopécia androgénica. Esta solução contem 

minoxidilo que pode estar presente nas concentrações de 2 e 5%, adicionalmente 

algumas prescrições acrescem de estradiol, álcool a 70% e propilenoglicol de modo a 

facilitar a dissolução do princípio ativo. Apesar de ser um tónico frequentemente 

prescrito ainda se desconhece o verdadeiro mecanismo de ação do minoxidilo, existindo 

evidências que pode atuar pela estimulação do fator de crescimento endotelial nas 

células da papila dérmica[8]. 

Quanto aos xaropes preparados, estes são na sua maioria diuréticos. São 

obtidos triturando alguns comprimidos de LASIX® (Sanofi Aventis), que contem o 

princípio ativo furosemida, sendo em seguida dissolvidos em xarope comum. 

Também é verdade que uma das patologias que mais utentes leva à procura dos 

medicamentos manipulados da FA é a dermatite seborreica, esta manifesta-se pelo 

aparecimento de prurido, descamação do couro cabeludo, podendo evoluir para uma 

dermatite eczematosa exsudativa com a formação de crostas, sendo o seu 

aparecimento é intensificado com a maior produção de sebo, iniciando-se uma reação 

inflamatória. Apesar da sua etiologia também não estar bem definida, o tratamento de 

primeira linha são agentes citostáticos e antifúngicos, estando estes agentes presentes 

na forma de shampoos contendo ácido salicílico e cetoconazol, manipulados na FA. 

Para além destes compostos, é também por vezes adicionado dexopantenol que ajuda 

na hidratação capilar, essencial para tratamentos mais evasivos. 

Na FA também se manipulam medicamentos veterinários para várias clinicas ou 

particulares, fundamentalmente na forma de cápsulas. 

 

1.7-Atendimento Farmacêutico e Dispensa de Medicamentos 

 

Uma das principais e mais regulamentada tarefa inerente à atividade 

farmacêutica é a dispensa de medicamentos. Nesta área o farmacêutico assume um 

papel fundamental não só pela identificação e validação das prescrições médicas, mas 

também pela informação fornecida ao paciente sobre as indicações de toma, efeitos 

adversos e interações com outros fármacos. Atualmente e com a crise económica 

instalada, as farmácias assumiram um papel de intermediário entre a ida ao médico e a 

automedicação, sendo por isso fundamental aconselhar corretamente o utente. Assim 

sendo, podem-se distinguir dois tipos de medicamentos, os sujeitos a receita média e 

os não sujeitos a receita médica [9]. 
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1.7.1-Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica 

 

Este grupo engloba todos os medicamentos e dispositivos médicos que não 

necessitam de receita médica para o levantamento na farmácia, sendo designados por 

medicamentos de venda livre. Estes podem ser adquiridos nas farmácias ou locais de 

venda de medicamentos não sujeitos a receita médica, como grandes superfícies 

comerciais, sendo o PVP estabelecido de acordo com a entidade dispensadora. 

É importante referir que alguns destes medicamentos podem ser passiveis de 

comparticipação, estando esta apenas disponível em algumas farmácias[10]. 

 

1.7.2-Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

Os MSRM podem ser dispensados mediante receita médica, sendo produtos 

com PVP tabelado e comparticipados pelo SNS, podendo apenas ser dispensados em 

farmácias e hospitais. 

São medicamentos sujeitos a receita médica todos aqueles que corresponderem 

a determinadas condições[11]: 

 

 Podem constituir um risco para a saúde do doente, quando utilizados 

indevidamente, seja por sobredosagem, por utilização para diferentes 

fins, ou por requerem acompanhamento da resposta farmacológica. 

 Destinam-se a uma administração via parentérica 

 Caso contenham substâncias, cujos efeitos adversos exijam um controlo 

mais rigoroso, para aprofundamento toxicológico. 

Atualmente existem três modelos de prescrições: a receita eletrónica 

materializada, receita eletrónica materializada renovável e ainda a receita manual. Estes 

modelos distinguem-se essencialmente pelo período de validade, a receita 

materializada e a receita manual possuem uma validade de apenas 30 dias após a sua 

emissão, já a receita materializada renovável usufrui de um período de validade que se 

pode estender até 60 dias. 

No entanto para serem passiveis de utilização na farmácia, terão que cumprir 

alguns requisitos prévios como a identificação do utente, com número de utente, regime 

de comparticipação e entidade financeira, local de prescrição, número de receita e 

identificação do médico prescritor, estando as últimas três identificadas com o respetivo 

código de barras. Para além destes requisitos obrigatórios é conveniente que na 
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identificação do médico esteja descrito o nome do médico e a respetiva especialidade 

médica. 

Os medicamentos são prescritos segundo a sua designação comum 

internacional (DCI), sendo incluída na receita informação adicional sobre a forma 

farmacêutica, dosagem, número de embalagens e em alguns casos exceções 

aplicadas: 

 Exceção a) Artigo 6.º Margem ou índice terapêutico estreito. 

 Exceção b) Artigo 6.º Reação adversa prévia 

 Exceção c) Artigo 6.º Continuidade de tratamento superior a 28 dias 

Estas exceções são de elevada importância pois permitem adequar o 

medicamento a dispensar, restringindo as possibilidades e assim manter a segurança 

do utente. 

Caso alguma destas exceções seja aplicada, a receita deverá obrigatoriamente 

apresentar o nome do medicamento comercial ou o respetivo titular de AIM. 

Quando se tratam de receitas manuais estas apresentam diferenças em relação 

às eletrónicas. Nas receitas manuais é necessária a colocação de vinhetas em 

substituição do código de barras, para identificação do médico prescritor e local de 

prescrição. Se o local de prescrição for uma unidade do SNS e se a receita se destinar 

a um doente pensionista então a receita terá de vir acompanhada de uma vinheta 

adicional verde de modo a identificar a unidade de saúde, caso se tratem de consultórios 

privados, a identificação poderá ser feita por carimbo ou inscrição manual. Para além 

dos referidos itens, a prescrição manual deve ser justificada de acordo com falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 receitas por 

mês. Qualquer rasura nas receitas manuais deverá ser acompanhada da respetiva 

rubrica do médico e na eventualidade de existirem exceções ou portarias a aplicar estas 

deverão ser devidamente identificadas [11]. Atualmente, estas receitas podem apenas 

ser emitidas com um prazo de validade de 30 dias, não sendo aceite a emissão de 

diferentes vias. 

Cada prescrição médica deverá conter no máximo quatro medicamentos 

distintos, sendo que o número máximo de embalagens por medicamento são duas. No 

entanto esta condição só é válida para medicamentos que não se apresentem sobre 

dose unitário, sendo neste caso possível prescrever até quatro unidades do mesmo 

medicamento por receita. 

Todas estas premissas apresentadas são essenciais à atividade do farmacêutico 

na medida em que permitem assegurar que o paciente obtém a comparticipação devida 

do estado e ainda garantir que o diagnóstico e tratamento do médico foram corretamente 

seguidos. 
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1.7.2.1-Tratamento e Validação do Receituário no Atendimento 

 

O procedimento através do qual os funcionários da FA, no atendimento, validam 

o receituário engloba três pontos-chave, o tipo de comparticipação, a assinatura do 

médico e a data de validade da receita. Em seguida o código do produto é introduzido 

no programa Sifarma 2000, confirmando-se assim a forma farmacêutica, dosagem e tipo 

de embalagem. Em último lugar verifica-se a presença de alguma exceção, efetuando-

se a sua correta identificação e introdução no sistema, sendo obrigatório ao funcionário 

da farmácia carimbar, assinar e datar a receita. 

Estas medidas permitem uma correta verificação do receituário, sendo assim 

efetuada a dispensa de acordo com o prescrito pelo médico. 

 

1.7.2.2- Fecho de Receituário 

 

 No final de cada mês e após correção do receituário, este é organizado 

primeiramente por regime de comparticipação, por lote e finalmente por número de 

receita, sendo que cada lote contem no máximo 30 receitas. Em seguida cada lote é 

devidamente identificado e acondicionado num recipiente específico, identificado com o 

regime de comparticipação, sendo em seguida enviado para um centro de conferência 

de faturas (CCF). 

 

  

1.7.2.3- Regimes de Comparticipação 

 

 Existem várias entidades responsáveis pela comparticipação de medicamentos, 

sendo que as percentagens variam de entidade para entidade. Para que um utente 

possa beneficiar das comparticipações do SNS ou de outros organismos é fundamental 

que, ou estes estejam devidamente identificados na receita ou que o utente esteja 

acompanhado de um cartão de utente válido. 

No caso de o utente ser pensionista, para usufruir da comparticipação extra, 

deverá constar na receita a sigla “R”. Para além dos pensionistas existem ainda outros 

utentes que beneficiam de regimes de comparticipação especial, sendo também 

obrigatória a sua sinalização na receita com o respetivo despacho e a apresentação do 

devido cartão comprovativo[12]. A este cartão é tirada uma cópia e anexada a uma cópia 
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da receita de forma a ser enviada no final do mês para o organismo responsável, 

permitindo assim que a farmácia receba a comparticipação. 

Os medicamentos destinados ao controlo da DM possuem um regime de 

comparticipação distinto dos anteriores descritos. O organismo de comparticipação 

designa-se “DS” e neste organismo são comparticipadas a 100% as lancetas, as 

seringas e as agulhas e a 85% as tiras-teste para a determinação da glicémia, 

cetonemia e cetonúria. É da responsabilidade do farmacêutico no atendimento a correta 

introdução deste regime no sistema, pois este ao contrário dos outros regimes, não vem 

devidamente identificado na receita, nem o paciente possui um cartão comprovativo. 

 

1.7.2.4-Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Esta classe de medicamentos, apesar de seguirem as mesmas obrigações de 

outras classes a nível de receituário, estão sujeitos a um controlo mais rigoroso, devido 

às consequências nefastas para a saúde pública que poderão advir do seu uso 

incorreto. No entanto, uma receita na qual esteja prescrito um medicamento psicotrópico 

não poderá conter nenhum outro fármaco que não pertença a este grupo. 

Na apresentação da receita e no momento da dispensa é necessário ainda que 

o utente forneça informações ao farmacêutico para o preenchimento de uma ficha que 

irá conter dados importantes relativos não só ao doente mas também ao adquirente, 

caso não seja o mesmo. São então registados o nome do utente/adquirente, a sua 

identificação, morada, idade e dados do médico, sendo no final da venda guardados os 

comprovativos relativos à venda de psicotrópicos e anexados à fotocópia da receita 

original, sendo tudo armazenado por um período de 3 anos. 

Esta classe de medicamentos deverá cumprir condições de armazenamento 

especiais, sendo mandatório o armazenamento de difícil acesso e não visível ao público. 

Na FA este medicamentos encontram-se armazenados no robô. 

 

1.7.3- Relação Farmacêutico-Medicamento-Utente  

 

Segundo o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos [13], um dos 

principais deveres de um farmacêutico é estar ao serviço das necessidades dos 

indivíduos, da comunidade e da sociedade, contribuindo para a promoção da saúde 

pública[13]. Tendo em consideração a constante evolução das áreas da medicina e da 

farmacologia, é essencial ao farmacêutico manter atualizadas as suas capacidades e 

conhecimentos e de modo a aperfeiçoar o seu desempenho enquanto profissional de 
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saúde. É também fundamental que o farmacêutico interaja com outros profissionais de 

saúde, promovendo junto destes e do utente, a utilização segura, racional e eficaz do 

medicamento, assegurando que este apreende toda a informação necessária para a 

sua correta utilização. 

A informação prestada deve ser simples, clara, demonstrar rigor científico nos 

esclarecimentos prestados e ser devidamente adaptada ao nível sociocultural do utente, 

de forma a uma correta compreensão da informação transmitida. Esta mensagem oral 

é muitas vezes complementada com informação escrita, por exemplo, escrevendo nas 

embalagens dos produtos a indicação terapêutica, a posologia e a duração do 

tratamento. 

Aquando do atendimento, o farmacêutico deve sempre seguir os princípios 

éticos e deontológicos inerentes à profissão, promovendo a utilização segura, eficaz e 

racional dos medicamentos, prestando um serviço de qualidade, sempre em 

congruência com as Boas Práticas de Farmácia, sendo essencial o estabelecimento de 

uma relação de confiança e cumplicidade com o utente o permitindo assim uma maior 

proximidade entre ambas as partes. 

 

1.7.4-Dispensa de Outros Produtos 

1.7.4.1-Produtos de Dermofarmácia, Cosmética e Higiene 

 

Segundo o INFARMED considera-se um produto cosmético e de higiene corporal 

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

partes superficiais do corpo humano (…), com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais” [14]. 

Esta classe de produtos é uma das que mais clientes trás até à FA, criando assim 

necessidade da existência de um balcão próprio para estes produtos. Na FA existe uma 

gama alargada de possibilidades, entre marcas, produtos específicos para tipos de pele, 

idades e género, sendo por isso essencial durante o atendimento identificar o problema 

do utente para evitar efeitos secundários derivados dos constituintes do produto e para 

facilitar o aconselhamento. 

 

1.7.4.2-Produtos Homeopáticos 

 

Nos últimos anos esta classe de medicamentos tem experienciado uma procura 

crescente por parte dos utentes, sendo necessário ao profissional aprofundar os seus 
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conhecimentos nesta área, estando o fabrico de medicamentos homeopáticos segue 

procedimentos estabelecidos na farmacopeia europeia ou na farmacopeia do estado-

membro em questão. 

Estes medicamentos são requisitados sobretudo por utentes que pretendem 

apenas o uso de produtos naturais, no entanto também podem ter um papel relevante 

em grupos de risco, como recém-nascidos, grávidas e doentes oncológicos[112]. 

Estudos mais recentes revelam que grande parte dos medicamentos 

homeopáticos disponibilizados, não possuem qualquer ação terapêutica relevante para 

as patologias a que se destinam[15].  

 

1.7.4.3-Produtos de Uso Veterinário 

 

Na FA são fornecidos produtos veterinários NSRM, mas também preparações 

magistrais veterinárias sujeitas a receita médica. Os produtos NSRM são normalmente 

adquiridos pelos utentes, com indicação veterinária. 

Visto não ser uma área de foco na sua formação académica, o farmacêutico não 

dispõe de conhecimentos suficientemente aprofundados para aconselhar corretamente 

e com confiança os utentes, sendo muitas vezes obrigado a consultar o folheto 

informativo para adquirir informações importantes sobre a posologia e forma de 

administração. 

 

1.8- Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

 

Na FA para além dos serviços já apresentados, também é oferecido ao cliente a 

hipótese de realizar medições da tensão arterial, avaliação da glicémia e colesterol, 

sendo estas medições muitas vezes pré agendadas em rastreios promovidos pela 

própria farmácia. É de referir também que na FA os farmacêuticos possuem valência na 

área de administração de vacinas. 

 

1.9-Atividades desenvolvidas 

 

No primeiro dia de estágio fui informado pelo diretor técnico que o estágio seria 

dividido em três períodos, cada um com durações diferentes. Primeiramente e durante 

2 semanas estive colocado na secção de armazém, onde adquiri competências na área 

de receção de encomendas e arrumação dos produtos na farmácia. Paralelamente foi-

me incumbida a tarefa de monitorizar, verificar e anotar os stocks de todos os produtos 
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NSRM existentes na FA, pois são os produtos que mais stocks errados apresentam na 

farmácia, sendo no final das duas semanas necessário entregar ao diretor um 

documento evidenciando a correções a serem feitas. Devo dizer que foi uma tarefa que 

para além de me ter dado satisfação realizar, proporcionou-me ainda a aquisição de 

conhecimentos de muitos produtos que até então desconhecia. 

Nas duas semanas seguintes fui colocado no armazém da FA onde para além 

de ter adquirido conhecimentos complementares à minha formação académica na área 

da manipulação, trabalhei ainda na área administrativa do laboratório, onde são 

elaboradas as fichas de preparação dos manipulados, rotulagem e elaboração de 

preços. Devo dizer estas duas semanas foram extremamente gratificantes, por tal, e 

visto ser um estágio curricular de seis meses, sugeri ao diretor técnico a continuação na 

área de laboratório por mais duas semanas, sugestão esta aceite de bom grado pelo 

Dr. António Aguiar. 

Em seguida, assumi funções na área de atendimento ao público, sendo as duas 

primeiras semanas durante o atendimento ao público, apenas observacionais, para 

assim compreender o funcionamento da farmácia, e as regras de receituário e dispensa. 

Aquando o término destas duas semanas assumi funções normais de atendimento, 

sendo obrigatório como qualquer outro funcionário, a correção das suas receitas e 

entrega da respetiva caixa no final de cada dia. Devo afirmar que este período foi sem 

dúvida extremamente enriquecedor, pois para além de todo o conhecimento técnico-

científico que adquiri, adquiri ainda inúmeras competências na área das relações 

humanas e relações funcionário-utente. 

Semanalmente, eram propostas formações pelos representantes comerciais das 

marcas, para a apresentação de um produto ou melhor conhecimento da marca. 

  

1.10- Conclusão 

Em jeito de conclusão, posso afirmar com confiança que estes seis meses de 

estágio foram extremamente estimulantes e enriquecedores, não só pelos 

conhecimentos adquiridos ao longo estágio, mas também pelas importantes 

competências desenvolvidas, que me permitem encarar o exercício da profissão de 

farmacêutico com mais segurança e confiança. Aprendi também a importância da 

profissão de farmacêutico comunitário, pois sendo uma profissão que contacta 

diretamente com os utentes é importante estar constantemente a inovar e adquirir novas 

habilitações não só a nível técnico mas também a nível de relações pessoais, para 

responder da melhor forma às solicitações e preocupações dos utentes e assim manter 

a sua confiança.  
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É necessário ainda realçar que o estágio na FA me proporcionou uma 

experiência única, enriquecedora e gratificante, contribuindo para o meu crescimento a 

nível pessoal e profissional, estando eu eternamente grato por tal. 
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2-Trabalho de pesquisa: Hipertensão 

  

2.1- Contextualização 

 

Ao longo do meu estágio curricular na FA, constatei que grande parte dos utentes 

desta farmácia detinha algum problema de saúde relacionado com a hipertensão 

arterial, sendo um dos grupos de medicamentos mais dispensados precisamente os 

anti-hipertensores e o serviço mais requisitado a medição da tensão arterial. Um dos 

fatores que tende a agravar este panorama é o aumento da população idosa de 16,6% 

em 2001 para 19.0% em 2011[16], tendência esta que não regista quaisquer sinais de 

abrandamento, apontando-se um crescimento até 35%[17]. 

A hipertensão é um dos principais fatores desencadeadores de patologias mais 

graves e frequentemente fatais, como o enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular 

cerebral, falência renal e falência cardíaca congestiva[18]. Assim é importante relembrar 

que o Portugal foi o país Europeu onde se registou mais mortes devido a enfarte agudo 

do miocárdio entre 1985 e 1999[19] e que segundo o INFARMED apenas 39% dos 43,7% 

da população afetados por hipertensão se encontram em tratamento[20], no entanto 

estes dados também poderão ser analisados de uma perspetiva mais otimista, existindo 

um enorme potencial para reduzir a morbilidade de mortalidade de doenças 

cardiovasculares em Portugal, doenças estas responsáveis por cerca de 30,4% dos 

óbitos em 2014[21]. Em 2005 a Liga Mundial de Hipertensão lançou dados preocupantes 

que revelam que cerca de 50% da população mundial hipertensa desconhece a sua 

condição[22]. 

A hipertensão é uma doença que mata silenciosamente[23], sendo por isso de 

extrema importância consciencializar a comunidade para as causas, consequências e 

prevenção da hipertensão de modo a melhorar a sua qualidade de vida e aumentar a 

sua longevidade. 

Durante o meu estágio deparei-me com algumas situações preocupantes 

relativamente a este tópico de HTA. Recordo algumas situações em que pacientes 

deixaram de tomar a sua medicação para a hipertensão devido ao custo dos 

medicamentos ou devido à melhora dos sintomas, pensando que a sua patologia estaria 

curada. Estas situações revelam o quão importante é o papel de um farmacêutico no 

aconselhamento, sendo este um dos principais motivos que me levou a escolher este 

tópico como trabalho de pesquisa. Para além deste motivo acresce o fato da grande 

maioria do meu agregado familiar padecer desta patologia. Estes dois fatores revelaram-

se fundamentais no momento da escolha do meu trabalho de pesquisa, sendo 
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importante para mim, não só a nível profissional mas também a nível pessoal, 

aprofundar o meu conhecimento nesta área. 

  

2.2- Pesquisa 

2.2.1- Pressão arterial, o que é? 

 

Entende-se por pressão arterial (PA), pela força que o sangue em circulação 

exerce nas paredes das artérias quando bombeado pelo coração para todo o organismo. 

É por essencial que todas as zonas do corpo sejam irrigadas pelo sangue arterial de 

forma eficaz, tendo em vista evitar zonas com menor afluxo que pode levar a 

dificuldades de cicatrização ou até gangrena[24,25]. 

A PA determina-se pela resistência que as artérias oferecem ao fluxo sanguíneo, 

sendo esta medida em milímetros de mercúrio (mmHg). A pressão é mais alta no 

momento em que o coração efetua o seu batimento do que quando este contrai, esta 

pressão é designada por pressão sistólica, já no intervalo entre dois batimentos 

cardíacos a pressão sanguínea atinge o seu ponto mais baixo, sendo designada por 

pressão diastólica. É por isso expectável que quanto mais estreito o diâmetro da artéria, 

maior a pressão arterial, no momento do batimento[24,25]. 

O controlo da pressão arterial está dependente de um mecanismo de elevada 

complexidade, que pode sofrer alterações ao longo do dia consideradas normais. Este 

mecanismo permite a adaptação do corpo não só a situações do dia-a-dia, 

principalmente esforço e repouso, mas também, a estações do ano e idade. Assim é 

perfeitamente normal que os valores medidos em situações diferentes sejam eles 

próprios diferentes. É importante referir ainda que este mecanismo é também 

responsável pelo quadro assintomático que a hipertensão arterial usualmente apresenta 

até fases mais avançadas[24]. 

 

2.2.2- Valores de Referência de Tensão Arterial 

O limiar para a hipertensão arterial deve ser considerado flexível, sendo mais ou 

menos elevado, dependendo do perfil de risco cardiovascular global de cada 

indivíduo[26]. No entanto, cada país possui os seus próprios valores de referência, 

indicados pelas autoridades competentes, estando estes em Portugal definidos pela 

DGS. No seguinte quadro apresentam-se então estes valores de referência: 
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Tabela 1 - Classificação dos grupos tensionais
[26] 

 

 

 

  

 

 

2.2.3- Causas de HTA 

Na grande maioria das situações torna-se difícil detetar uma causa específica de 

hipertensão, sendo por isso esta HTA designada por hipertensão essencial. Quando é 

detetável a causa da HTA esta designa-se por HTA secundária, sendo que diversos 

estudos realizados em Centros de Saúde em Portugal revelam que a percentagem de 

incidência desta é apenas de 5%[27]. Por este motivo não é apropriado, nem mesmo 

possível investigar a causa em todos os indivíduos com HTA, contudo, em alguns casos 

especais como, pacientes resistentes à terapêutica, casos mais graves e jovens 

hipertensos devem ser investigados, no sentido de detetar causas curáveis de 

hipertensão. 

Atualmente pensa-se que a HTA se deve a uma combinação de vários fatores, 

hereditários, ambientais e até ao próprio estilo de vida do doente. Porem não devemos 

esquecer que estes fatores podem ser modificáveis ou não modificáveis[27]. Dentro do 

grupo dos fatores não modificáveis temos os hereditários e os ambientais, já o estilo de 

vida é um fator modificável. Por isso, o controlo e modificação de certos hábitos podem-

se revelar fundamentais em termos de prevenção e controlo não só da HTA mas 

também para outras patologias não transmissíveis e principalmente um bom estado de 

saúde no geral. 

 

2.2.4-Hipertensão Essencial 

2.2.4.1-Fatores de Risco Modificáveis  

 

Existe todo um conjunto de erros no estilo de vida que condicionam, nos 

indivíduos suscetíveis, o aparecimento e/ou o agravamento da HTA ou suas 

complicações: 
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2.2.4.1.1- Excesso de consumo de sal 

 

O organismo do ser humano possui mecanismos que permitem responder a um 

maior consumo de sal, sendo estes mecanismos derradeiramente responsáveis 

também pelo aumenta da pressão arterial. Destes mecanismos temos, um aumento da 

osmolaridade, o que leva a um aumento significativo do volume sanguíneo total pelo rim 

como resposta e o endurecimento e vasoconstrição das artérias devido a um aumento 

da atividade simpática renal, o que resulta não só numa maior resistência mas também 

numa probabilidade aumentada de ruturas nas artérias e acidentes vasculares[28]. 

Segundo a OMS consumo máximo diário recomendado de sal são 5 gramas, 

consumo este que se se cumprir pode estar relacionado com uma ligeira diminuição da 

pressão arterial sistólica, quer em normotensos (1-2 mmHg) quer em hipertensos (4-5 

mmHg)[29]. 

A mudança de hábitos alimentares e culinários deve ser uma das prioridades no 

aconselhamento farmacêutico de um paciente hipertenso. Apesar desta ser uma 

mudança difícil para o paciente, pode-se explicar quais as vantagens da não utilização 

de sal na dieta bem como apresentar alternativas mais saudáveis como o tempero com 

ervas aromáticas (coentros, pimenta, orégãos). É importante alertar o paciente para os 

teores, por vezes bastante elevados, de sal já incluídos em produtos alimentares da 

indústria como os lacticínios, os molhos, o pão, entre outros[30].  

 

2.2.4.1.2- Excesso de Peso 

 

A obesidade é um dos fatores que mais condiciona o aparecimento e 

agravamento da HTA, sendo já aceite pela comunidade cientifica o facto de que uma 

redução de peso num paciente hipertenso é acompanhada por um decréscimo na PA[27], 

uma perda de peso de 5kg corresponde a uma descida de cerca de 10 mmHg na 

pressão sistólica e 5 mmHg na pressão diastólica[27]. 

É também importante manter o índice de massa corporal entre 18-25 Kg/m2 e o 

perímetro abdominal abaixo dos 102 cm para o homem e dos 88 cm para as mulheres[31]. 

O farmacêutico pode orientar o paciente na perda de peso, não só promovendo a 

ingestão de uma dieta equilibrada de modo a reduzir a ingestão de gorduras saturadas 

e açúcares e aumentar o consumo de alimentos como os vegetais mas também 

promovendo a atividade física de modo a reduzir o peso, aumentar o tónus muscular e 

reduzir a tensão a nível arterial. 
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2.2.4.1.3- Tabaco 

 

 O tabagismo é um fator de risco major no aparecimento de aterosclerose 

e consequentemente HTA. Segundo a Organização Mundial de Saúde estima-se que 

em Portugal o consumo de tabaco seja responsável por 1 em cada 10 mortes verificadas 

na população adulta e cerca de 1 em cada 4 mortes verificadas na população dos 45 

aos 59 anos.  

 É importante informar o utente que o tabaco afeta não só a saúde do 

fumador mas também a das pessoas que o rodeiam, que se tornam fumadores passivos 

sem o desejarem[32]. Logo após fumar um cigarro a PA aumenta durante os 15 minutos 

seguintes[33] como consequência do estímulo no sistema nervoso simpático[34],existindo 

ainda estudos que demonstram que quer normotensos ou hipertensos fumadores 

apresentam PA superior à de um não-fumador[35]. 

 

2.2.4.1.4- Álcool  

O consumo de bebidas alcoólicas está bastante enraizado na cultura 

portuguesa, sendo através do consumo de cerveja, vinho e até mesmo bebidas 

destiladas. No entanto é preciso alertar o utente de que existe uma forte relação entre 

o consumo exagerado de álcool e o aumento da PA. Um estudo demonstra que a 

redução no consumo de álcool em indivíduos moderadamente hipertensos originou uma 

redução significativa da PA sem o auxilio de medicação anti-hipertensora[36]. 

 

2.2.4.1.5- Stress 

 

O stress é uma resposta exacerbada do corpo a estímulos intensos como a 

pressão da responsabilidade, a agitação, a falta de reconhecimento no local de trabalho, 

o medo de perder os meios de subsistência, problemas familiares e preocupações 

relacionadas com o trabalho, sendo por isso considerado como um fator emergente para 

o aparecimento de HTA. É imperativo então, na sociedade em que vivemos, aprender a 

lidar com o stress, seja através de técnicas como a meditação e a acupressão ou 

simplesmente através de um correto descanso, dormindo as horas necessárias, 

disfrutando de umas férias ou evitando conflitos e tumultos na vida quotidiana[37]. 
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2.2.4.1.6- Sedentarismo 

 

A evolução da tecnologia introduziu inúmeros benefícios na vida quotidiana da 

sociedade, no entanto, acarreta um flagelo ainda maior, o sedentarismo. Sendo este um 

dos principais fatores no agravamento da HTA, é importante informar o doente que a 

atividade física moderada trás inúmeros benefícios, quer ao nível da prevenção quer ao 

nível do tratamento da HTA. Existem inúmeros estudos que demonstram que uma 

atividade física moderada de 30 minutos, 5 dias por semana, possui um efeito benéfico 

na pressão arterial[38]. 

 

2.2.4.1.7- Hiperglicemia e Hipercolesterolemia  

 

Em Portugal é normalmente seguida uma dieta mediterrânica, dieta esta que 

está associada por si só a efeitos protetores do sistema cardiovascular[39], no entanto 

pacientes com níveis elevados de colesterol e/ou glucose no sangue estão mais 

dispostos a um agravamento da HTA, sendo por isso fundamental ter especial cuidado 

com a dieta. Deve-se por isso aconselhar a redução do consumo de marisco, carnes 

vermelhas, ovos, alimentos fritos, molhos, lacticínios e produtos ricos em açúcar, 

optando-se por uma alimentação mais rica em fruta (peras, uvas, bananas, laranja), 

verduras (cenoura, batata, feijão, ervilhas), cereais e peixes gordos (sardinha, salmão, 

arenque, atum)[40]. É também importante alertar o paciente que uma alimentação 

equilibrada não é suficiente para manter uma PA normal, sendo também necessário 

adotar todo o conjunto de medidas descritas anteriormente. 

 

2.2.5-Hipertensão Secundária 

 

Como referido anteriormente este tipo de hipertensão possui uma prevalência de 

apenas 5% na população portuguesa[27], no entanto, as suas causas são de extrema 

importância pois podem potencialmente ser curadas. As principais causas de 

hipertensão secundária são: 

 

2.2.5.1-Doenças Endócrinas  

 

Estas doenças são raramente causa de hipertensão, no entanto, em casos de 

cirurgia de remoção de tumores, como por exemplo, na síndrome de Cushing, o 
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feocromocitoma e até em casos de hiperaldosteronismo primário, a produção hormonal 

pelas glândulas suprarrenais está aumentada, levando ao surgimento de HTA[41]. 

 

2.2.5.2-Doenças Renais 

 

Se é verdade que nem todas as patologias renais se associam a HTA, também 

é verdade que estas são a principal causa de HTA secundária conhecida, sobretudo 

patologias do parênquima renal, como por exemplo a estenose da artéria renal[42]. 

 

2.2.5.3- Doenças Iatrogénicas 

 

Atualmente uma grande percentagem de mulheres toma algum tipo de anti 

contracetivo oral, estes fármacos são responsáveis por uma elevação benigna da PA 

na grande maioria das mulheres sujeitas a este tipo de medicação, no entanto, num 

pequeno número de casos, essa elevação pode ser elevada e levar mesma ao 

aparecimento de HTA[27]. 

 

2.2.6- Hipertensão Arterial e complicações associadas 

 

2.2.6.1- Danos Renais 

 

Uma PA elevada pode facilmente danificar capilares sanguíneos. A nível renal a 

PA elevada provoca uma expansão destes capilares para que o sangue flua 

normalmente, o que eventualmente culminará em lesões nos capilares arteriais renais, 

lesões estas que por sua vez dificultarão a passagem de sangue levando a uma atrofia 

tubular, alteração a nível dos glomérulos e fibrose intersticial. Por sua vez o mau 

funcionamento do rim irá dificultar a excreção renal, aumentando o volume sanguíneo e 

consequentemente a PA[43]. De modo a verificar a extensão do dano renal são efetuados 

testes, que incluem: presença de proteínas na urina, mais especificamente a albumina, 

que não sendo filtrada passa para a urina, a relação albumina/creatina que sendo 

>30mg/g revela dano renal e ainda a taxa de filtração glomerular que sendo <60 ml/min 

é indicadora de dano renal[44]. 

 

  



 

28 

 

2.2.6.2- Aterosclerose 

A aterosclerose designa-se por uma acumulação de placa no interior das 

paredes arteriais, sendo esta acumulação facilitada quando um paciente padece de 

HTA, visto a elasticidade e flexibilidade das artérias estarem diminuídas, facilitando a 

deposição de colesterol, cálcio e fibrina. É de extrema importância referir que pacientes 

com hipercolesterolemia e hipergliciema estão mais propensos à acumulação de placa 

aterosclerótica e consequentemente ao aumento da PA, o que pode privar o coração de 

oxigénio levando por vezes a um enfarte agudo do miocárdio[45]. 

 

2.2.6.3- Enfarte agudo do miocárdio 

Como descrito anteriormente a acumulação de placa aterosclerótica poderá 

levar a um enfarte agudo do miocárdio. Isto deve-se principalmente a uma fragmentação 

ou deslocamento da placa, que poderá levar a uma rutura do vaso sanguíneo com a 

consequente formação de um coágulo, coágulo este que se alojar em algum vaso ou 

artéria pode levar a episódios mais graves. Se bloquear a passagem de sangue para o 

cérebro, ocorre um acidente vascular cerebral, já se bloquear a passagem de sangue 

para o coração surge um enfarte agudo do miocárdio[45]. 

 

2.2.6.4- Aneurisma 

Ao longo do tempo, num paciente com HTA, ocorre uma fragilização das paredes 

dos vasos sanguíneos, podendo esta fragilização levar ao aparecimento de aneurismas, 

que se caracterizam por distensões que ocorrem na forma de balão. Este balão pode 

aumentar até dimensões perigosas, levando a um sangramento interno e diminuição da 

pressão que podem culminar na morte do paciente[45]. 

 

2.2.6.4- Cegueira 

De uma maneira semelhante na qual ocorrem danos nos capilares renais, 

também podem ocorrer danos nos capilares arteriais da retina, levando em alguns casos 

à privação de oxigénio nos tecidos oculares e mesmo à cegueira. 
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2.2.7-Tratamento da Hipertensão Arterial 

 

2.2.7.1- Medidas não-farmacológicas 

 

 Diversos ensaios clínicos demonstram que o tratamento farmacológico é 

o mais eficaz no controlo da HTA e redução das suas complicações. No entanto estes 

fármacos apenas devem ser prescritos a pacientes com HTA moderada a grave 

(PAD>105mmHg)[27], sendo que para os pacientes com HTA ligeira será mais 

aconselhável recomendar  um programa de medidas não farmacológicas. 

 Se seguidas estas medidas, verifica-se na grande maioria dos casos não 

só uma redução espontânea da PA mas também um melhoramento a nível de outros 

fatores de risco, como a obesidade, a hiperlipemia, diabetes e sedentarismo[46]. 

 

2.2.7.2- Medidas Farmacológicas  

  

 Em casos de HTA moderada a grave e caso as medidas não-

farmacológicas forem insuficientes, terá que ser necessário recorrer a terapia 

farmacológica. Atualmente não existe qualquer fármaco no mercado que cure a HTA, 

apenas fármacos de utilização crónica que permitem um controlo desta ao longo da 

vida. Por tal uma vez iniciado um tratamento farmacológico, este deve ser mantido para 

o resto da vida, nunca descorando o cumprimento de outras medidas não 

farmacológicas já descritas anteriormente, medidas estas que por si só poderão permitir 

uma redução das doses e até interromper o uso de medicamentos numa percentagem 

significativa de doentes com hipertensão moderada[46]. 

 O principal objetivo da terapêutica farmacológica é o controlo da PA com 

o menor número e uma dose mais otimizada de fármacos e com o menor número de 

efeitos adversos possível, sendo que no entanto, na maioria dos casos os fármacos anti-

hipertensores tenham de ser utilizados em combinação[46]. Um menor número de 

fármacos utilizados significa um menor número de efeitos adversos e uma menor 

despesa para o doente. Os valores que se pretendem obter com este tipo de terapêutica 

são valroes tensionais iguais ou inferiores a 140/90 mmHg, embora os valores de PA 

ideias se situem em valores inferiores a 120/80 mmHg[46]. 

 Por último é necessário relembrar que nem todos os pacientes reagem 

de igual forma aos diferentes fármacos anti-hipertensores, sendo que um fármaco 

altamente eficaz num doente poderá causa efeitos secundários graves noutro. No 

entanto, atualmente dispomos de um arsenal terapêutico bastante grande e em 



 

30 

 

constante progresso, o que permite controlar a HTA na esmagadora maioria dos casos, 

com o mínimo de efeitos adversos.  
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3-Guia de Aconselhamento Terapêutico 

 

3.1-Contextualização 

 

A FA é uma farmácia que acolhe um grande número de estagiários quer através 

de estágios curriculares que através de estágios profissionais. Como já descrito 

anteriormente todos os estagiários passam por um período observacional, de cerca de 

2 semanas, ao balcão, período durante o qual adquirem todas as competências técnicas 

necessárias para efetuar um atendimento correto. Todavia, não é fácil memorizar todos 

os produtos, nem tão pouco todas as patologias e sintomas que os utentes se queixam, 

como tal, sugeri ao diretor técnico a criação de um pequeno guia de aconselhamento 

terapêutico de auxilio ao novos estagiários, e até aos profissionais efetivos, no qual, 

estaria disponível, através de um formato conciso e de fácil acesso e manuseamento, 

toda a informação relevante sobre as patologias sobre as quais mais vezes é solicitado 

o aconselhamento farmacêutico na FA. 

 

3.2-Guia Terapêutico 

Neste guia, (imprimido em formato A6) está descrita por página, apenas uma 

patologia, contendo informações como, causas, sintomas, terapêutica não-

farmacológica, terapêutica farmacológica e indicação prioritária. As informações 

necessárias para a realização deste guia foram recolhidas junto aos profissionais da 

farmácia e até utentes e revistas pelo diretor técnico. 

 

3.2.1-Patologias Abordadas 

Como referido anteriormente as patologias tratadas neste guia, são as que mais 

vezes solicitam o atendimento farmacêutico. Estas são a constipação, dismenorreia, 

lesões músculo esqueléticas, herpes labial, estomatite aftosa, dermatites e micoses. 

(Anexo 1) 
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4- Website da Farmácia Aguiar 

 

4.1-Contextualização 

Na 2ª semana de estágio foi-me um proposto um desafio pelo diretor técnico, 

desafio este que consistia em ficar responsável pela gestão e por toda a introdução de 

conteúdos no novo website da FA, não só a nível de texto, mas também a nível gráfico. 

Fiquei um pouco receoso pois este tipo de trabalho não está propriamente incluído na 

minha formação académica, no entanto decidi aceitar. 

 

4.2-Conteúdos Introduzidos 

Em primeiro lugar comecei por receber formação de modo a poder realizar esta 

tarefa de modo mais autónomo. Em seguida e ao longo do período de estágio o Dr. 

António foi-me enviando listagens de produtos por laboratório ou marca, listagens estas 

que incluíam não só os nomes dos produtos mas também em alguns casos o descritivo 

do produto e imagem respetiva. Para além da introdução de produtos no website, fiquei 

responsável também pela elaboração de alguns textos a serem expostos no website, 

como informações sobre os medicamentos manipulados produzidos na FA, 

medicamentos veterinários produzidos e comercializados, serviços disponíveis, 

informação sobre as gamas de dermocosmética comercializadas na FA e outros textos 

de carácter mais comercial como as mensagens de boas vindas e de todos os passos 

necessários á compra de um MNSR online. Finalmente, fiquei também responsável por 

verificar o correto funcionamento do website no geral, reportando ao diretor técnico 

alguma falha de design da própria página de modo a ser corrigida pela empresa que 

produziu o website. (Anexos 2 e 3) 

 

4.3-Conclusão 

Este foi um projeto do qual me orgulho ter feito parte, não só pelo resultado final, 

mas também pelos conhecimentos que adquiri, não só na área de farmácia, mas 

também em outras áreas, como informática e edição de imagem. Agradeço ao Dr. 

António Aguiar o total apoio, acompanhamento e disponibilidade que demonstrou, pois 

só assim foi possível tornar este projeto uma realidade. 
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Anexos 

  Anexo 1 (Patologias abordadas no Guia de Tratamento) 

CONSTIPAÇÃO 

Visto ser causada por uma grande variedade de subtipos de rinovírus, a 

resposta imunológica pode não ser muito eficaz 

  

SINTOMAS - (desenvolvem-se 2 a 3 dias após o contacto com o 

vírus): 

 Mal-estar geral 

 Dor de cabeça 

 Garganta irritada 

 Espirros 

 Congestão nasal alternando com rinorreia (as 
secreções nasais límpidas iniciais tornam-se 
progressivamente purulentas) 

 Tosse, normalmente não produtiva; 

 Rouquidão ou afonia; 

 Febre baixa (usualmente até 38,5ºC) 

  

TERAPÊUTICA 

NÃO FARMACOLÓGICA 

 

 Não compartilhar objetos pessoais com alguém 
constipado; 

 Lavar as mãos com frequência; 

 Não tocar no nariz boca ou olhos com as mãos 
contaminadas 

 Evitar a ida à escola das crianças afetadas de 
forma a não contagiar os colegas; 

 

  

TERAPÊUTICA 

FARMACOLÓGICA 

 Tratar apenas os sintomas (tosse, congestão 
nasal, febre, garganta irritada) 

  

INDICAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

PRIORITÁRIA 

 

 Griponal/Antigripine 

 Tosse:Bissolvon/Mucosolvan 

 Garganta:Mebocaína/Strepfen/Strepsils 

 Outras associações: Vitamina C + 
descongestionante nasal (Rhinomer) 
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DISMENORREIA 

 

  

SINTOMAS  Cefaleias 

 Náuseas 

 Vómitos 

 Diarreia 

 Tonturas 

     Fadiga 

  

TERAPÊUTICA 

NÃO FARMACOLÓGICA 

 

 Repouso 

 Exercício físico ligeiro a moderado/ Exercícios de 
relaxamento muscular e respiratórios 

 Calor na região pélvica/abdominal 

 

  

TERAPÊUTICA 

FARMACOLÓGICA 

 AINES (ácido acetilsalicílico, ácido acetilsalicílico + 
ácido ascórbico, ácido acetilsalicílico + ácido 
ascórbico + cafeína, ácido acetilsalicílico + cafeína, 
ácido acetilsalicílico + paracetamol, ácido 
acetilsalicílico + paracetamol + ácido ascórbico, ácido 
acetilsalicílico + paracetamol + cafeína, naproxeno, 
ibuprofeno) 

  

INDICAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

PRIORITÁRIA 

 

 Trifene 200/Trifene 400/Moment (ibuprofeno) 

 Momendol  (Naproxeno 
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LESÕES  MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 

  

SINTOMAS  Dor 

 Hematoma 

 Edema 

 Declínio da capacidade funcional motora 
 

  

TERAPÊUTICA 

NÃO FARMACOLÓGICA 

 

Em situações agudas (entorses, contusões e 

distensões): 

 Descanso 

 Aplicação de gelo logo após a lesão e durante 48-
72H após a lesão (10-15 minutos, 2-4 vezes por 
dia) 

 Proteção da zona lesionada 

 Adoção de posturas mais corretas 

 Em situações crónicas: 

 Massagem 

 Exercícios de alongamento 

 Termoterapia (apenas após o desaparecimento da 
inflamação, entre 5-20 minutos a 40ºC 

  

TERAPÊUTICA 

FARMACOLÓGICA 

 AINES (diclofenac, nimesulida) 

 Venotrópicos (dobesilato de cálcio, heparinóide, 
escina + salicilato de dietilamina) 

  

INDICAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

PRIORITÁRIA 

 

 AINES:  

 Uso tópico:Voltaren Emulgel, Voltaren 
Emulgelex 

 Uso oral: Momendol (naproxeno), Moment 
(ibuprofeno),   

       Nurofen (ibuprofeno) 

 Venotrópicos 

 Uso tópico: Antistax creme 

 Uso oral: Antistax comprimidos 

 

  

TERAPÊUTICA 

COMPLEMENTAR 

 Glucosamina, condroitina 
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HERPES LABIAL 

 

  

SINTOMAS  Primeiros sinais: vermelhidão, sensação de 
queimadura e prurido 

 Aparecimento de pequenas vesículas em cacho na 
boca, lábios ou zona circundante das narinas (fase 
contagiosa) 

 Normalmente de duração entre 3 a 7 dias 

  

FATORES 

DESENCADEANTES 

 

 Stresse 

 Cansaço 

 Febre 

 Menstruação 

 Fatores ambientais (vento, exposição solar) 

  

CUIDADOS 

 

 Durante a fase contagiosa os portadores devem 
evitar: beijar, partilhar copos ou outros objetos em 
contacto com a lesão, tocar nas lesões sem lavar 
as mãos em seguida, ingerir alimentos ou sumos 
ácidos 

 

  

TERAPÊUTICA 

FARMACOLÓGICA 

 Aciclovir 

 Tromantadina 
 

  

INDICAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

PRIORITÁRIA 

 

 Zovirax (aciclovir) 

 

  

TERAPÊUTICA 

COMPLEMENTAR 

 Adjuvantes de cicatrização 

 Fortalecimento imunitário (Pharmaton, centrum) 
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ESTOMATITE  AFTOSA 

 

  

SINTOMAS  Lesões: 

 Diâmetro de 5 a 10 mm 

 Arredondadas e superficiais 

 Margens regulares e avermelhadas 

 Não coalescentes 

  

PREVENÇÃO 

 

 Manter uma boa higiene bucal 

 Evitar o consumo de alimentos irritantes 
da mucosa oral (ex: ácidos, condimentos, 
chocolate) 

 Evitar a utilização exagerada de 
        antissépticos orais 

 Manter um aporte correto de vitaminas e   
       sais inerais 

  

TERAPÊUTICA 

NÃO FARMACOLÓGICA 

   Boa escovagem dentária 

   Evitar alimentos irritantes 
 

  

TERAPÊUTICA 

FARMACOLÓGICA  

   Ácido salicílico + ruibarbo 

   Benzidamina 

   Benzocaína 

   Cloro-hexidina 

   Cloro-hexidina + clorobutanol 

  

INDICAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

PRIORITÁRIA 

      Tantum Verde / Hextril / Paradontax 

  

TERAPÊUTICA 

COMPLEMENTAR 

 

      UL 250 + becozyme 
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DERMATITES 

 

  

TIPOS DE 

DERMATITES 

 Dermatite Atópica: são lesões pápulo-escamosas nas 
zonas de flexão da pela, face, pescoço, mãos, joelhos 
e pés, prurido 

 Dermatite Seborreica: são lesões descamativas no 
couro cabeludo, sobrancelhas, orelhas, parte central 
da face, tórax e zonas intertriginosas. (frequente em 
indivíduos com pele ou coro cabeludo oleoso)  

 Dermatite de Contacto: são lesões vesículobolhosas 
que resultam do contacto com substâncias externas 

 Dermatite da fralda: é uma inflamação cutânea na 
zona da fralda, comum em crianças já com dermatite 
atópica 

  

PREVENÇÃO 

 

Evitar: 

 Alguns alimentos como: leite, ovos, chocolate, 
morangos, citrinos, etc 

 Exposição solar excessiva e ambientes muito secos 

 Banhos de água quente muitos longos e frequentes 

Recomendar: 

 Lavar a pele com produtos não agressivos 

 Secar bem a pele depois do banho evitando a 
secagem por fricção 

 Hidratar frequentemente a pele 

  

TERAPÊUTICA 

NÃO FARMACOLÓGICA 

 Evitar coçar a zona das lesões 

 Em fase crónica tomar banho com produtos 
emolientes 

 Em fase aguda hidratar frequentemente a pele e 
aplicar compressas de água fria sobre as lesões 

 Em caso de dermatite seborreica do lactante aplicar 
vaselina líquida/óleo vegetal nas lesões e levar com 
um champô suave de pH neutro 

  

TERAPÊUTICA 

FARMACOLÓGICA  

 Dexpantenol, óxido de zinco, ácido láctico + lecitina, 
ácido salicílico + enxofre + óleo de cade 

  

INDICAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

PRIORITÁRIA 

 Dermatites (geral): Mitosyl, Halibut creme, 
Bepanthene 

 Dermatite Seborreica: Selenix/Nizoral 
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MICOSES 

  

SINTOMAS  Prurido intenso e fissuras 

 Odor 

 Pele macerada e esbranquiçada 

 Inflamação e dor 
 

  

TERAPÊUTICA 

NÃO FARMACOLÓGICA 

 

 Usar toalhas diferentes para secar a zona afetada 

 Lavar bem e secar a área afetada antes da colocação 
do antifúngico 

 Cortar o cabelo, pelos e unhas envolvidos 

 Trocar de roupa interior todos os dias e não partilhar 

  Usar antitranspirante nos pés e antifúngicos no 
calçado 

 

  

TERAPÊUTICA 

FARMACOLÓGICA  

 Cetoconazol, clotrimazol, miconazol, iodopovidona  

  

INDICAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

PRIORITÁRIA 

 Canesten / Canespor (Pés) 

 Mycoster (Unhas) 

 Nizoral (Corpo) 
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Anexo 2 (Backoffice do website da Farmácia Aguiar) 
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Anexo 3 (Página inicial do Website da Farmácia Aguiar) 

Doenças Cérebro-Cardiovasculares em números 
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