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Resumo 
O estágio em farmácia comunitária encontra-se inserido no plano de estudos do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Deste modo, o presente relatório foi 

desenvolvido por forma a comentar toda a organização e gestão inerente a uma farmácia 

comunitária e descrever todas as atividades desenvolvidas ao longo dos 6 meses de 

estágio. Este decorreu de 9 de Janeiro a 10 de Julho de 2015, na Farmácia Ferreira da 

Silva, NorteShopping, na Senhora da Hora. 

Ao longo deste relatório, são retratadas todas as atividades que tive oportunidade de 

realizar e a experiência profissional adquirida. O relatório é constituído por duas partes. 

Na primeira são descritos todos os processos relativos à organização da farmácia 

comunitária e à sua gestão, desde a realização de encomendas ao seu correto 

armazenamento. É explicitado o modo como é feita a dispensa de medicamentos aos 

utentes, quer nos casos de medicamentos não sujeitos a receita médica, como nos 

medicamentos sujeitos a receita médica. Encontram-se igualmente referidos os diversos 

serviços farmacêuticos disponibilizados, os medicamentos manipulados preparados, as 

normas de receituário e faturação, bem como o registo de todas as formações que tive 

oportunidade de assistir.  

Numa segunda parte, são descritos os temas desenvolvidos na farmácia comunitária 

durante o estágio. Foram explorados os temas: “Psoríase: caracterização, causas e 

tratamentos disponíveis. Elaboração de folheto com informação e conselhos úteis”, 

“Estudo das principais causas de erro no receituário” e a realização de um Rastreio 

Cardiovascular. O presente relatório descreve a pertinência dos temas escolhidos, 

seguida de informação teórica sobre o mesmo, uma descrição do modo como a atividade 

foi elaborada e uma avaliação dos resultados observados. 

Com este estágio, tive a oportunidade de finalizar a formação académica em Ciências 

Farmacêuticas, numa farmácia dinâmica, organizada e bem estruturada. Permitiu-me 

perceber a importância do farmacêutico na comunidade, a necessidade constante de 

formação e atualização científica dos profissionais e da importância de uma organização 

e gestão eficazes para o bom funcionamento de uma farmácia comunitária.  
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1. INTRODUÇÃO 
 O estágio em farmácia comunitária é uma parte integrante e fundamental do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. O estágio permite promover a 

integração do estudante no meio profissional, consolidando os conhecimentos adquiridos 

ao longo de todo o curso. Trata-se de uma fase de formação que garante uma 

preparação técnica e deontológica para o desempenho da profissão farmacêutica. 

O papel do farmacêutico na comunidade é de extrema importância, funcionando este 

como um profissional de saúde ao qual o utente recorre e espera encontrar apoio e 

conhecimento científico. O estágio em farmácia comunitária permite, deste modo, 

completar uma formação adequada ao exercício farmacêutico, por forma ao seu 

desempenho de forma competente e responsável.  

As competências, pessoais e profissionais desenvolvidas, apenas foram possíveis de 

adquirir com a prática farmacêutica, o atendimento ao público, a observação e realização 

de todos os processos inerentes à gestão e organização da farmácia comunitária. 

A realização de um estudo aprofundado acerca de uma patologia crónica frequente 

(psoríase) bem como do rastreio cardiovascular, permitiu um maior contato com o utente, 

exigiu uma preparação teórica prévia que me permitiu alargar os conhecimentos e 

desenvolver capacidades de comunicação. Tive ainda, oportunidade de integrar uma 

equipa de trabalho cientificamente formada, exigente, organizada, disposta a contribuir 

para a minha formação enquanto profissional.  

Deste modo, considero que o estágio foi essencial para a minha formação pessoal e 

profissional. Permitiu-me adquirir mais responsabilidade, espirito crítico, capacidade de 

comunicação, experiência teórica e contato com o utente, ou seja, conhecer o essencial 

da atividade farmacêutica.  

 



Farmácia Comunitária 

2 
 

2. FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
 

2.1. Organização e caracterização da Farmácia  
A Farmácia Ferreira da Silva (FFS) Sociedade Unipessoal, Lda., encontra-se situada 

no Centro Comercial NorteShopping (Loja 140), na Rua Sara Afonso 105-117, freguesia 

da Senhora da Hora, conselho de Matosinhos. A farmácia dispõe de uma porta de acesso 

direta na parte traseira da mesma, por onde é feito o atendimento de serviço permanente, 

receção de algumas encomendas, bem como a entrada dos funcionários. 

Possui um horário de funcionamento, de Segunda-feira a Sábado das 10h-23h e 

Domingo das 10h-20h. Em dias de serviço permanente, encontra-se aberta 

ininterruptamente, desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. 

Segundo o decreto-lei (DL) nº53/2007, de 8 de Março [1], o horário de funcionamento 

deve ser afixado na farmácia em local visível.  

A FFS tem como proprietária a Dr.ª Maria Margarida Azevedo e como Diretora 

Técnica a Dr.ª Susana Matos. Possui ainda 2 farmacêuticos substitutos: Dr.ª Filomena 

Almeida e Dr. Pedro Pires. 

Segundo o DL nº307/2007, de 31 de Agosto, uma farmácia deve dispor de um mínimo 

de dois farmacêuticos [2], sendo que a FFS cumpre esta regra estabelecida. A equipa da 

FFS é composta por 30 funcionários entre farmacêuticos, técnicos de farmácia, ajudantes 

técnicos, enfermeiras entre outros. Cada profissional, devidamente identificado, além das 

funções inerentes ao atendimento e aconselhamento farmacêutico e de acordo com as 

suas competências, tem responsabilidades de administração, gestão, marketing, 

reposição, encomendas, preparação de medicamentos manipulados e faturação.  

 

Em relação às instalações gerais e espaço físico da farmácia e de acordo com o 

estabelecido no documento de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária (BPF) [3]: “Deverá ser garantida a acessibilidade à farmácia de todos os 

potenciais utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência”. 

Deste modo, e cumprindo o estabelecido em [3], a FFS: 

• Encontra-se perfeitamente instalada ao nível do corredor principal do 

NorteShopping por onde se faz o acesso principal dos utentes; 

• Uma das portas de entrada do NorteShopping, e que dá acesso à farmácia, 

possui uma rampa de acesso a deficientes; 

• Encontra-se identificada por um letreiro com a inscrição “FARMÁCIA”, e o símbolo 

“cruz verde”, quer no lado interior do shopping quer do exterior na rua; 
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• Nas montras de vidro, que se encontram em constante renovação, são colocadas 

campanhas publicitárias sobre promoções, produtos de dermocosmética e Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), que contemplam informação aos utentes;  

• De forma visível do exterior da farmácia, encontra-se informação sobre o horário 

de funcionamento, a propriedade e direção técnica da farmácia, os serviços 

farmacêuticos prestados, bem como informação acerca das escalas dos turnos das 

farmácias de serviço permanente do município de Matosinhos.  

 

Quanto ao espaço interior e de acordo com o estabelecido no documento de BPF [3]: 

“O espaço interior da farmácia deve ser profissional permitindo a comunicação eficaz com 

os utentes”. Assim, cumprindo as recomendações descritas no artigo 29º do n.º 

171/2012, de 1 de agosto [4], as farmácias “devem dispor de instalações adequadas de 

forma a garantir a segurança, conservação e preparação de medicamentos e a 

acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e respetivo pessoal”. A FFS dispõe 

assim de: 

• Sala de atendimento ao público, 

• 3 Armazéns, 

• Sala de enfermagem devidamente equipada, 

• Sala de atendimento personalizado e serviços de podologia e nutrição, equipada 

com uma secretária e uma marquesa, 

• Laboratório de preparação de medicamentos manipulados, 

• Gabinete da proprietária da farmácia, 

• Escritório/biblioteca, 

• Sala de reuniões e realização de formações,  

• Espaço de refeições, 

• 2 Instalações sanitárias 

 

A zona de atendimento ao público é composta por 10 balcões de atendimento 

devidamente equipados. Nesta zona, existe uma balança automática para medição do 

peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC) e um aparelho automático para medição 

de pressão arterial, ambos de acesso livre ao utente. 

Encontram-se em exposição, e de forma acessível aos utentes, produtos cosméticos 

e de higiene corporal, bucodentários, puericultura, produtos dietéticos e fitoterapêuticos, 

alguns produtos de ortopedia e de veterinária; em prateleiras atrás dos balcões, e de 

acesso limitado aos funcionários da farmácia, encontram-se alguns MNSRM, organizados 

de acordo com a indicação terapêutica a que se destinam, e facilmente visíveis e 
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identificados pelos utentes. Conforme a época do ano é dada maior importância aos 

produtos que têm maior expressão de vendas.  

 

A FFS dispõe de 3 armazéns onde se encontram armazenados os medicamentos e 

outros produtos existentes na farmácia. Um deles situa-se no piso -1 (com acesso 

através de elevador) e encontra-se equipado com robot que possui a maioria dos 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM); também neste armazém se 

encontram diversos produtos de puericultura, como papas, leites e fraldas. As 

encomendas diárias são rececionadas diretamente neste armazém.  

Outro dos armazéns situa-se no piso 0 (o mesmo da zona de atendimento) e dispõe 

de um armário com gavetas deslizantes horizontais e verticais. Em gavetas deslizantes 

horizontais residem as MSRM com embalagens de dimensões não adaptadas ao robot, 

fórmulas sólidas para inalação oral, gotas para administração oral, nasal, oftálmica e 

auricular, pomadas, cremes, suplementos alimentares, dispositivos incluídos no protocolo 

da diabetes, supositórios/enemas, injetáveis, produtos homeopáticos, alguns 

bucodentários, alguns dispositivos médicos como material para ostomizados, meias de 

compressão e descanso, material higiénico e produtos e medicamentos de uso 

veterinário. Em gavetas verticais encontram-se xaropes, fórmulas líquidas de 

administração oral (ampolas), fórmulas dispersíveis para administração oral (saquetas), 

produtos para uso ginecológico, líquidos externos e colutórios. É também nesta zona que 

se localizam 2 frigoríficos, destinados ao armazenamento de produtos que exigem baixas 

temperaturas (2-8ºC), como, por exemplo, insulinas e vacinas. Neste mesmo espaço 

existe um armário com diversas prateleiras onde se encontram, organizados por ordem 

alfabética, as reservas de produtos efetuadas pelos utentes. 

Este armazém dispõe de uma zona, de acesso restrito aos funcionários, onde é feita 

a receção e processamento de outras encomendas, nomeadamente aquelas efetuadas 

no ato da dispensa. Para esse efeito, existe um balcão de trabalho, equipado com um 

computador, fotocopiadora e telefone. 

No piso 1 existe um terceiro armazém constituído por uma série de prateleiras e 

reservado ao stock de reforço maioritariamente de MNSRM, material ortopédico e 

produtos de dermocosmética, sendo utilizado quando o espaço destinado ao stock 

primário não é suficiente para comportar a quantidade encomendada. 

 

A FFS dispõe de uma sala de enfermagem devidamente equipada, destinada à 

realização de testes bioquímicos, medição da pressão arterial, administração de 

injetáveis, tratamento de feridas, testes de intolerâncias alimentares e furos nas orelhas. 
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Existe uma Sala adicional de atendimento personalizado e para realização de 

serviços de podologia e nutrição, equipada com uma secretária e uma marquesa. 

 

O laboratório é a zona reservada às operações de manipulação em pequena escala. 

Em conformidade com as Boas Práticas na preparação de medicamentos manipulados 

[5], o laboratório está convenientemente iluminado e ventilado, as superfícies são de fácil 

limpeza e a temperatura e humidade estão devidamente controladas [5]. O laboratório 

está apetrechado com o equipamento mínimo obrigatório para as operações de 

preparação e acondicionamento de medicamentos manipulados, que consta do anexo à 

Deliberação nº 1500/2004, de 7 de Dezembro [6]. As matérias-primas para preparação de 

manipulados encontram-se arrumadas em armário próprio no laboratório, bem como toda 

a informação e documentação necessária, como Formulário galénico Português, 

Farmacopeia Portuguesa 9.1, fichas de preparação e registo de material utilizado. 

 

Na FFS existe ainda um escritório/biblioteca onde: se procede à verificação do 

receituário e à sua separação em lotes; se reúne a informação sobre psicotrópicos e 

estupefacientes; existe uma zona de arquivo onde se encontra toda a documentação 

relativa à gestão e organização do estabelecimento, assim como dossiers relacionados 

com o sistema de qualidade subjacente; consta um armário onde se podem encontrar 

publicações úteis ao exercício da atividade farmacêutica; são recebidos os delegados de 

informação médica dos laboratórios; se resolvem assuntos relativos à administração, 

gestão e contabilidade da farmácia e realização de encomendas. 

A farmácia dispõe ainda de uma sala de reuniões e onde são realizadas diversas 

formações para os funcionários da farmácia. 

 

2.2. Gestão da Farmácia  
2.2.1. Sistema informático  

Para uma correta gestão financeira é importante o recurso a um software 

devidamente preparado. O sistema informático existente na FFS é o PHC, gerido pela 

empresa Logitools. O Sistema Logitools Farmácia é uma aplicação que combina todas as 

necessidades específicas de uma farmácia com as de uma ferramenta de gestão. 

Permite ao farmacêutico gerir e controlar todos os processos inerentes ao medicamento, 

aumentando a eficiência tanto de uma perspetiva farmacêutica como de negócio. Este 

possui as seguintes funcionalidades: 

• Sistema Integrado Gestão 

• Gestão Contas Correntes Fornecedores 
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• Gestão Contas Correntes Clientes/Utentes 

• Gestão Receituário e Faturação Entidades 

• Dispensa Clinica de Medicamentos 

• Gestão de Comunicação e Alertas 

• Gestão Cartão Fidelização e Promoções 

• Gestão de Reservas Clientes 

• Gestão e Preparação Encomendas 

• Dicionário Medicamentos e Comparticipações atualizada diariamente 

• Ferramenta Avançada de Relatórios 

 

O PHC constitui assim uma ferramenta essencial, que reduz a ocorrência de erros no 

momento da dispensa, simplificando o trabalho do farmacêutico. Cada funcionário tem 

um código de acesso, sendo que cada operação realizada fica registada.  

 

2.2.2. Gestão de stocks   

Para alcançar um equilíbrio financeiro, é importante que exista uma correta e 

constante gestão de stocks. O software existente permite definir stocks mínimos e 

máximos para cada produto, evitando a rutura do mesmo e facilitando a realização de 

novas encomendas. Para a correta gestão de stocks, é preciso ter em consideração o 

stock atual do medicamento/produto, a média mensal de vendas, a sua rotatividade, a 

sazonalidade, a existência de campanhas publicitárias, descontos financeiros e 

bonificações feitas pelos respetivos armazenistas e laboratórios. Há, contudo, fatores que 

podem contribuir para a existência de discrepâncias entre o stock real e o informático, 

entre outros, erros na entrada da encomenda, erros na venda e erros nas devoluções. 

O controlo dos prazos de validade é crucial no controlo de stocks. Todos os meses, a 

FFS realiza uma verificação dos prazos de validade dos produtos a expirar em 3 meses. 

Estes produtos são retirados e devidamente devolvidos a fornecedores ou laboratórios. O 

sistema PHC permite a impressão de uma listagem com todos estes produtos.  

Uma das tarefas que realizei foi a contagem de stocks e verificação de prazos de 

validade de diversos produtos de dermocosmética e suplementos alimentares. 

 

2.2.3. Encomendas e Aprovisionamento 

2.2.3.1. Realização de encomendas 

A aquisição dos diversos produtos existentes na farmácia é feita através de 

distribuidores grossistas e armazenistas ou mediante de compra direta aos laboratórios. 

A facilidade de contato, rapidez e frequência nas entregas e a possibilidade de adquirir 
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pequenas quantidades torna os armazenistas a opção de aquisição mais frequente. As 

encomendas são efetuadas ao(s) fornecedor(es) que melhor se adapta(m) às 

necessidades do momento. Sempre que um fornecedor oferece um desconto ou uma 

bonificação compensatória para algum produto é-lhe dada preferência. A FFS trabalha 

com 3 fornecedores: OCP, COOPROFAR e Alliance Healthcare, sendo que, o principal 

fornecedor em termos de medicamentos é a OCP. Já os medicamentos de venda livre e 

os produtos de saúde são, preferencialmente, encomendados à COOPROFAR, exceto 

quando se tem conhecimento de que o preço é mais vantajoso noutro fornecedor. 

O PHC permite a realização de encomendas diárias e manuais. Estas são da 

responsabilidade do diretor técnico, farmacêuticos adjuntos ou de outro funcionário com 

esta função pré-designada. É realizada uma encomenda diária, através do sistema PHC. 

Neste tipo de encomendas, é gerada, automaticamente, uma lista/proposta de 

produtos/medicamentos a encomendar, tendo em conta o stock mínimo e máximo 

constantes na ficha do produto e as vendas realizadas. A lista é analisada e ajustada 

tendo em consideração a média das vendas nos últimos meses e a época do 

ano/sazonalidade. Após aprovação, a encomenda é enviada diretamente ao fornecedor. 

No caso de surgirem, no ato da dispensa, solicitações de medicamentos ou produtos 

que não haja na FFS, é feita uma encomenda online, diretamente no site da 

COOPROFAR, após a verificação da existência dos produtos no armazenista; caso o 

produto pretendido não esteja disponível neste fornecedor, são tentadas outras vias 

como encomenda direta por telefone à OCP ou Alliance Healthcare. 

Alguns produtos podem ser pedidos diretamente aos laboratórios, sempre que surge 

essa necessidade.  

 

2.2.3.2. Receção e verificação de encomendas 

Os medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos de saúde chegam à 

farmácia acondicionados em contentores, no caso de compras a armazenistas, e em 

caixas de cartão, no caso de compras diretas aos laboratórios; os produtos de frio vêm 

acondicionados em contentores próprios com acumuladores de gelo. Todas as 

encomendas vêm acompanhadas da respetiva fatura original e do respetivo duplicado. 

Estes documentos possuem a identificação do fornecedor e da farmácia, o valor total 

da compra e o respetivo valor do IVA a tributar. É ainda discriminado o nome comercial, a 

forma farmacêutica, dosagem e tamanho da embalagem, a quantidade encomendada e a 

que foi realmente enviada, o preço de custo e o preço de venda ao público (PVP), 

quando aplicável, o IVA e bonificações e/ou descontos efetuados pelo fornecedor. 

Aquando a receção, os produtos de frio são imediatamente guardados no frigorífico.  
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Durante a receção da encomenda é indispensável conferir o destinatário da 

encomenda, se não há trocas entre o produto faturado e o enviado, o número e estado 

das embalagens e o prazo de validade. Após esta etapa e antes de se dar entrada dos 

produtos encomendados no programa informático, é imprescindível importar a 

encomenda através da introdução do número da fatura, fornecedor, hora e data da 

encomenda e tipo de pagamento. É da responsabilidade de quem dá entrada da 

encomenda, verificar o número de embalagens que realmente vieram vs. as que foram 

encomendadas e corrigir caso necessário. 

No que diz respeito ao PVP, se o preço impresso na cartonagem (PIC) não 

corresponder ao PVP que consta na ficha do produto, altera-se o preço inscrito na ficha 

desse produto para o PIC do produto que está a ser rececionado. 

O PVP dos restantes produtos é estabelecido pela farmácia pelo que, neste caso, 

aquando da sua receção, apenas se confirma se o preço registado no sistema é igual ao 

preço da fatura e a margem de lucro atribuída. Caso a encomenda tenha sido feita a um 

armazenista e não exista stock altera-se o preço de custo para o preço que figura na 

fatura. Se existir algum produto em stock e se o preço de custo do novo produto for 

inferior ao já existente, mantém-se o preço inicial. Por sua vez, se existir stock e se o 

novo preço de custo for superior ao já existente, faz-se a sua correção na ficha do 

produto. É também necessário verificar se não houve alteração no IVA dos produtos e 

aplicar, caso existam, bonificações e/ou descontos efetuados pelo fornecedor. No final 

deste processo, verificar se o valor total obtido corresponde ao inscrito na fatura enviada. 

De seguida, é essencial verificar os prazos de validade os produtos rececionados e 

compará-los com os já existentes em stock se for o caso. Se o stock do produto a 

rececionar é superior a zero, altera-se o prazo de validade se, e só se, o apresentado nas 

embalagens que estão a ser rececionadas for inferior ao inscrito na ficha desse produto. 

Caso o PHC indique que o stock do produto a rececionar é menor ou igual a zero, altera-

se o prazo inscrito na ficha desse produto para o das embalagens que estão a ser 

rececionadas. 

No final de todo este processo, as faltas, ou seja, os produtos pedidos que não são 

enviados, são novamente encomendados a outro fornecedor ou diretamente ao 

laboratório. 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes apresentam uma requisição 

própria, uma vez que exigem um controle rigoroso. O documento de requisição possui 

duas cópias, sendo que o original é arquivado na farmácia e o duplicado é enviado ao 

fornecedor devidamente carimbado e assinado. 

Caso a encomenda se refira a produtos de dermocosmética ou a determinados 

produtos de venda livre, no final da receção, é impressa uma etiqueta, com o respetivo 
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código CNP, nome do produto e PVP. Estas devem ser coladas na embalagem, de modo 

a que não cubram nenhuma informação importante. 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de rececionar e verificar encomendas com 

consequente introdução no sistema informático. Efetuei igualmente marcação de preços. 

Estas tarefas permitiram-me um contato mais próximo com uma grande variedade de 

medicamentos e produtos farmacêuticos, nomeadamente a nível de embalagem e 

imagem de apresentação, prazos de validade, preços e comparação entre produtos 

idênticos de diferentes marcas. 

 

2.2.4. Armazenamento  

Os medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos de saúde são 

armazenados em condições de temperatura, humidade e luminosidade adequadas, de 

modo a garantir a sua qualidade. Outra condição a ter em conta é a acessibilidade ao 

medicamento para que o serviço prestado ao utente seja rápido.  

O robot onde são armazenados a maioria dos medicamentos é constituído por 2 

secções, sendo que a da frente contém os medicamentos de maior rotação e a de trás os 

de menor rotação. O armazenamento realiza-se segundo a política FEFO (First expired, 

first out): a primeira embalagem a sair é a que está por cima ou à esquerda e à frente. 

O armazenamento dos medicamentos de forma correta e organizada permite evitar a 

existência de produtos em stock com prazos de validade expirados, facilita no 

atendimento ao público por evitar erros no momento da dispensa e permite rentabilizar e 

organizar melhor o espaço. Uma das funções que realizei no meu estágio foi a receção e 

verificação de encomendas. Este facto permitiu um primeiro contato quer com o 

programa informático e quer com a grande variedade de substâncias ativas e nomes 

comerciais, além do conhecimento das variadas marcas de medicamentos genéricos. 

 

2.2.5. Gestão e regularização de devoluções  

No caso de incoerências na receção da encomenda, como falhas no estado de 

conservação, envio de produtos que não foram encomendados ou falta de produtos 

encomendados, há possibilidade de efetuar reclamações aos fornecedores e 

consequente devolução.  

Os produtos a devolver, juntamente com a nota de devolução, são enviados ao 

fornecedor, através do funcionário que faz as entregas das encomendas, ou aos 

laboratórios, através dos vendedores que se deslocam à farmácia. A nota de devolução é 

criada em triplicado. O original e o duplicado, depois de devidamente assinados e 

carimbados, seguem para o fornecedor com a informação do produto a devolver, da 

quantidade de embalagens, do motivo da devolução e do número da fatura em que veio o 
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produto (“origem”). As devoluções ficam registadas no computador e o triplicado, depois 

de assinado pelo funcionário do respetivo fornecedor que faz a recolha, como 

comprovativo de entrega, é arquivado na farmácia até à regularização. 

 

2.3. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é a face mais visível da atividade de um farmacêutico 

em farmácia comunitária. É o ato pelo qual o farmacêutico, após avaliação da medicação, 

dispensa medicamentos aos utentes mediante prescrição médica, em regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada da informação que, no âmbito 

das suas funções, julgue útil ou conveniente para o correto uso dos medicamentos [3]. 

Além disso, o farmacêutico tem um papel crucial no esclarecimento e 

aconselhamento de medidas farmacológicas e não farmacológicas relativas à saúde dos 

utentes e que possam contribuir para a promoção do seu bem-estar. Este 

aconselhamento tem como princípios garantir o uso racional, seguro e eficaz do 

medicamento. A comunicação com o utente deve ser tida em conta, devendo para esse 

efeito, utilizar uma linguagem simples e adaptada ao nível de literacia do utente, 

respeitando sempre a decisão do mesmo. 

De acordo com o artigo 113º do DL nº176/2006, de 30 de agosto [7], “Os 

medicamentos são classificados, quanto à dispensa ao público, em: Medicamentos 

sujeitos a receita médica e Medicamentos não sujeitos a receita médica” [7]. Os 

medicamentos homeopáticos e os medicamentos tradicionais à base de plantas são 

classificados como medicamentos não sujeitos a receita médica, salvo se estiverem 

preenchidos quaisquer dos requisitos previstos no artigo 114.º [7]. 

 

2.3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM ) 

Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que cumpram uma das seguintes 

condições [7]: 

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

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

vigilância médica; 

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Se destinem a ser administrados por via parentérica. 



Farmácia Comunitária 

11 
 

 

Os MSRM podem ainda ser classificados como: 

• Medicamentos de receita médica renovável (facilita o acesso dos utentes aos 

medicamentos de que necessitam para tratamentos prolongados; 3 vias com 

validade de 6 meses); 

• Medicamentos de receita médica especial (estupefacientes ou psicotrópicos); 

• Medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios 

especializados (geralmente de uso hospitalar). 

 

Existem dois tipos de prescrição médica: por via eletrónica ou via manual [8]. 

Segundo a Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio [8], a prescrição de medicamentos 

efetua-se mediante receita médica e deve ser feita por via eletrónica. A prescrição de 

medicamentos pode, excecionalmente, realizar -se por via manual nas seguintes 

situações: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio e ou até 

40 receitas/mês [8]. 

 

Conforme descrito no artigo 9º da portaria nº137-A/2012, de 11 de Maio, “a receita, 

resultante da materialização da prescrição por via eletrónica, só é válida se incluir os 

seguintes elementos” [8]: 

• Número da receita; 

• Local de prescrição; 

• Identificação do médico prescritor; 

• Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema; 

• Entidade financeira responsável; 

• Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos,  

• Denominação comum internacional (DCI) da substância ativa; 

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

• Se aplicável, designação comercial do medicamento; 

• Se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos; 

• Data de prescrição; 

• Assinatura do prescritor. 

A receita médica por via manual só é válida se incluir, além dos critérios acima 

descritos [8]:  

• A vinheta identificativa do local de prescrição (caso seja aplicável);  

• Vinheta identificativa do médico prescritor;  
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• Identificação da especialidade médica e contacto telefónico do prescritor; 

• Identificação de exceção.  

Relativamente às regras de prescrição, o médico deve prescrever todos os 

medicamentos pela indicação da DCI, seguida da forma farmacêutica, dosagem, 

apresentação ou tamanho de embalagem e posologia [9-10]. Esta informação é 

codificada através do CNPEM. A prescrição por nome comercial do medicamento ou do 

titular de autorização de introdução no mercado (AIM), só pode ser utilizada nos 

seguintes casos: 

• Medicamentos de marca sem similares;  

• Medicamentos que não disponham de medicamentos genéricos similares 

comparticipados; 

• Justificação técnica do médico, nas seguintes situações: 

− Exceção a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito 

− Exceção b) – Reação adversa prévia 

− Exceção c) – continuidade de tratamento superior a 28 dias 

Neste último caso, apesar da justificação, é permitido ao utente optar por 

medicamentos com a mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem e tamanho de 

embalagem similares ao prescrito (mesmo grupo homogéneo), desde que possuam um 

PVP inferior ou igual ao prescrito [9-10].  

Em cada receita médica podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, não 

podendo o número de embalagens prescritas ultrapassar o limite de 2 por medicamento, 

nem o total de 4 embalagens, exceto no caso de o medicamento se apresentar sob a 

forma de embalagem unitária, em que podem ser prescritos até um máximo de 4 por 

receita [8-10]. 

Cabe assim ao farmacêutico, no momento da dispensa, verificar a validade da receita, 

verificar se está em conformidade com as normas relativas à dispensa de medicamentos 

[10], verificar o regime de comparticipação e a presença ou não de exceções.  

 

2.3.2. Regime de comparticipações  

A comparticipação dos medicamentos é extremamente importante para o utente, já 

que é desta forma que este vê a redução no preço dos mesmos. O DL nº 48-A/2010, de 

13 de maio [11], alterado pelo DL nº 106-A/2010, de 1 de outubro [12], prevê a 

possibilidade de comparticipação dos medicamentos através de um regime geral ou de 

um regime especial. 

No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço dos 

medicamentos, através de um sistema de escalões A-D (90%, 69%, 37%, 15%) 
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consoante a sua classificação farmacoterapêutica [11-12]. Os medicamentos destinados 

a patologias crónicas ou mais incapacitantes são dotados de comparticipações mais 

elevadas. A comparticipação do Estado no preço de medicamentos utilizados em 

determinadas indicações terapêuticas é fixada em despacho, sendo inteiramente 

suportados, pelo Estado, os medicamentos considerados imprescindíveis à vida [13]. 

Para além da comparticipação pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS), o utente tem 

ainda a possibilidade de ser beneficiado por outra entidade de saúde (subsistema), que 

permite a diminuição do preço a pagar. Nestes casos, é necessário fotocopiar a receita 

juntamente com o cartão de beneficiário de modo a enviar para a entidade de saúde 

respetiva. O verso das receitas deve ser sempre assinado pelo utente.  

 

2.3.3. Dispensa de medicamentos estupefacientes e/o u 

psicotrópicos  

A dispensa de medicamentos contendo uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópica (compreendidas nas tabelas I a II anexas ao DL n.º 15/93, 

de 22 de janeiro) [14] só pode ser realizada, salvo raras exceções, por farmacêuticos 

mediante apresentação de receita médica. Estes têm que ser prescritos isoladamente, ou 

seja, a receita médica não pode conter outros medicamentos. 

No ato da dispensa destes medicamentos, o sistema informático solicita o 

preenchimento de uma ficha com os dados do utente (nome e morada), do médico 

prescritor e do adquirente (nome, morada, número e validade do BI e idade). É impresso 

um documento de psicotrópicos que deve ser anexado à fotocópia da receita e arquivado 

por um período mínimo de 3 anos [10]. 

Compete ao INFARMED fiscalizar todas as atividades autorizadas que envolvem 

psicotrópicos e/ou estupefacientes das tabelas I, II, III e IV. Neste sentido, a farmácia tem 

de apresentar ao INFARMED, com a periocidade legal exigida, as listagens apresentadas 

na Tabela 1. 

Tabela 1 - Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED. 

Psicotrópicos e 
estupefacientes 

Registo de 
Entradas 

Registo de Saídas  Mapa de Balanço 1 Cópia de receitas  

TABELAS I,  
II-B,II-C 

Trimestralmente  
Até 15 dias após 
o termo de cada 

trimestre 

Mensalmente  
Até ao dia 8 do 2º 

mês seguinte 

Anualmente  
Até dia 31 de 

Janeiro do ano 
seguinte 

Mensalmente  
SÓ RECEITA 

MANUAL  
Até dia 8 do mês 

seguinte 
TABELAS III e IV 

(incluem as 
benzodiazepinas) 

Anualmente  
Até dia 31 de 
janeiro do ano 

seguinte 

Não se aplica Anualmente  
Até dia 31 de 

Janeiro do ano 
seguinte 

Não se aplica 

1(relatório contendo os resultados do encerramento do registo de entradas e saídas) 
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Assim, o envio ao INFARMED de toda a documentação exigida e descrita na Tabela 

1, deve ser realizado até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa. 

 

2.3.4. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica ( MNSRM) e 

outros produtos de saúde  

Os MNSRM, também conhecidos por medicamentos de venda livre, obedecem aos 

mesmos critérios de qualidade, segurança e eficácia dos MSRM, todavia não são 

comparticipados, salvo razões de saúde pública que assim o justifiquem.  

Os MNSRM são parte importante na indicação farmacêutica. Esta indicação 

farmacêutica “é o ato profissional pelo qual o farmacêutico se responsabiliza pela seleção 

de um medicamento não sujeito a receita médica e/ou indicação de medidas não 

farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado 

como um transtorno menor ou sintoma menor, entendido como problema de saúde de 

carácter não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente relação com 

manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente” [3].  

É crucial, aquando a dispensa destes medicamentos, questionar o utente sobre os 

sintomas que apresenta, a duração dos mesmos, o seu historial clinico e se já tomou 

algum medicamento. Deve ser selecionada a medida que constitui melhor risco/beneficio 

para o utente, devendo ser fornecidas informações claras para o uso racional e eficaz do 

medicamento. Pode, em determinados casos, ser necessário encaminhar o utente para o 

médico, mediante os sintomas apresentados e a duração dos mesmos.  

Para além dos medicamentos, na farmácia são também dispensados outros produtos 

que exigem, igualmente, explicação acerca do seu modo de utilização, duração de 

aplicação e eventuais precauções a ter em consideração. Dentro destes produtos, 

destacam-se os medicamentos homeopáticos, produtos cosméticos e 

dermofarmacêuticos, suplementos alimentares, produtos fitoterapêuticos, produtos de 

higiene corporal e bucodentários, dispositivos médicos, bem como medicamentos de uso 

veterinário. 

 Ao longo do estágio, tive oportunidade de contactar com todos estes produtos. A 

principal dificuldade com que me deparei relacionou-se com a indicação e 

aconselhamento farmacêutico. Contudo, para além de adquirir um grande conhecimento 

com os ensinamentos e experiência profissional da equipa da FFS, pude assistir às mais 

diversas formações e cursos, tanto na FFS como fora, nomeadamente nas áreas da 

dermocosmética, homeopatia, suplementos alimentares, produtos fitoterapêuticos, 

produtos de higiene corporal e medicamentos veterinários, o que me ajudou na 

preparação para algumas questões colocadas pelos utentes.  
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2.3.5. Medicamentos manipulados  

Outro tipo de medicamentos com os quais tive oportunidade de contactar e preparar 

foram os medicamentos manipulados. Estes são, segundo o DL nº95/2004, de 22 de 

Abril, “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” [15]. Segundo o artigo nº4 do DL acima referido, 

“ao preparar um medicamento manipulado, o farmacêutico deve assegurar-se da 

qualidade da preparação, observando para o efeito as boas práticas a considerar na 

preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar, 

aprovadas por portaria do Ministro da Saúde” [15].  

Devem ser seguidas as boas páticas explicitas na portaria nº594/2004, de 2 de Junho 

[4], no que diz respeito a pessoal, instalações, equipamentos, documentação, matérias-

primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de qualidade e rotulagem. “Os 

métodos de preparação devem ser tais que permitam que o produto final, além de possuir 

o teor de substância ativa pretendido, satisfaça as exigências da monografia genérica 

sobre a forma farmacêutica que está inscrita na Farmacopeia Portuguesa”.  

Deve, igualmente ser preenchida a respetiva ficha de preparação e elaborado o rótulo 

do medicamento [3, 15]. Em dossier próprio da farmácia, devem ser registados todos os 

dados respeitantes à manipulação, como a entrada e saída de matérias-primas e material 

de acondicionamento. O preço dos medicamentos manipulados, segundo a portaria 

nº769/2004, de 1 de Julho, “é efetuado com base no valor dos honorários da preparação, 

no valor das matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem” [16].  

Durante o estágio curricular, preparei uma quantidade considerável de diversos 

medicamentos manipulados, num total de 74, com consequente registo de matérias-

primas utilizadas e preenchimento das correspondentes fichas de preparação, 

apresentando no Anexo 1 um exemplo da ficha de preparação do Creme de Tretinoína 

em Ioox Basics. Os medicamentos manipulados requeridos são registados numa ficha de 

pedido de medicamentos manipulados, existente no laboratório da farmácia. As matérias-

primas para preparação de manipulados encontram-se acondicionadas em armário 

próprio no laboratório. 

Na tabela seguinte (Tabela 2) encontra-se o registo de todos os medicamentos 

manipulados que preparei durante o estágio, bem como o número de manipulações 

realizadas: 

Tabela 2 – Medicamentos manipulados preparados durante o estágio. 

Medicamento Manipulado  Nº de manipulações  

Solução de Minoxidil a 5% 25 

Solução de Minoxidil a 5% + Finasterida 0,005% 1 

Solução hidroalcoólica de Ácido salicílico + 
Resorcina 

1 
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Álcool saturado com ácido bórico 4 

Solução de ácido acético 1 

Suspensão oral de Trimetoprim a 1% (m/V) 6 

Xarope comum 2 

Creme de Tretinoína + Hidrocortisona + 
Hidroquinona 

1 

Creme de Tretinoína em Ioox Basics  15 

Creme de Tretinoína em base Xemose 2 

Creme de Aminofilina em base Olivem 1000 5 

Creme base Olivem 1000  2 

Creme de Ácido salicílico + Diprosone + Betacade 1 

Pomada de enxofre em vaselina 5 

Pomada hidrófila com Ácido salicílico 1 

Vaselina salicilada 2 

 

2.4. Serviços farmacêuticos  

Segundo o artigo nº 2, da portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro, “as farmácias 

podem prestar serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos 

utentes”, sendo que, “os serviços referidos no artigo anterior têm de ser prestados nas 

condições legais e regulamentares e por profissionais legalmente habilitados” [17]. 

A FFS disponibiliza aos seus utentes, um gabinete de enfermagem com diversos 

serviços que permitem um controlo dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos, 

nomeadamente, colesterol total, triglicerídeos, índice de glicemia, ácido úrico, alterações 

patológicas na urina para despiste de infeções urinárias, testes de gravidez e de 

intolerâncias alimentares, medição da pressão arterial, de peso, altura e IMC, 

administração de injetáveis, tratamento de feridas, bem como, realização de furos nas 

orelhas. A maioria destes serviços é prestada por uma equipa de enfermeiras, sendo que 

quando necessário, são realizados por um farmacêutico habilitado. A FFS dispõe ainda 

de serviços de nutrição e podologia, promovidas por uma podologista e 2 nutricionistas, 

em dias específicos e mediante marcação prévia. 

Além dos serviços acima mencionados, a FFS possibilita ainda, em colaboração com 

a VALORMED, a recolha de medicamentos fora do prazo. A VALORMED é uma 

sociedade sem fins lucrativos, responsável pela recolha e gestão dos resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de prazo de validade [18]. A recolha dos 

produtos é feita através das farmácias, sendo estes armazenados em contentores 

próprios disponibilizados pelos armazenistas. Aquando cheios, os contentores são 

fechados, devidamente identificados com o peso, o código, nome da farmácia e 

assinatura do responsável pelo fecho, sendo posteriormente recolhidos pelos 

armazenistas. 
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Ao longo do estágio, foi-me dada a oportunidade de contactar com alguns destes 

serviços, nomeadamente na realização do rastreio cardiovascular (descrito na 2ª parte do 

relatório). 

 

2.5. Farmacovigilância 

Na prática da atividade farmacêutica, deve existir como pilar a educação para a 

saúde, a prevenção e resolução de problemas que afetam a saúde pública. Deste modo, 

a farmacovigilância adquire extrema importância no sentido em que permite melhorar a 

qualidade e segurança dos medicamentos, através da prevenção e deteção de reações 

adversas a medicamentos (RAM) [19]. Aquando a deteção de uma RAM, esta deve ser 

devidamente comunicada. Deve ser preenchido um formulário de notificação e enviado 

para o Sistema Nacional de Farmacovigilância [20]. 

 

2.6. Receituário e faturação 

A percentagem de comparticipações a devolver pelo estado só é possível se o 

processo de faturação do receituário for efetuado corretamente. Contudo, é por vezes, 

inevitável a existência de alguns erros aquando a dispensa de medicamentos. Deste 

modo, na FFS, é feita diariamente (idealmente) uma tripla conferência do receituário. 

Numa primeira validação do receituário, há parâmetros que devem ser obedecidos e 

que são indispensáveis para a aceitação do mesmo. Assim na face da receita devem 

constar os elementos descritos no tópico 2.3.1. Os parâmetros que devem estar 

presentes na face da fatura da receita são: o carimbo da farmácia (com informação da 

direção técnica), assinatura do utente, assinatura do farmacêutico e data da dispensa [21]. 

Numa segunda conferência, todos os parâmetros da validação do receituário devem 

ser conferidos por um colega (na FFS encontram-se estabelecidos e afixados grupos de 

conferência), sendo que idealmente deve ser realizada no próprio dia da dispensa ou no 

dia seguinte. Os erros localizados devem ser colocados numa gaveta destinada a 

receitas com erros detetados, para posteriormente serem corrigidos em backoffice. 

A terceira conferência constitui então o último passo para a deteção de erros antes do 

envio do receituário para o centro de conferência de faturas (CCF). Nesta conferência, 

todos os parâmetros são revistos por um farmacêutico experiente em conferência de 

receituário. Na 2ª parte do relatório, no tópico 3.2., encontra-se um estudo realizado das 

maiores causas de erro no receituário, onde se detalham em pormenor os parâmetros a 

ter em conta durante a terceira conferência. 
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As receitas com erros podem ser possíveis de corrigir em backoffice, enquanto outras 

são incorrigiveis se não forem obtidas novas receitas. Uma vez feita a correção possível 

dos erros detetados, o receituário fica então pronto a ser enviado para o CCF. 

 

2.6.1. Faturação 

O primeiro passo para a realização da faturação é o fecho de todos os lotes de 

receitas criados durante o mês. No final de cada mês, as receitas são então organizadas 

segundo o regime de comparticipação. Dentro de regime, são separadas por lotes, sendo 

que cada lote é composto por 30 receitas, à exceção do último lote de cada tipo. Nesta 

fase, todos os lotes de 30 receitas devem estar envolvidos pelo respetivo verbete de 

resumo do lote [21]. 

Segue-se o processo de faturação no PHC, durante o qual são impressos uma 

relação resumo de lote de cada organismo em triplicado e a fatura mensal também em 

triplicado.  

Todo o receituário já organizado em lotes e envolvido em verbetes, juntamente com a 

relação resumo de lote e a fatura em triplicado e as respetivas notas de crédito em 

duplicado, deve ser enviado para o CCF da responsabilidade da Administração Central 

do Sistema de Saúde, através dos CTT até ao dia 5 do mês seguinte ou dia útil seguinte 

[21]. O quadruplicado da relação resumo de lote e da fatura e o triplicado da nota de 

crédito, fica arquivado na farmácia em local próprio. Assim que a faturação relativa ao 

SNS esteja concluída, deve ser enviado um Fax para a ANF, junto com uma cópia do 

triplicado da fatura e o duplicado da nota de crédito. 

A faturação das entidades comparticipadoras respeita as mesmas regras que a do 

SNS. As receitas devem respeitar os mesmos critérios de correção e serem envolvidas 

pelos verbetes de resumo do lote, sendo necessário anexar a documentação: relação 

resumo de lote, fatura, nota de crédito e mapa comprovativo da entrega de receituário e 

duplicado. Neste caso, o envio é feito até ao dia 10 do mês seguinte ou dia útil seguinte, 

via CTT, para o serviço de faturação de entidades da ANF. 

Ainda em relação à faturação das entidades comparticipadoras, é necessário gerar 

um ficheiro em formato digital que resume a informação relativa à faturação e fazer o 

upload no site da ANF, igualmente até ao dia 10 do mês seguinte. 

Depois de todo este processo, caso ainda sejam detetados erros, as receitas são 

devolvidas à farmácia juntamente com um documento onde conste uma justificação, para 

possibilidade de correção e envio posteriores [21]. 

Na FFS, durante todo o estágio, estive ativamente envolvida em todo o processo de 

validação de receituário, nomeadamente na realização da terceira conferência. Tive ainda 
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oportunidade de acompanhar o processo de fecho da faturação de alguns meses, 

auxiliando em todo o processo. 

 

2.7. Formações 

Ao longo do estágio, foi-me dada a oportunidade de assistir a diversas formações, 

cursos e workshops, tanto na FFS como fora, nomeadamente nas áreas da 

dermocosmética, homeopatia, suplementos alimentares, produtos fitoterapêuticos, 

produtos de higiene corporal e medicamentos veterinários, o que me permitiu adquirir 

e/ou aprofundar conhecimentos acerca dos diferentes produtos e respetivos laboratórios. 

As formações realizadas na própria farmácia pelos delegados das diferentes marcas, 

são fundamentais para a formação de toda a equipa, uma vez que permitem uma 

constante atualização sobre os novos produtos que saem para o mercado bem como um 

acompanhamento das evoluções associadas. 

Na tabela seguinte (Tabela 3) encontra-se o registo de todos os cursos e formações 

que assisti durante o estágio, bem como as respetivas data e locais: 

 

Tabela 3 – Cursos e formações frequentados durante o estágio. 

Cursos e Formações  Data e local  

Nuxe – Cosmética 16/01/2015 – FFS 

Medi – Ortopedia 20/01/2015 – FFS 

Avent – Amamentação 29/01/2015 – FFS 

Isdin – Cosmética 04/02/2015 – FFS 

Nicepharma – Cosmética 10/02/2015 – FFS 

Frontline – Veterinária 18/02/2015 – FFS 

Novidades Pierre-Fabre 23/02/2015 – Pierre Fabre Porto (14:30 – 18h) 

Curso Geral Uriage – Cosmética 24/02/2015 – Hotel Mercure Gaia (9:30 – 17:30h) 

Boiron – Homeopatia  25/02/2015 – FFS 

Föld – Suplementos Alimentares 03/03/2015 – FFS 

A-Derma – Cosmética 10/03/2015 – Pierre Fabre Porto (14:30 – 18h) 

Nuxe – Cosmética 13/03/2015 – FFS 

Ducray – Cosmética 16/03/2015 – Pierre Fabre Porto (14:30 – 18h) 

Boiron – Homeopatia (“Buddy System I”) 18/03/2015 – FFS 

Galénic – Cosmética 23/03/2015 – Pierre Fabre Porto (9:30 – 13h) 

Elancyl – Cosmética 24/03/2015 – Pierre Fabre Porto (9:30 – 13h) 

Isdin – Cosmética 26/03/2015 – FFS 

Avène – Cosmética 30/03/2015 – Pierre Fabre Porto (9:30 – 18h) 

Oftalmologia e ORL 14/04/2015 – COOPROFAR (21 – 23h) 

Sensilis – Cosmética 21/04/2015 – Hotel Axis Porto (14:30 – 18:30h) 

Curso Geral Bioderma – Cosmética 23/04/2015 – Hotel Porto Palácio (9 – 17:30h) 

Boiron – Homeopatia (“Buddy System II”) 24/04/2015 – FFS 

Sebamed – Cosmética Infantil 29/04/2015 – FFS 
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René Furterer – Cosmética Capilar 06/05/2015 – FFS (20 – 23h) 

Ellaone - Contraceção 11/05/2015 – FFS 

Klorane – Cosmética 12/05/2015 – Pierre Fabre Porto (9:30 – 18h) 

Eucerin – Cosmética 13/05/2015 – Hotel Crowne Plaza Porto (17 – 19h) 

Workshop Farmácia (NestléHealthScience) –Nutrição 
Clínica 

19/05/2015 – ANF Porto (14 – 18h) 

Lierac – Cosmética 20/05/2015 – Ales Group Porto (14:30 – 18:30h) 

Nuxe – Cosmética 21/05/2015 – FFS 

Boiron – Homeopatia (Protocolos) 02/06/2015 – Hotel Vila Galé Porto (20 – 22:30h) 

Paravet – Veterinária 03/06/2015 – FFS 

Föld – Suplementos Alimentares 12/06/2015 – FFS 
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3. TEMAS DESENVOLVIDOS  
Os temas desenvolvidos durante o estágio em farmácia comunitária tiveram como 

objetivos informar, educar e alertar a população para diversos problemas de saúde, e 

valorizar a formação pessoal com utilidade demonstrada para a farmácia onde realizei o 

meu estágio. Os temas selecionados foram escolhidos de modo a que fossem de 

encontro aos objetivos pretendidos e elaboradas atividades interativas e folhetos 

informativos de modo a fazer chegar a informação à população de forma clara e concisa. 

Na Tabela 4 encontra-se o cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio: 

 

Tabela 4 : Cronograma das atividades desenvolvidas. 

Psoríase: caracterização, causas e tratamentos disponíveis. Elaboração 

de folheto com informação e conselhos úteis 

Ao longo do estágio 

Estudo das principais causas de erro no receituário  Fevereiro de 2015 

Rastreio Cardiovascular  27 de Maio de 2015 

 

Os temas selecionados foram acordados com a Direção da FFS, sendo que as 2 

primeiras atividades foram desenvolvidas na própria farmácia e o rastreio cardiovascular, 

inserido no mês do coração, foi realizado no corredor do centro comercial NorteShopping, 

em frente às instalações da farmácia, e contou com a presença do Chefe Hélio Loureiro 

que realizou uma aula de culinária saudável. 

 

Para a divulgação do rastreio cardiovascular, foram distribuídos panfletos nos balcões 

de atendimento e colocado um anúncio sobre o evento na montra da farmácia. 

Relativamente ao folheto informativo sobre a psoríase foi igualmente distribuído nos 

balcões de atendimento da farmácia. 

 

3.1. PSORÍASE  

A ideia de abordar este tema surgiu por diversas razões. Uma delas deveu-se ao 

facto da farmácia onde estagiei possuir uma forte imagem de marca em aconselhamento 

e venda de produtos de dermocosmética aliados, ou não, a tratamentos farmacológicos 

usados em diferentes patologias da pele. Durante o estágio foram realizadas inúmeras 

formações relacionadas com os referidos produtos, o que suscitou o interesse em 

abordar uma das patologias da pele mais frequentes na prática clínica – a psoríase . 

Outra razão prendeu-se com o facto de no MICF a área da dermocosmética não ser 

muito aprofundada, o que suscitou a minha curiosidade em explorar melhor este tema. 
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Uma vez que a psoríase afeta cerca de 125 milhões de pessoas em todo mundo, será 

feita uma descrição geral desta patologia, no que respeita à sua caracterização, causas e 

tratamentos. 

 

Em maio de 2014, a Organização Mundial de Saúde (OMS) promulgou uma 

deliberação sobre a psoríase, incluindo esta patologia na agenda de saúde global [22]. A 

mensagem que se pretende transmitir é a de que a psoríase é uma doença grave, não 

contagiosa sobre a qual a população necessita de mais informação e conhecimento 

acerca da sua fisiopatologia, impactos psicossociais e fatores de risco associados. 

 

3.1.1. A Pele 

A pele, o maior órgão do corpo humano, constitui a nossa primeira linha de defesa 

contra as agressões externas [23]. Quando se encontra íntegra, as camadas da pele 

desempenham um papel fundamental na nossa proteção, mas quando se encontra 

comprometida, a capacidade da pele funcionar como barreira é prejudicada [23]. As suas 

principais funções são: 

• Manutenção: regular o equilíbrio de fluidos corporais, impedindo a desidratação da 

pele e mantendo a sua hidratação. 

• Termorregulação: regular a temperatura corporal. 

• Sensibilidade: transmitir informação sobre estímulos táteis, térmicos e de dor. 

• Metabolismo: síntese de vitamina D. 

• Proteção: barreira física contra o meio exterior. 

 

A pele é um órgão dinâmico e em constante mudança, e consiste em três camadas 

principais - epiderme, derme e hipoderme [23,24]. Cada uma destas camadas é 

composta por diversas subcamadas (Figura 1) [25]. Os apêndices da pele: unhas, os 

pelos e as glândulas sebáceas e sudoríparas, também possuem variados papéis na 

função geral da pele [23,24]. 

 
Figura 1:  Estrutura da pele [25]. 



 

3.1.2. A Patologia 

A Psoríase é uma doença inflamatória crónica que pode afetar não só a pele, mas 

também as articulações e as unhas. Uma vez que se trata de uma patologia crónica, 

tende a seguir um curso de remissões e exacerbações [26

A psoríase caracteriza

rápido das células da pele. Alguns sinai

sistema imunitário, fazem com que a formação de novas células da pele esteja acelerada 

e o ciclo de renovação da pele demore apenas alguns dias (menos de uma semana), em 

vez de demorar cerca de um mês. Este desenvol

leva ao aparecimento das lesões típicas da psoríase (Figura 2) [26

 

Figura 2 : Diferenças principais entre pele normal e pele com psoríase [32].

 

A pele com psoríase apresenta três características principais: 

(placas psoriáticas), espessamento e inflamação (edema, irritação, rubor). Estas lesões 

causam frequentemente prurido, descamação e por vezes são dolorosas [26

 

3.1.3. Epidemiologia

A psoríase afeta mais de 100 milhões de pessoas, sendo co

dermatoses mais frequentes na prática clinica. Estima

população mundial esteja afetada pela doença [30,32].

A sua prevalência é semelhante em homens e mulheres, principalmente na faixa 

etária entre os 20 e os 40 anos, mas pode surgir em qualquer fase da vida [30,32].

A forma como a psoríase se manifesta é diferente de pessoa para pessoa. Algumas 

pessoas apresentam apenas sintomas ligeiros, com aparecimento ocasional de placas e 

comichão, enquanto outras são afeta

das pessoas com psoríase podem também desenvolver artrite psoriática nas articulações 

[30,32]. 
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A Patologia – O que é a psoríase? 

A Psoríase é uma doença inflamatória crónica que pode afetar não só a pele, mas 

as articulações e as unhas. Uma vez que se trata de uma patologia crónica, 

tende a seguir um curso de remissões e exacerbações [26-32]. 

A psoríase caracteriza-se, na maioria dos casos, pelo desenvolvimento demasiado 

rápido das células da pele. Alguns sinais considerados anormais, provenientes do 

sistema imunitário, fazem com que a formação de novas células da pele esteja acelerada 

e o ciclo de renovação da pele demore apenas alguns dias (menos de uma semana), em 

vez de demorar cerca de um mês. Este desenvolvimento excessivo das células da pele 

leva ao aparecimento das lesões típicas da psoríase (Figura 2) [26-32].

: Diferenças principais entre pele normal e pele com psoríase [32].

A pele com psoríase apresenta três características principais: formação de placas 

(placas psoriáticas), espessamento e inflamação (edema, irritação, rubor). Estas lesões 

causam frequentemente prurido, descamação e por vezes são dolorosas [26

Epidemiologia  

A psoríase afeta mais de 100 milhões de pessoas, sendo considerada uma das 

dermatoses mais frequentes na prática clinica. Estima-se que cerca de 2% a 3% da 

população mundial esteja afetada pela doença [30,32]. 

A sua prevalência é semelhante em homens e mulheres, principalmente na faixa 

anos, mas pode surgir em qualquer fase da vida [30,32].

A forma como a psoríase se manifesta é diferente de pessoa para pessoa. Algumas 

pessoas apresentam apenas sintomas ligeiros, com aparecimento ocasional de placas e 

comichão, enquanto outras são afetadas por sintomas físicos mais graves. Cerca de 30% 

das pessoas com psoríase podem também desenvolver artrite psoriática nas articulações 
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3.1.4. Causas

A psoríase caracteriza

remissão, embora algumas pessoas possam não apresentar sintomas durante semanas 

ou meses [30,32]. 

As causas da psoríase não são totalmente conhecidas e ainda continuam a ser objeto 

de estudo. Constitui uma doença complexa, com várias causas possíveis, que podem ser 

de origem genética, imunológica, ambiental e psicológica [32]. 
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a cada 28-30 dias. No caso da psoríase, esta eliminação ocorre entre 3 a 6 dias (Figura 

3) [32]. 

 

Figura 3:  Maturação das células da pele saudável 

 

Para que uma pessoa desenvolva psoríase tem que ter uma predisposição genética 

para a patologia e ser exposto a fatores desencadeantes (internos ou externos) (Figura 4) 

[32]. No entanto, os fatores condicionantes são subjetivos (o que faz desencadear a 

psoríase num indivíduo pode não ter qualquer efeito noutro).
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A psoríase caracteriza-se pelo aparecimento de episódios agudos e períodos de 

algumas pessoas possam não apresentar sintomas durante semanas 

As causas da psoríase não são totalmente conhecidas e ainda continuam a ser objeto 

de estudo. Constitui uma doença complexa, com várias causas possíveis, que podem ser 
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por infeções bacterianas, em particular por estirpes de 

(devido à secreção de toxinas bacterianas), lesões sofridas na pele, como queimaduras 

solares, vacinas e arranhões (fenómeno de Koebner), stress psicológico e utilização de 

determinados fármacos (psicofármacos, β-bloqueadores, anti-inflamatórios e anti 
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30 dias. No caso da psoríase, esta eliminação ocorre entre 3 a 6 dias (Figura 
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Figura 4:  Fatores responsáveis pelo desenvolvimento de psoríase [32].

 
3.1.4.1. Fatores de risco da psoríase

Na Tabela 5 encontram

desenvolvimento de psoríase 

 

Predisposição 

genética 

História familiar da doença. Um em cada três doentes com psoríase tem um parente 

próximo com psoríase.

Outras 

patologias 

Infeção por HIV devido à imunossupressão associada à doença;

Crianças e adultos jovens com infeções recorrentes na garganta por 

também constituem um grupo de risco.

Stress O stress pode afetar o sistema imunitário e também aumentar o risco de 

desenvolvimento ou agravamento da psoríase.

Obesidade  O excesso de peso pode aumentar o risco de aparecimento da psoríase. As pessoas 

obesas têm também uma maior probabilidade de sofrer de psoríase flexural 

nas pregas cutâneas que pode ser particularmente dolorosa e desconfortável.

Tabaco e 

álcool 

Existem fortes indícios de que o tabagismo pode causar crises de psoríase. O consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas aumenta igualmente o risco de desenvolvimento ou 

agravamento da psoríase.

 

3.1.5. Manifestações clínicas da Psoríase 

Existem vários tipos de psoríase classificados segundo a localização, gravidade e 

aparência das lesões [26-27, 30, 33

 

• Psoríase em placas (Psoríase vulgar)

É a forma mais frequente de psoríase, representando cerca de 80% dos casos. 

Caracteriza-se por lesões vermelhas com contornos bem 

definidos cobertas por escamas branco

localizadas em zonas próximas de articulações (cotovelos, 

joelhos), zona inferior das costas e no couro cabeludo, 
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Fatores responsáveis pelo desenvolvimento de psoríase [32].

Fatores de risco da psoríase  

Na Tabela 5 encontram-se descritos os fatores de risco mais relevantes no 

desenvolvimento de psoríase [30]. 

Tabela 5 : Fatores de risco da psoríase. 

História familiar da doença. Um em cada três doentes com psoríase tem um parente 

próximo com psoríase. 

Infeção por HIV devido à imunossupressão associada à doença; 

Crianças e adultos jovens com infeções recorrentes na garganta por 

também constituem um grupo de risco. 

pode afetar o sistema imunitário e também aumentar o risco de 

desenvolvimento ou agravamento da psoríase. 

excesso de peso pode aumentar o risco de aparecimento da psoríase. As pessoas 

obesas têm também uma maior probabilidade de sofrer de psoríase flexural 

nas pregas cutâneas que pode ser particularmente dolorosa e desconfortável.

Existem fortes indícios de que o tabagismo pode causar crises de psoríase. O consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas aumenta igualmente o risco de desenvolvimento ou 

agravamento da psoríase. 

Manifestações clínicas da Psoríase – Principais tipos de 

Existem vários tipos de psoríase classificados segundo a localização, gravidade e 

27, 30, 33-35]. 

Psoríase em placas (Psoríase vulgar)  

É a forma mais frequente de psoríase, representando cerca de 80% dos casos. 

se por lesões vermelhas com contornos bem 

definidos cobertas por escamas branco-prateadas, geralmente 

localizadas em zonas próximas de articulações (cotovelos, 

joelhos), zona inferior das costas e no couro cabeludo, 
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Fatores responsáveis pelo desenvolvimento de psoríase [32]. 

se descritos os fatores de risco mais relevantes no 

História familiar da doença. Um em cada três doentes com psoríase tem um parente 

Crianças e adultos jovens com infeções recorrentes na garganta por Streptococcus 

pode afetar o sistema imunitário e também aumentar o risco de 

excesso de peso pode aumentar o risco de aparecimento da psoríase. As pessoas 

obesas têm também uma maior probabilidade de sofrer de psoríase flexural – psoríase 

nas pregas cutâneas que pode ser particularmente dolorosa e desconfortável. 

Existem fortes indícios de que o tabagismo pode causar crises de psoríase. O consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas aumenta igualmente o risco de desenvolvimento ou 

Principais tipos de Psoríase 

Existem vários tipos de psoríase classificados segundo a localização, gravidade e 

É a forma mais frequente de psoríase, representando cerca de 80% dos casos. 
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podendo igualmente surgir em qualquer outra parte do corpo. Essas lesões podem 

causar prurido intenso e dor [28-36].  

 

• Psoríase gutata 

Este forma afeta cerca de 10% das pessoas com psoríase, principalmente crianças e 

adolescentes, e caracteriza-se pelo aparecimento de pequenos pontos escamosos 

vermelhos que salpicam o corpo. É muitas vezes desencadeada 

por infeções na garganta causadas por Streptococcus 

pyogenes. Nos casos mais ligeiros, os sintomas podem 

desaparecer sem qualquer tratamento. Quando necessário, o 

tratamento tópico é o mais adequado, mas a fototerapia também 

pode ser bastante eficaz. Apenas em casos mais graves é que se recorre a medicação 

por via sistémica ou com recurso a injetáveis. A psoríase gutata poderá evoluir para 

psoríase em placas [28-36]. 

 

• Psoríase pustulosa 

A psoríase pustulosa representa menos de 5% dos casos. Pode surgir como uma 

complicação da psoríase em placas, devido à utilização de 

determinados fármacos, ou na sequência da interrupção brusca 

de um tratamento continuado e prolongado. A psoríase 

pustulosa caracteriza-se pela formação de pústulas (bolhas 

salientes cheias de pus), sendo as mãos e os pés as zonas mais afetadas (psoríase 

palmo-plantar). A psoríase pustulosa também não é contagiosa [28-36]. 

 

• Psoríase flexural ou inversa 

É um tipo de psoríase menos comum que surge nas axilas, virilhas, por baixo dos 

seios e em pregas cutâneas na região genital e nádegas. 

Apresenta-se sob a forma de manchas vermelhas de aspeto 

esbatido e brilhante, em torno das pregas da pele, podendo 

ainda surgir gretas nas margens das manchas. Devido à sua 

localização, pode ser agravada pela transpiração e pelo roçar da pele e vestuário das 

zonas afetadas [28-36]. 

 

• Psoríase eritrodérmica  

Trata-se de uma forma rara e grave da doença. A 

psoríase eritrodérmica caracteriza-se por um eritema 
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generalizado com graus variáveis de descamação e pode ocorrer de forma súbita ou 

gradual, sendo muitas vezes acompanhada de sintomas sistémicos como febre e mal-

estar geral [28-36]. 

 

• Psoríase do couro cabeludo 

 Afeta cerca de 50% a 80% das pessoas com psoríase e possui características 

semelhantes às da psoríase em placas. A psoríase do couro cabeludo pode ser leve, com 

ocorrência de escamação ligeira e fina, mas pode ser 

muito grave, com surgimento de placas espessas e 

crostosas cobrindo todo o couro cabeludo e 

prolongando-se para a testa, nuca e região em torno 

das orelhas [28-36]. Pode suceder que a psoríase do couro cabeludo seja confundida 

com a vulgar caspa uma vez que são difíceis de distinguir. Ambas as condições são 

comuns que afetam o couro cabeludo e podem apresentar sintomas semelhantes como 

por exemplo: prurido, vermelhidão e descamação [28-36].  

 

• Psoríase ungueal 

 O envolvimento ungueal é frequente e pode ser a única 

manifestação da doença. As alterações mais comuns são o 

espessamento das unhas, o picotado ungueal, as manchas 

acastanhadas e o descolamento distal das unhas. Afeta as 

unhas das mãos e dos pés [28-36]. 

 

• Artrite psoriática 

 Cerca de 30% das pessoas com psoríase podem também desenvolver artrite 

psoriática. Os sintomas incluem dor, rigidez e inchaço nas 

articulações ou em torno das mesmas, e o seu aparecimento é 

mais comum na faixa etária dos 30-50 anos. Os fatores 

genéticos e ambientais podem desempenhar um papel 

relevante no aparecimento desta forma da doença. A artrite 

psoriática é tratada da mesma forma que a artrite reumatóide [28-36]. 

 

3.1.6. Diagnóstico 

O diagnóstico é realizado por um dermatologista e baseia-se na história e quadro 

clinico e, nos casos menos típicos, no exame histopatológico, através da realização de 

uma biópsia à pele. O diagnóstico de artrite psoriática pode ser difícil, necessitando de 

estudos radiológicos e da intervenção de médicos reumatologistas [32]. 
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3.1.7.  Critérios de Gravidade 

As lesões da psoríase podem variar desde pequenos pontos isolados em 

determinadas partes do corpo até grandes erupções que cobrem extensas áreas e são 

mais difíceis de tratar. Cerca de 20% dos casos de psoríase são considerados 

moderados a graves [34]. 

Atualmente foram criados novos critérios para a avaliação da gravidade da psoríase, 

que têm em conta não apenas a extensão das lesões, mas sobretudo o 

comprometimento da qualidade de vida do doente (Figura 13) [34]:  

Psoríase leve  

• Não altera a qualidade de 

vida do doente. 

• Afeta menos do que 3% da 

área corporal. 

Psoríase moderada  

• Afeta a qualidade de vida do 

doente. 

• Afeta entre 3 a 10% da área 

corporal. 

Psoríase grave ou severa  

• Afeta de forma significativa a qualidade de vida do doente. 

• Afeta mais de 10% da área corporal. 

 

3.1.8.  Tratamentos farmacológicos e não farmacológ icos 

Atualmente não há cura para a psoríase, no entanto existem várias opções de 

tratamento cujo objetivo é diminuir a gravidade e a extensão das lesões cutâneas. Com 

os tratamentos disponíveis, os sintomas podem ser controlados com eficácia, melhorando 

a qualidade de vida da maioria das pessoas [29-30, 34-41]. 

 

3.1.8.1. Tratamentos farmacológicos: 

Regra geral, os diferentes tipos de tratamento são divididos em quatro categorias [34-39]: 

• Tratamentos tópicos:  disponíveis em vários tipos de formulações como pomadas, 

cremes, geles ou champôs. 

• Fototerapia e climatoterapia : terapias com recurso a luz ultravioleta ou à luz solar. 

• Tratamentos sistémicos : administrados por via oral ou com recurso a injetáveis. 

• Tratamentos biológicos : tipo de tratamento sistémico que tem como alvo uma 

componente da resposta do sistema imunitário. 



Temas Desenvolvidos 

30 
 

� Tratamentos tópicos 

Os tratamentos tópicos baseiam-se na aplicação direta sobre a pele, de fármacos 

geralmente sob a forma de pomada, creme, gel ou champô. Em casos de psoríase ligeira 

a moderada são normalmente considerados utilizados como tratamento de primeira linha 

e estão geralmente associados a menos efeitos secundários do que outros tipos de 

tratamento [34-39]. Os tratamentos tópicos prescritos com maior frequência incluem a 

utilização de corticosteróides, análogos da vitamina D, associações de vitamina D com 

corticosteróides e agentes queratolíticos. Nalguns hospitais são também utilizadas 

antralinas [34-39]. 

 

• Corticosteróides tópicos : são fármacos que apresentam propriedades anti-

inflamatórias, antipruriginosas, vasoconstritoras e imunossupressoras, ajudando a 

remover as placas de psoríase e a reduzir o prurido e a inflamação (edema, irritação, 

rubor) [38-39]. Estão disponíveis no mercado diferentes tipos e dosagens de 

corticosteróides, e a sua potência pode variar de baixa até muito elevada. Deste modo, é 

importante ter em consideração a localização e a extensão das lesões da psoríase na 

escolha do corticosteróide mais adequado [38-39]. A duração deste tipo de tratamento 

deve ser o mais curto possível não ultrapassando as 2-3 semanas para os 

corticosteróides de elevada potência, 4 semanas para os de média potência e 3 meses 

para os de baixa potência [38-39]. Os efeitos secundários mais comuns incluem prurido, 

atrofia da pele, estrias e rubor. A interrupção abrupta do tratamento pode dar origem a 

um rápido ressurgimento da psoríase [38-39]. Na tabela seguinte (Tabela 6) encontram-

se descritos os corticosteróides tópicos sujeitos a receita médica mais frequentemente 

utilizados na terapêutica da psoríase. 

 

Tabela 6 : Corticosteróides tópicos para tratamento da psoríase. 

Nome do 

medicamento  

DCI Forma farmacêutica 

de apresentação  

Indicações terapêuticas  Informação 

adicional  

Betnovate ®  Betametasona, 

valerato 

Creme, Pomada; 

Solução cutânea 

Psoríase (exceto no caso 

da forma generalizada 

em placas); Psoríase do 

couro cabeludo 

Corticosteróide 

de potência 

elevada 

Clarelux ®  Clobetasol, 

propionato 

Pomada; Espuma 

cutânea 

Psoríase (exceto 

generalizada em placas); 

Psoríase do couro 

cabeludo 

Corticosteróide 

de potência 

muito elevada 

Dermovate ®  Clobetasol, 

propionato 

Creme, Pomada; 

Solução cutânea 

Psoríase (exceto 

generalizada em placas); 

Psoríase do couro 

Corticosteróide 

de potência 

muito alta 
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cabeludo 

Etrivex ®  Clobetasol, 

propionato 

Champô Psoríase do couro 

cabeludo de intensidade 

moderada 

Corticosteróide 

de potência 

muito elevada 

 

• Análogos da vitamina D3:  são fármacos de aplicação tópica que inibem a 

proliferação e estimulam a diferenciação dos queratinócitos. Inibem ainda a proliferação 

das células T e normalizam a produção de diversos fatores de inflamação. Como 

resultado, verifica-se uma diminuição do desenvolvimento excessivo de células da pele, o 

alisamento das lesões e também a remoção das placas [38-39]. Estes fármacos são 

seguros em monoterapia no tratamento de formas leves a moderadas de psoríase [38-

39]. Os efeitos secundários mais frequentes são irritação cutânea, prurido, eritema e 

ardor. A sua utilização na face e dobras da pele deve ser feita com precaução devido à 

possibilidade de reações de fotossensibilização [38-39]. Na Tabela 7 encontram-se 

descritos os análogos da vitamina D3 sujeitos a receita médica mais frequentemente 

utilizados na terapêutica da psoríase. 

 

Tabela 7 : Análogos da vitamina D3 usados no tratamento da psoríase. 

Nome do 

medicamento 

DCI Forma farmacêutica 

de apresentação 

Indicações terapêuticas  Informação 

adicional 

Bonalfa ®  Tacalcitol Pomada Psoríase em placas  

Silkis ®  Calcitriol Pomada Psoríase em placas 

ligeira a moderada, com 

envolvimento de 

superfície corporal de 

35% 

Não existe 

informação 

sobre o uso em 

outras formas de 

psoríase 

 

• Associação de corticosteróides com análogos da vita mina D3:  este tipo de 

tratamento demonstrou ser mais eficaz do que quando se utilizam os dois grupos de 

fármacos isoladamente. Com esta terapia os períodos de remissão são mais longos e o 

potencial de efeito recaída observado com a utilização dos corticosteróides isoladamente 

é menor [38-39]. As propriedades combinadas destes 2 grupos de fármacos ajudam a 

abrandar a proliferação excessiva das células da pele, a alisar as lesões, na remoção das 

placas de psoríase e também na redução da inflamação e prurido [38-39]. Os efeitos 

secundários mais comuns incluem prurido, erupções cutâneas e sensação de 

queimadura na pele. Na tabela seguinte (Tabela 8) encontra-se descrito o único fármaco 

comercializado que é composto pela associação de um corticosteróide com um análogo 

da vitamina D3. 
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Tabela 8 : Associação de corticosteróides com análogos da vitamina D3 para tratamento da psoríase. 

Nome do 

medicamento 

DCI Forma farmacêutica 

de apresentação 

Indicações terapêuticas  Informação 

adicional 

Daivobet ®  Calcipotriol + 

Betametasona, 

dipropionato 

Gel; Pomada Psoríase do couro 

cabeludo; Psoríase em 

placas, ligeira a 

moderada 

Corticosteróide 

de potência 

elevada 

 

• Queratolíticos : são compostos que degradam a camada superficial da pele, 

provocando a sua descamação o que facilita a “limpeza” da pele e a remoção das placas 

de psoríase [38-39]. São muitas vezes utilizados em associação com outros tratamentos, 

nomeadamente com corticosteróides, uma vez que aumentam a penetração destes 

através das camadas dérmicas, aumentando consequentemente a sua eficácia [38-39]. 

Como efeitos adversos, podem provocar irritação e secura cutâneas e prurido. Os 

princípios ativos mais comuns incluem o ácido salicílico, a ureia, o ácido lático e o fenol 

[38-39]. Na Tabela 9 encontram-se descritos os queratolíticos sujeitos a receita médica 

mais frequentemente utilizados na terapêutica da psoríase. 

 

Tabela 9 : Queratolíticos para tratamento da psoríase. 

Nome do 

medicamento 

DCI Forma farmacêutica 

de apresentação 

Indicações 

terapêuticas 

Informação 

adicional 

Diprosalic ®  Betametasona, 

dipropionato + 

ácido salicílico 

Pomada; Solução 

cutânea 

Tratamento inicial de 

psoríase em placas 

moderada a grave; 

Psoríase do couro 

cabeludo 

Corticosteróide 

de potência 

elevada 

Localone ®  Triamcinolona, 

acetonido + 

ácido salicílico 

Líquido cutâneo Psoríase do couro 

cabeludo 

Corticosteróide 

de potência 

moderada 

Monsalic ®  Mometasona, 

furoato + ácido 

salicílico 

Pomada Tratamento inicial de 

psoríase em placas 

moderada a grave 

Corticosteróide 

de potência alta 

Psodermil ®  Betametasona, 

dipropionato + 

ácido salicílico 

Pomada; Solução 

cutânea 

Certas formas de 

psoríase; Psoríase do 

couro cabeludo 

Corticosteróide 

de potência 

elevada 

 

• Existem champôs  sujeitos a receita médica, formulados à base de derivados de 

alcatrão mineral, com propriedades queratolíticas, anti-inflamatórias, antipruriginosas e 

antiproliferativas, que podem ajudar a abrandar o rápido desenvolvimento de células da 

pele e a reduzir a inflamação, o prurido e a formação de placas de psoríase (Tabela 10); 

contudo, alguns destes produtos podem causar irritação da pele [38-39]. 
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Tabela 10 : Champôs para tratamento da psoríase. 

Nome do 

medicamento 

DCI Forma farmacêutica 

de apresentação 

Indicações 

terapêuticas 

Informação 

adicional 

Polytar ®  Alcatrão 

mineral 

Champô Psoríase do couro 

cabeludo 

Não comercializado 

no momento 

Tarmed ®  Alcatrão 

mineral 

Champô Psoríase do couro 

cabeludo 

Temporariamente 

indisponível no 

mercado 

 

• Antralinas:  consistem de derivados sintéticos da crisarobina (1,8-diidroxi-3-metil-

9-antrona), extraída da casca da árvore Andira araroba como o ditranol  (1,8-diidroxi-9-

antrona) que são usados na composição de formulações usadas no tratamento da 

psoríase. Apresentam um efeito citostático, diminuindo a atividade mitótica das células 

epidérmicas psoriáticas e consequentemente o seu rápido desenvolvimento (Tabela 11). 

A sua utilização está indicada na psoríase em placas, ungueal e do couro cabeludo, 

estando contraindicada nas formas eritrodérmica e pustulosa [38-39]. Os efeitos adversos 

incluem: irritação da pele afetada e da não afetada em torno da lesão. São por isso 

utilizadas apenas em hospitais [38-39]. 

 

Tabela 11 : Antralina para tratamento da psoríase. 

Nome do 

medicamento 

DCI Forma farmacêutica 

de apresentação 

Indicações 

terapêuticas 

Informação 

adicional 

Micanol ®  Ditranol Creme Psoríase 

recalcitrante 

Contraindicado em 

psoríase pustulosa 

aguda ou pele 

inflamada. 

 

� Fototerapia e climatoterapia  

A exposição moderada à luz solar tem um efeito benéfico em muitos doentes com 

psoríase. Os tratamentos podem, por isso, incluir a exposição sistemática à luz solar 

(climatoterapia) ou o tratamento com luz ultravioleta artificial (fototerapia). Esta terapia é 

utilizada para tratar formas de psoríase moderada a grave quando os tratamentos tópicos 

não são eficazes. Este tipo de tratamento reduz o ciclo de renovação da pele e tem um 

efeito positivo sobre a inflamação, podendo melhorar significativamente a psoríase [34-

37]. Existem dois tipos de fototerapia: 

• Luz ultravioleta B (UVB):  este tipo de luz ultravioleta também está presente na 

luz solar normal. Penetra na pele e ajuda a abrandar o desenvolvimento das células da 

pele afetadas. No tratamento com luz UVB, o doente é exposto à luz por determinado 
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período de tempo e de acordo com um programa terapêutico regular, podendo este ser 

repetido 2 a 3 vezes por semana, durante 4 a 6 semanas. A fototerapia UVB pode ser 

utilizada no tratamento da psoríase em indivíduos de pele clara que apresentam lesões 

com placas finas ou naqueles com contraindicação para PUVA. Os efeitos secundários 

frequentes são comichão e vermelhidão da pele [34-37]. 

• PUVA (psoraleno + UVA):  a fototerapia pode igualmente recorrer à utilização de 

luz ultravioleta do tipo A. O tratamento com PUVA é realizado através da associação de 

luz UVA combinada com um fármaco sensibilizante à luz, o psoraleno. Este fármaco 

potencia o efeito da luz UVA, ajudando a abrandar o desenvolvimento excessivo de 

células da pele e a reduzir ou eliminar a formação de placas. A terapia com PUVA é 

geralmente utilizada para tratar lesões localizadas ou psoríase palmo-plantar. Uma vez 

que a luz UVA é absorvida pela pele a uma maior profundidade, pode apresentar maior 

eficácia em placas mais espessas de psoríase comparativamente à luz UVB. O 

tratamento é administrado 2 vezes por semana, durante 5 a 8 semanas. Os efeitos 

secundários frequentes da PUVA a curto prazo são: náuseas, comichão e rubor da pele. 

É importante evitar a exposição à luz solar após a administração do psoraleno, uma vez 

que pode causar lesões nos olhos e dar origem a queimaduras solares graves [34-37]. 

Tanto o tratamento com PUVA como com o UVB são considerados carcinogénicos, 

uma vez que ambos atuam no ADN celular podendo provocar mutações genéticas. 

Alguns trabalhos demonstraram que a PUVA é mais carcinogénica do que a fototerapia 

com UVB, pois além das radiações UVA que por si só podem produzir mutações nas 

células, o psoraleno potencia esses efeitos [34-37]. 

 

� Tratamentos sistémicos 

Os tratamentos sistémicos são administrados por via oral ou através de injetável e, 

como afetam todo o organismo, são normalmente utilizados apenas no tratamento das 

formas mais graves de psoríase ou no caso da artrite psoriática [34-39].  

Atualmente, os únicos fármacos aprovados para o tratamento sistémico da psoríase 

são o metotrexato, a ciclosporina e retinóides orais (acitretina). 

• Metotrexato : é um fármaco citotóxico, pertencente à classe dos antimetabolitos, 

que inibe uma enzima envolvida no ciclo de crescimento rápido das células. Em pessoas 

com psoríase, este fármaco interfere com a reprodução celular, retardando a taxa de 

divisão das células da pele. O metotrexato possui igualmente propriedades anti-

inflamatórias e tem sido utilizado para reduzir a inflamação em pacientes com artrite 

psoriática, embora estudos controlados não tenham comprovado a sua eficácia no 

tratamento desta forma de psoríase [34]. Apesar dos efeitos adversos do metotrexato, 

este fármaco têm-se mostrado eficaz no tratamento de alguns pacientes com psoríase 
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eritrodérmica, pustulosa generalizada e psoríase em placas generalizada. É de referir que 

a toma do metotrexato é feita semanalmente e não diariamente ao contrário dos 

restantes tipos de tratamento. Como efeitos adversos destacam-se a mielossupressão, 

hepatoxicidade, fibrose pulmonar e alterações gastrointestinais [34-39].  

• Ciclosporina: é um fármaco imunomodulador que suprime a atividade de 

determinadas células do sistema imunitário, retardando o crescimento de células da pele 

e a progressão da psoríase e artrite psoriática. A ciclosporina está indicada em pacientes 

adultos e imunocompetentes, com psoríase grave, extensa ou incapacitante e que se 

mostrou resistente ao tratamento com outros fármacos de ação sistémica. Está também 

recomendada nos casos de psoríase eritrodérmica, pustulosa generalizada e na artrite 

psoriática. Como efeitos adversos, foram demonstrados a imunossupressão, toxicidade 

renal, hipertensão e alterações gastrointestinais [34-39]. 

• Retinóides orais:  são análogos sintéticos da vitamina A e atuam no sentido de 

restabelecer um padrão de desenvolvimento celular considerado normal, sendo muitas 

vezes utilizados em formas graves de psoríase incluindo a psoríase eritrodérmica ou a 

psoríase pustulosa. Estes compostos podem ajudar a reduzir as placas de psoríase e a 

espessura das lesões e a diminuir a inflamação. Por vezes, são utilizados em associação 

com a fototerapia. Os efeitos secundários podem incluir hipervitaminose A, afeções 

oculares, afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos, secura e inflamação das 

membranas mucosas, estando a sua utilização contraindicada na gravidez devido ao 

potencial teratogénico [34-39]. A acitretina é um MSRM inserido neste grupo e que se 

encontra comercializado sob a forma de cápsulas – Neotigason® (Aurovitas). 

 

� Tratamentos biológicos 

Os fármacos biológicos constituem a mais recente classe de medicamentos dirigidos 

a respostas específicas do sistema imunitário. Estas terapêuticas são à base de 

anticorpos administrados por injeção subcutânea ou através de perfusão intravenosa 

diretamente na corrente sanguínea [34-39]. Atuam bloqueando a ação de proteínas 

específicas no sistema imunitário, tais como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) ou 

as interleucinas IL12 e IL23 que se encontram envolvidas no processo inflamatório [34-

39]. Atualmente existem quatro fármacos biológicos disponíveis para tratamento da 

psoríase: o etanercept, o infliximab, o adalimumab e o ustecinumab. 

Os fármacos biológicos são geralmente utilizados em casos de psoríase moderada a 

grave, nomeadamente na psoríase em placas e na artrite psoriática. Os principais efeitos 

secundários destas terapias podem incluir um aumento do risco de infeção, devido ao 

enfraquecimento do sistema imunitário e reações alérgicas [34-39].  
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3.1.8.2. Tratamentos não-farmacológicos:  

Para além dos vários tratamentos farmacológicos, foi demonstrado que na pele 

psoriática, devido às suas características especiais (danos na barreira, prurido, 

suscetibilidade a infeções e agentes irritantes), a utilização diária de produtos emolientes, 

hidratantes e de higiene específicos contribui para melhorar e restaurar a aparência e 

funcionalidade da pele, tanto na sua manutenção durante as fases assintomáticas como 

durante o tratamento farmacológico. Durante o tratamento, a utilização de coadjuvantes 

específicos com ação queratolítica, hidratante, anti-inflamatória e antipruriginosa, 

aplicados nas zonas espessadas ajuda a aumentar significativamente a eficácia do 

tratamento farmacológico [34-37]. 

São comercializados vários produtos de ação tópica na forma de loções, champôs, 

cremes e produtos para higiene corporal, que protegem, hidratam e amaciam a pele e 

ajudam a aliviar o prurido e a diminuir a descamação. Como exemplos destes produtos 

destacam-se os da linha Iralfaris® e o Banhóleum Composto® [38-40]. 

Após esta descrição acerca da psoríase, no que respeita à sua caracterização, 

causas e tratamentos, foram elaborados folhetos informativos sobre a doença para serem 

distribuídos aos utentes da farmácia (Anexo 2). Destes, consta informação sobre o que é 

a psoríase, quais os diferentes tipos, os sintomas, os tipos de tratamento disponíveis, 

algumas curiosidades e alguns conselhos úteis sobre como controlar melhor os sintomas 

e prevenir as crises. 

 

3.2. ESTUDO DAS MAIORES CAUSAS DE ERRO NO 

RECEITUÁRIO 

A ideia de abordar este tema surgiu devido ao facto da farmácia onde estagiei possuir 

uma elevada quantidade de receituário e igualmente de Farmacêuticos e Técnicos de 

Farmácia encontrando-se como tal, sujeita à ocorrência de um maior número de erros. 

Deste modo, na FFS, é feita diariamente uma tripla conferência do receituário (descrição 

mais detalhada na 1ª parte do relatório).  

Como durante o mês de Fevereiro de 2015, o Farmacêutico responsável pela terceira 

conferência esteve de férias cabendo-me a mim essa tarefa, surgiu a ideia de fazer um 

estudo sobre as principais causas de erro no receituário e desta forma tentar chamar a 

atenção dos funcionários para as consequências da sua ocorrência. 

 

A terceira conferência constitui o último passo para a deteção de erros antes do envio 

do receituário para o centro de conferência de faturas (CCF). Nesta fase de conferência, 
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todos os parâmetros são revistos por um farmacêutico experiente em conferência de 

receituário. 

 

Na FFS existe um manual de faturação, do qual faz parte uma lista de parâmetros a 

verificar que deve ser seguida durante a realização da terceira conferência. Destacam-se 

alguns parâmetros que devem ser tidos em conta e que na maioria das vezes constituem 

os erros mais frequentes: 

• Verso impresso pela farmácia: 

Verificar a presença de carimbo, assinatura do farmacêutico, data, assinatura do 

utente e impressão íntegra da receita. 

• Verso com os dados da receita: 

Verificar a presença do nome e número do utente, assinatura do prescritor, prazo 

validade, número da receita, regime de comparticipação e entidade responsável, número 

de embalagens dispensadas, exceções para prescrição por marca e caso se trate de uma 

receita manual, verificar se a justificação se encontra assinalada e se existem dados 

rasurados.  

Deve ainda ser verificada a escolha correta do medicamento; e caso a prescrição 

venha por código CNPEM, deve ser garantido que caso haja troca, o medicamento deve 

pertencer ao mesmo grupo homogéneo. 

− Receitas especiais: 

Nas receitas com comparticipações especiais, nomeadamente aquelas cuja 

prescrição contenha um diploma ou despacho, deve verificar-se além de todos os 

parâmetros descritos acima, se foi aplicado o diploma especificado conferindo o montante 

cobrado ao utente e a especialidade médica do médico prescritor (apenas para 

determinados diplomas). 

− Subsistemas de comparticipação: 

Ter em atenção todos os parâmetros descritos acima e verificar se o cartão 

apresentado pelo utente é válido e coincidente com o nome do utente escrito na receita. 

−  Manipulados: 

Nas receitas onde vêm prescritos medicamentos manipulados deve constar uma das 

2 designações: “fsa” ou “manipulado”. 

Os erros detetados nas receitas podem por vezes ser corrigidos em backoffice, 

enquanto noutros casos isso não é possível e terão que ser obtidas novas receitas. Uma 

vez feita a correção possível dos erros detetados, o receituário fica então pronto a ser 

enviado para o centro de conferência de faturas (CCF). 

No Anexo 3, encontra-se o registo dos principais erros encontrados no receituário, 

detetados na terceira conferência realizada no mês de Fevereiro. Da tabela, consta o tipo 
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de receita conferida, o nº do lote, nº da receita, tipo de erro detetado, valor da 

comparticipação que seria potencialmente perdida e a pessoa responsável pelo erro (no 

caso da FFS os funcionários são identificados por números). 

Do estudo realizado foi possível constatar que a maioria dos erros detetados se 

deveu à falta do carimbo da farmácia, falta de assinatura e data da dispensa, nº de 

receita errado, validade da receita expirado e falta de indicação da entidade responsável 

no caso das receitas manuais. Erros menos frequentes, mas ainda assim com alguma 

relevância deveram-se à ausência ou erro na aplicação de exceções em medicamentos 

prescritos por marca. Foram detetados uma diversidade de outros erros, mas com pouca 

frequência em relação aos mencionados (Anexo 3). 

Perante este estudo das maiores causas de erro no receituário, torna-se fundamental 

chamar a atenção de todos os funcionários para os resultados observados, de modo a 

tentar minimizar e se possível evitar a sua ocorrência futura. 

 

3.3. RASTREIO CARDIOVASCULAR  

A ideia de realizar um rastreio cardiovascular surgiu do facto de maio ser o mês do 

coração e como tal, através da medição de parâmetros como a tensão arterial o 

colesterol total e a glicemia, tentar perceber qual a influência destes parâmetros no risco 

cardiovascular (RCV).  

Esta ação teve como objetivos principais alertar a população para a problemática das 

doenças cardiovasculares (DCV), identificar indivíduos de risco, contribuir para prevenção 

da morbilidade e mortalidade por doenças cardiovasculares, acompanhamento da 

condição clínica, adesão e resposta à terapêutica em pessoas que já tenham os 

parâmetros alterados e que fizessem medicação crónica. 

 

3.3.1.  Descrição da atividade  

O rastreio cardiovascular foi realizado no corredor de centro comercial 

NorteShopping, em frente às instalações da farmácia, e contou com a presença do Chefe 

Hélio Loureiro que realizou uma aula sobre culinária saudável. 

Foram distribuídos panfletos nos balcões de atendimento, para divulgação do rastreio, 

e nos quais constavam as receitas da ementa saudável que o Chefe Hélio realizou 

(Anexo 4). Os diferentes pratos cozinhados foram distribuídos aos participantes do 

rastreio para degustação. 

• A atividade foi realizada no corredor de centro comercial NorteShopping, em frente às 

instalações da Farmácia Ferreira da Silva.  
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• Foi montada uma área reservada com um corredor de acesso, na qual constava um 

cartaz de divulgação do evento, uma mesa com cadeiras para atendimento de 2 

utentes simultaneamente, com todo o material necessário, folhetos com a divulgação 

do rastreio, receitas da aula de culinária e alguns panfletos publicitários. 

• Antes do início do rastreio foi assegurado que todo o material necessário estaria 

disponível, nomeadamente algodão, álcool, luvas, papel absorvente, contentor para 

lixo contaminado, pensos rápidos, equipamentos e acessórios para medição dos 

parâmetros: medidor de glicemia, medidor de colesterol total e um aparelho para a 

medição da tensão arterial. 

• Foi acordado um esquema de trabalho rotativo entre 3 colegas estagiárias, em que 

uma delas começava por fazer um breve questionário ao utente (Anexo 5), sendo 

este posteriormente direcionado para a mesa de atendimento, para efetuar a 

determinação dos parâmetros bioquímicos e tensão arterial seguido do 

aconselhamento que foi efetuado pelas outras 2 colegas. 

 

Como descrito anteriormente, foi realizado um breve questionário ao utente (Anexo 5) 

com o qual se pretendia obter informações do utente relativas a:  

• Idade, peso e altura (para determinação do índice de massa corporal – IMC); 

• Fatores de RCV, antecedentes pessoais e familiares, outras patologias 

associadas e medicação de tomava habitualmente; 

• Hábitos e estilo de vida, consumo de tabaco, consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas, prática de exercício físico e tipo de alimentação.  

 

No mesmo documento eram registados os valores de tensão arterial sistólica e 

diastólica, frequência cardíaca, colesterol total e glicemia, obtidos nas medições. Para a 

determinação do IMC, foram considerados os valores de peso e altura fornecidos pelo 

utente. 

Aos utentes foi fornecido um pequeno cartão (Anexo 6), com indicação dos valores 

obtidos nas diferentes determinações. Após a medição dos parâmetros foi feita, 

juntamente com o utente, uma análise sumária ao inquérito realizado e aos resultados 

observados, acrescido de um breve aconselhamento sobre os fatores de RCV, estilo de 

vida saudável e adesão à terapêutica. 

Foram analisados 78 utentes, na sua maioria a utentes do sexo feminino e com idade 

superior a 50 anos. Não foi possível obter a informação completa em todos os casos 

devido à falta de conhecimento ou falha no fornecimento de dados por parte dos utentes, 
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e devido ao facto da quantidade de nalguns casos o sangue recolhido ser insuficiente 

para a determinação dos parâmetros bioquímicos. 

 

Dos 78 inquéritos realizados, 71 foram considerados válidos, uma vez que continham 

todos os dados relativos à identificação do utente e parâmetros analíticos determinados. 

Fazendo uma breve análise aos resultados recolhidos (Anexo 7), foi possível retirar as 

seguintes ilações: 

• Relativamente ao IMC, verificou-se que 37% dos utentes apresentavam um peso 

normal, 46% excesso de peso, enquanto 17% eram obesos; 

• No que respeita aos resultados das determinações de pressão arterial, observou-

se que 72% das pessoas não apresentavam registo de hipertensão, embora 13% 

mostrassem valores compatíveis com tensão arterial normal-elevada; 28% dos utentes 

eram hipertensos, 14% possuíam hipertensão de grau 1, 7% de grau 2 e 7% apenas 

hipertensão sistólica (Figura 14) [43-46]; 

Figura 14 : Classificação da Hipertensão Arterial [45]. 

 

• Quanto a resultados de hipercolesterolemia, 37% dos utentes apresentavam 

colesterol total abaixo do valor de referência [46-47] e 63% tinha o colesterol total 

elevado, sendo que destes 22% apresentavam um valor considerado de risco elevado; 
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• A maioria das determinações de glicemia foi obtida na fase pós-prandial, tendo-se 

verificado que quase a totalidade dos utentes apresentavam valores de glicemia normais; 

• Dos 71 inquéritos realizados, 59 foram utilizados para o cálculo do RCV global 

com base nas tabelas SCORE [46]; destes, 52 utentes apresentaram um RCV moderado, 

6 com RCV elevado e 1 muito elevado; dos 6 com RCV elevado, 2 deles referiram ter 

história pessoal de DCV prévia (Figura 15). 

A realização deste rastreio permitiu ainda verificar que grande parte dos inquiridos 

não praticava exercício físico regular nem tinha uma alimentação saudável/equilibrada, e 

que poucos eram fumadores.  

 
Figura 15 : Avaliação do risco cardiovascular score [45]. 

 

3.3.2.  Avaliação do Risco Cardiovascular 

Em Portugal, as doenças cérebro-cardiovasculares são a principal causa de morte, 

incapacidade, sofrimento e gastos económicos com a saúde [43-48]. Em 2012, 
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registaram-se 107.969 óbitos em Portugal Continental, dos quais 32.859 (30,4%) 

resultaram de eventos cardiovasculares, o que corresponde a uma taxa de mortalidade 

de 312,6 óbitos por 100 mil habitantes. Registou-se um número maior de mortes em 

mulheres do que em homens, com uma relação de 77,9 óbitos masculinos por cada 100 

femininos [43-48]. 

Este facto levou a que as sociedades científicas começassem a recomendar cada vez 

mais, o controlo intensivo dos diferentes fatores de RCV (hipertensão, 

hipercolesterolémia, diabetes e obesidade), cujo risco é tanto maior quanto maior o 

número de fatores presentes [43-48]. 

 

O RCV global define-se como a probabilidade de um individuo vir a sofrer de um 

evento cardiovascular num período de tempo definido, normalmente 10 anos [46]. O 

cálculo do RCV global constitui assim uma ferramenta indispensável na avaliação do 

risco individual. Para tal, devem ser utilizadas tabelas SCORE (Systematic Coronary Risk 

Evaluation) (Anexo 8). Estas fornecem uma estimativa de risco absoluto a 10 anos, com 

base nas variáveis sexo, idade, tabagismo, tensão arterial sistólica e colesterol total [46]. 

 

O cálculo do risco CV global permite não só identificar os indivíduos com um risco 

elevado, mas também estabelecer objetivos terapêuticos de modo a prevenir e reduzir a 

morbilidade e mortalidade cardiovascular. Além disso permite, avaliar a necessidade de 

intervenção terapêutica no controlo dos fatores de risco, motivar os utentes para 

cumprimento das medidas farmacológicas e não farmacológicas (modificação de estilos 

de vida), realçando o grau de risco e os potenciais ganhos com as intervenções 

propostas [46]. 

 

3.3.3.  Fatores de Risco Cardiovascular 

A possibilidade de complicações cardiovasculares resulta da presença simultânea de 

características individuais capazes de aumentar a probabilidade de ocorrência (fatores de 

risco) e/ou da lesão de órgãos alvo e das complicações clínicas associadas [43-48].  

Os fatores de RCV podem ser classificados como modificáveis ou não modificáveis. 

São considerados modificáveis fatores como hipertensão arterial (HTA), 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, glicemia em jejum elevada, tabagismo, excesso 

de peso/obesidade, sedentarismo, consumo de álcool e maus hábitos alimentares. Como 

não modificáveis consideram-se a idade, sexo, história pessoal de DCV prévia (Acidente 

vascular cerebral - AVC, Enfarte agudo do miocárdio - EAM) e/ou história familiar de DCV 

prematura [43-48]. 
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3.3.4.  Aconselhamento – terapêutica não farmacológ ica 

A terapêutica não farmacológica, numa primeira abordagem, deve basear-se na 

modificação dos hábitos e estilos de vida dos utentes. Estes englobam sobretudo 

questões como o tabagismo, alimentação e prática de exercício físico. 

 

3.3.4.1.  Tabagismo  

É fundamental chamar a atenção da população para a importância de deixar de fumar 

e que esta constitui uma atitude decisiva que podem fazer pela sua saúde. Devem 

informar-se os utentes de que existem atualmente consultas de cessação tabágica, em 

que é feito um acompanhamento por um profissional de saúde e a toma de alguns 

medicamentos, que podem ajudar a parar de fumar com mais sucesso. Deve igualmente 

aconselhar-se as pessoas a preferir frequentar ambientes sem fumo de tabaco [48-49]. 

 

3.3.4.2.  Alimentação saudável 

A adoção de uma dieta variada, nutricionalmente equilibrada, rica em legumes, 

leguminosas, verduras e frutas e pobre em gorduras (totais e saturadas) é uma 

componente preponderante na prevenção de DCV e dos fatores de risco associados [48-

49]. É igualmente importante controlar e manter um peso adequado, isto é, um índice de 

massa corporal ≥18,5 Kg/m2 e <25 Kg/m2, evitar a acumulação de gordura especialmente 

na zona abdominal (perímetro da cintura <94 cm no homem e <80 cm na mulher) [48-49]. 

De seguida, destacam-se alguns conselhos úteis para a adoção de uma dieta saudável, 

transmitidas aos utentes durante o rastreio: 

• Fazer no mínimo 3 refeições por dia.  

• Beber muita água. 

• Reduzir o consumo de álcool <30g/dia (nos homens) <20g/dia (nas mulheres). 

• Diminuir consumo de sal (valor ingerido inferior a 5,8 g/dia).  

• Aumentar consumo de frutas, legumes, verduras e cereais integrais pois além de 

conterem vitaminas e fibras, são ricos em antioxidantes, aumentam a sensação de 

saciedade e diminuem a absorção do colesterol.  

• Aumentar o aporte de antioxidantes na dieta (Vitaminas C e E).  

• Consumir preferencialmente azeite, evitando óleos de coco e palma.  

• Evitar fritos e molhos; preferir cozidos e grelhados.  

• Aumentar o consumo de gorduras mono e polinsaturadas e diminuir as saturadas 

(carnes vermelhas, gema de ovo, leite gordo, queijos amarelos, manteiga, vísceras, 

toucinho, enchidos). 

• Aumentar consumo de peixe rico em Ω3 (sardinhas, atum, salmão, cavala). 
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• Diminuir o consumo de carnes vermelhas (máximo 2-3x/semana), ovos, leite gordo e 

derivados (gelados, natas, manteiga, iogurte e queijo); preferir carnes magras como 

frango, coelho e peru (retirar gorduras visíveis). 

• Reduzir a ingestão de açúcar e hidratos de carbono complexos (arroz, massas em 

geral, batata).  

• Evitar produtos de pastelaria e alimentos pré-cozinhados.  

• Optar por alimentos funcionais (fitoesteróis). 

 

3.3.4.3.  Exercício físico 

A atividade física e a prática de desporto são essenciais para a nossa saúde e bem-

estar. A prática regular de uma atividade física moderada, reduz o risco cardiovascular e 

ajuda a controlar outros fatores de risco, nomeadamente o excesso de peso, a 

hipertensão arterial e a resistência à insulina. Além disso promove o bem-estar 

psicológico, reduz o stress, ansiedade e depressão [48-49]. De seguida, destacam-se 

algumas indicações transmitidas aos utentes durante o rastreio: 

• Contrariar o sedentarismo. 

• Praticar exercício físico moderado de modo regular, adaptado à sua condição clínica. 

• Caminhar 30-45 min/dia ou ir a pé para o trabalho. 

• Vencer as limitações; começar devagar; optar por calçado e roupa confortável, leve e 

solta. 
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4. CONCLUSÃO  

O estágio na Farmácia Ferreira da Silva representa o culminar de uma aprendizagem 

que decorreu ao longo de 9 semestres, no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, e o primeiro contato do estudante com o desempenho da profissão 

farmacêutica. O estágio constituiu assim, uma ponte fundamental, entre a formação 

académica e a vida profissional.  

Tive oportunidade de conhecer, participar e desenvolver atividades e obrigações 

inerentes à atividade farmacêutica. O ambiente de entreajuda e a experiência da equipa 

da Farmácia Ferreira da Silva foram fundamentais para o meu processo de 

aprendizagem, bem como para o desenvolvimento das minhas capacidades profissionais 

e pessoais. Por outro lado, o contato com o utente foi também muito enriquecedor e uma 

mais-valia na aquisição de competências para uma futura atividade profissional.  

A confiança que os utentes têm no farmacêutico foi notória e evidenciou o elevado 

grau de responsabilidade desta profissão, bem como a importância do papel do 

farmacêutico como profissional de saúde.  

Os temas desenvolvidos durante o estágio permitiram, além de informar, educar e 

alertar a população para diversos problemas de saúde, valorizar a minha formação 

pessoal e profissional. Outro aspeto importante foi o facto de poder participar nas mais 

diversas formações e cursos que contribuíram para adquirir e consolidar conhecimentos 

sobretudo na área da dermocosmética. 

Como principais dificuldades encontradas, destaco o facto de a formação teórica ao 

longo do curso não permitir uma melhor preparação para o atendimento ao público e para 

a aquisição de conhecimentos de gestão e marketing que são cruciais em farmácia 

comunitária.  
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ANEXO 1 – Exemplo de ficha de preparação do manipulado: Creme de Tretinoína em 
Ioox Basics 
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ANEXO 2 - Folheto informativo acerca da psoríase 
 

 
 

PSORÍASE
O que é?

�É uma doença inflamatória crónica. Pode ser hereditária, mas não é infeciosa nem contagiosa

� Pode surgir em qualquer parte do corpo. Mas os locais mais frequentemente afetados são o couro

cabeludo, os cotovelose os joelhos

�Uma minoria das pessoas pode desenvolver artrite psoriática

�Tende a seguir um curso de remissões e exacerbações

�Ocorre um desenvolvimento demasiado rápido das células da pele.

�No geral, manifesta-se sob a forma de lesõesvermelhas com relevo e cobertas por placas prateadas

�Estima-se que 2% a 3% da população mundial esteja afetada pela doença

�A prevalência é semelhante em homense mulheres, principalmente na faixa etária entre 20-40 anos.

� A gravidade dos sintomas varia de pessoa para pessoa, assim como a sua apresentação clínica e

resposta ao tratamento;

� Trata-se de uma doença complexa, com várias causas possíveis, que podem ser de origem genética,

imunológica, ambiental e psicológica

� Apesar de a psoríase não colocar a vida dos doentes em risco, estes poderão sofrer com maior frequência

de diabetes, doenças cardiovasculares e depressão.

Psoríase em placas

Forma mais frequente de psoríase; Presença de

lesões vermelhas com contornos bem definidos

cobertas por escamas branco-prateadas;

Localizadas em zonas próximas de articulações

(cotovelos, joelhos), zona inferior das costas e no

couro cabeludo. Lesões podem causar prurido

intenso e dor.

Psoríase do couro cabeludo

Afeta cerca de 50% a 80% das pessoas com

psoríase, e possui características semelhantes às

da psoríase em placas.

Tipos de psoríase / Sintomas

Psoríase Ungueal

Alterações mais comuns são o espessamento da

unha, picotado ungueal, manchas acastanhadas e

descolamento distal da unha.

Artrite psoriática

Cerca de 30% das pessoas com psoríase podem

também desenvolver artrite psoriática; Sintomas

incluem dor, rigidez e inchaço nas articulações e

em torno das mesmas.
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Atualmente não há cura para a psoríase, mas

existem várias opções de tratamento que ajudam a

controlar os sintomas com eficácia, melhorando a

qualidade de vida da maioria das pessoas.

�Tratamentos tópicos : Aplicação direta sobre a

pele, na forma de pomadas, cremes, geles, ou

champôs. Tratamento de primeira linha em casos

de psoríase ligeira a moderada.

�Fototerapia e climatoterapia : Terapias com

recurso a luz ultravioleta ou a luz solar. PUVA e

UVB. Formas de psoríase moderada a grave e que

não obteve resposta eficaz a tratamentos tópicos.

Tratamentos disponíveis

Como controlar melhor os sintomas e prevenir crises

�Tome banho de imersão em água morna, durante 10 min, misturando uma colherde óleo de banho na água;

�Seque a pele de forma suave sem esfregar

� Escolha produtos de higiene adequados. Evite produtos perfumados contendo álcool e prefira um gel de

banho suave a sabonetes, poisestes podemsecar bastante a pele

�Hidrate a pele regularmentecom um creme ou pomada emoliente, pois a pele seca provoca maiscomichão;

� Para o couro cabeludo: use um champô suave após cada utilização do tratamento para a psoríase, de

modo a hidrataro couro cabeludo.

�Deixe o cabelo secar ao ar, pois o ar quente do secador pode secara pele do couro cabeludo;

� Aplique uma compressa fria ou uma toalha fria e húmida sobre a área afetada, se a comichão lhe provocar

sensação de ardor na pele;

�Resista à vontade de coçar.

�Use vestuário leve e respirável que não irrite a pele e calçado confortável

�Se tiver dúvidas ou quisersaber mais informações, consulte o seu médico ou um dermatologista.

�Tratamentos sistémicos : Efeito no corpo

como um todo e não apenas em zonas

específicas da pele. Administrados por via oral ou

com recurso a injetáveis. Formas mais graves de

psoríase ou de artrite psoriática.

�Tratamentos biológicos : Tipo de tratamento

sistémico, que têm como alvo uma parte

específica do sistema imunitário. Administradas

por injeção subcutânea ou através de perfusão

intravenosa. Casos de psoríase moderada a

grave.
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ANEXO 3 - Registo das maiores causas de erro no receituário – FFS – Fevereiro 2015. 
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ANEXO 4 - Panfleto de divulgação do rastreio cardiovascular, com receitas da ementa 
saudável do Chefe Hélio. 
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ANEXO 5 - Questionário realizado ao utente durante o rastreio cardiovascular. 

 

Rastreio Cardiovascular 
 

Identificação do utente 

Masculino ☐ Feminino ☐ Idade: ______ 

Avaliação da situação 

Estado Fisiológico 30’ antes da análise 

Café ☐    Exercício físico ☐   Bebidas alcoólicas ☐    Fumou ☐    Grávida ☐ 

Avaliação dos Fatores de Risco 

Fatores de risco  Antecedentes 

familiares 

Antecedentes 

pessoais 

Medicação  

Hipertensão arterial (HTA)     

DCV (AVC, EAM, Angina de peito, etc)     

Colesterol Total     

Triglicerídeos     

Diabetes Mellitus     

Insuficiência Renal     

Outra medicação  

(Ex.. Contraceção) 
- -  

 

Avaliação dos Hábitos de Vida 

Hábitos de vida   Sim Não 

Fumador         

Prática de exercício físico    

Dieta saudável    

Dieta sem sal    

Consumo excessivo de álcool  

(mais de 1 copo à refeição – mulheres) 
(mais de 2 copos à refeição - homens) 

  

 

Fase Analítica 

Peso (Kg)  Altura (m)  Índice de Massa Corporal (Kg/m 2) 

   

PA Sistólica (mmHg)  PA Diastólica (mmHg)  Frequência Cardíaca (bpm)  

   

Colesterol total (mg/dL)  Glicemia (mg/dL)   

   

Nota: Para os parâmetros peso e altura, são considerados os valores fornecidos pelo utente. 

 

S – Sim; N – Não 

 



 

ANEXO 6 - Cartão fornecido aos utentes do rastreio, com indicação dos valores 

obtidos nas diferentes determinações

 

Cartão fornecido aos utentes do rastreio, com indicação dos valores 

obtidos nas diferentes determinações 
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Cartão fornecido aos utentes do rastreio, com indicação dos valores 
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ANEXO 7 – Principais resultados obtidos do Rastreio Cardiovascular 
 

  
 

  
 

 
 

 

37%

46%

17%

Índice de massa corporal (IMC)

IMC ≥ 18,5 e ≤ 24,9 Kg/m2

IMC ≥ 25,0 Kg/m2

IMC ≥ 30,0 Kg/m2

28%

31%

13%

14%

7%
7%

Pressão arterial (mmHg)

Ótima

Normal

Normal-alta

HTA - Grau 1

HTA - Grau 2

HSI

37%

41%

22%

Colesterol Total (mg/dL)

CT <190 mg/dL

CT ≥190 e <239 mg/dL

CT ≥240 mg/dL

59%21%

20%

Glicemia (mg/dL)

Glicemia <110 mg/dL

Glicemia ≥110 e <126 mg/dL

Glicemia ≥126 mg/dL

Proporção obtida, relativa aos 
valores de IMC recolhidos dos 
diferentes utentes 

Proporção obtida, relativa aos 
valores de PAD e PAD recolhidos 
dos diferentes utentes 

Proporção obtida, relativa aos 
valores de Colesterol total 
recolhidos dos diferentes utentes 

Proporção obtida, relativa aos 
valores de Glicemia recolhidos dos 
diferentes utentes 
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ANEXO 8 – Tabela SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) – European Low 

Risk Chart 
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