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Resumo 

 

 Atualmente a legislação europeia pressupõe que a formação académica de um 

farmacêutico só fica completa após a realização de um estágio curricular que tem de 

envolver pelo menos três meses de formação em farmácia comunitária. O meu estágio 

decorreu durante um semestre completo (de 2 de fevereiro a 31 de julho do corrente ano) 

na Farmácia Martins, em Braga. 

 Este relatório apresenta-se dividido em duas partes e tem como finalidade a 

descrição detalhada de todas as atividades realizadas no âmbito do estágio curricular. A 

primeira parte visa explicar detalhadamente o funcionamento da Farmácia Martins e as 

atividades por mim desenvolvidas com o objetivo de aprofundar o meu conhecimento. A 

segunda parte, por sua vez, refere-se a três casos de estudo sendo o primeiro uma análise 

de dados recolhidos durante a realização de um rastreio cardiovascular, o segundo 

correspondente à pesquisa científica sobre a psoríase e análise de casos clínicos e o 

terceiro refere-se à implementação de um sistema de gestão da qualidade na Farmácia 

Martins. Este último tema surgiu no culminar de um curso por mim realizado na APCER, 

Certificação/Qualificação de Auditores Internos da Qualidade pela Norma Portuguesa ISO 

9001:2008. 

 Esta formação de seis meses permitiu-me aprofundar os conhecimentos técnico-

científicos e aplicar todo o conhecimento adquirido durante os cinco anos de formação 

académica. 
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PARTE I: Descrição do funcionamento da Farmácia Martins 

1. Introdução 
 Na sociedade atual, o farmacêutico desempenha o papel do profissional de saúde 

que contacta mais rápida e facilmente com o utente. Desta forma, a sua atividade é muito 

mais do que uma mera dispensa de medicamentos ao utente, é o farmacêutico quem 

aconselha e quem ouve o utente em primeira mão e, por essa razão, acarreta uma enorme 

responsabilidade no que à promoção e manutenção da saúde pública diz respeito1. 

 O estágio curricular efetuado no último semestre do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas (MICF) da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

permite aos estudantes um primeiro contacto com a profissão e promove também a coesão 

e o aprofundamento de conhecimentos adquiridos ao longo do ciclo de estudos. Para além 

disso, permite ao estudante perceber e respeitar a ética e o código deontológico da 

profissão1. 

 Não só o estudante desenvolve capacidades técnico-científicas como também 

aprende a lidar com diferentes pessoas e possíveis problemas que possam surgir no dia a 

dia de trabalho. Assim, verifica-se um crescimento do estudante quer a nível profissional 

quer pessoal. 

 O meu estágio decorreu por um período de seis meses na Farmácia Martins (FM), 

em Braga, e este relatório pretende relatar todas as atividades e funções por mim exercidas 

durante esse período de formação. O cronograma das atividades por mim efetuadas, 

encontra-se representado na tabela 1. 

Tabela 1: Cronograma de atividades desenvolvidas durante o estágio 

Mês de estágio Atividades desenvolvidas 

fevereiro 

Início do estágio; 
Receção e conferência de encomendas; 
Acondicionamento dos medicamentos e produtos nos respetivos locais; 
Verificação de prazos de validade; 
Início da elaboração de testes bioquímicos aos utentes da FM; 
Formação Pharmanord Bioactivo®. 

março 

Início da organização do receituário em lotes; 
Início da conferência de receituário; 
Verificação física de stocks e reposição dos mesmos; 
Início do ato de dispensação aos utentes;  
Formações Pharmanord Bioactivo®, Lierac®, Bioderma® e Fluimucil®. 

abril 

Início da gestão de psicotrópicos e estupefacientes; 
Reativação das newsletter da Farmácia Martins; 
Elaboração e envio da newsletter de cuidados veterinários; 
Formação Uriage®. 

maio 
Organização e elaboração do rastreio cardiovascular; 
Formações Reumon® e Lierac®. 

junho Formações Panadol® e Eucerin®. 

julho Formação Martiderm®. 
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2. Farmácia Martins 

2.1. Localização e espaço exterior 
 A Farmácia Martins localiza-se em pleno centro da cidade de Braga, Avenida 

Central nº20-22, junto do posto de turismo. Pela localização favorável e pelo facto de existir 

estacionamento próximo, a FM recebe utentes de todas as faixas etárias e, essencialmente 

de verão, recebe inúmeros turistas.  

 A FM encontra-se subdividida em áreas diferentes (anexo 1): zona de atendimento 

ao público, zona de boas práticas, instalações sanitárias de utentes, gabinete de 

conferência de receituário, zona de receção de encomendas, gabinete da direção técnica, 

armazém, laboratório, vestiário e instalações sanitárias dos funcionários. Possui ainda uma 

rampa amovível que permite o acesso de utentes portadores de deficiência. Sendo que 

todas as áreas funcionais respeitam o Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto e as Boas 

Práticas de Farmácia (BPF) de forma a que se mantenha um ambiente propício à prestação 

de cuidados de saúde2,3. 

2.2. Horário de funcionamento e recursos humanos 
 A FM funciona de segunda a sexta das 9h às 20h e aos sábados das 9h às 19h, 

ininterruptamente. Para além disso, a FM realiza turnos em Serviço Permanente desde a 

hora de abertura de um dia até à hora de fecho do dia seguinte. Sendo que a partir da meia 

noite e até ao horário de abertura do dia seguinte, o atendimento ao público é feito através 

de um postigo de atendimento devidamente sinalizado e com uma campainha acoplada. 

 A propriedade e direção técnica da farmácia pertencem ambas à Dra. Fernanda 

Santos e a sua equipa é constituída pelos membros representados na tabela 2. 

Tabela 2: Constituição da equipa da FM e respetivas funções 

Colaborador Função exercida 

Dra. Fernanda Santos Diretora Técnica (DT) 

Dra. Ana Cardoso Farmacêutica Adjunta com funções de substituição da DT 

Dra. Filipa Machado Farmacêutica 

Dra. Joana Rodrigues Farmacêutica 

Iris Maia Técnica de Farmácia 

Sr. Adolfo Silva Técnico de Farmácia 

Sr. Francisco Ferreira Técnico de Farmácia 

Sr. Mário Silva Técnico de Farmácia 

Cidália Gomes Serviços administrativos 

D. Céu e D. Elisa Auxiliares de limpeza 

 Para além dos quadros, a FM conta com a presença de um nutricionista que é 

responsável pela realização de rastreios de nutrição mensais. 
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2.3. Enquadramento socioeconómico 
 Devido à sua localização, a FM conta com um grupo de utentes muito heterogéneo. 

A maioria dos utentes habituais são residentes da área, pessoas que trabalham nas 

empresas das imediações e grande parte dos professores associados à Casa do Professor 

(CP), uma vez que existe um protocolo entre a FM e a CP. Para além disso, existem 

acordos com algumas casas de saúde de Braga para as quais a FM fornece medicação. 

Existem também utentes esporádicos que são essencialmente turistas que visitam a 

cidade.  

 Os utentes habituais pertencem a diferentes faixas etárias e passam por todos os 

estratos socioeconómicos, o que faz com que tenha de haver uma maior atenção por parte 

de quem se encontra ao balcão. Esta heterogeneidade permitiu-me desenvolver relações 

mais próximas farmacêutico-utente, de forma a facilitar o atendimento e o aconselhamento 

efetuados.  

3. Gestão da farmácia 

3.1. Sistema informático 
 O sistema informático é cada vez mais uma ferramenta essencial para o trabalho 

de um farmacêutico. Permite um atendimento mais atento no que às interações 

medicamentosas diz respeito e permite agilizar o atendimento, pois permite-nos visualizar 

de imediato se existe produto em stock ou não. Assim torna-se possível um aviamento do 

receituário de forma rápida e eficaz.  

 Na FM o sistema informático utilizado é o 4DCare da empresa 4 Digital Care. Este 

sistema é bastante intuitivo e durante os meses do meu estágio tive a oportunidade de o 

conhecer e de trabalhar com ele nas suas diversas vertentes: receção de encomendas, 

gestão de stocks, atendimento ao público, gestão de reservas dos utentes, controlo da 

validade dos produtos, consulta de informação relativa aos medicamentos e ainda consulta 

de disponibilidade de stocks de alguns fornecedores. Para além disso, o sistema 

informático em questão permite a gestão de psicotrópicos e benzodiazepinas, a gestão de 

lotes e faturação a entidades comparticipadoras, gestão de contas correntes de clientes e 

gestão financeira. 

3.2. Biblioteca e fontes de informação 
 Para um atendimento mais rigoroso e com maior qualidade a FM dispõe de uma 

biblioteca constituída pelo Prontuário Terapêutico, pela Farmacopeia Portuguesa, pelo 

Resumo das Características dos Medicamentos, entre outras obras de relevância para a 

atividade farmacêutica. Para além disso, existem afixados, em quadros próprios, 

documentos informativos acerca de assuntos como contraceção de emergência, vacinação 
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infantil, entre outros. No caso de ser necessário complementar a informação existente na 

FM, pode facilmente aceder-se à internet em qualquer posto de atendimento ao público. 

3.3. Encomendas e aprovisionamento 

3.3.1. Gestão de stocks e realização de encomendas 
 Uma rigorosa e racional gestão de stocks é fundamental para que se consiga um 

equilíbrio entre a viabilidade económica e as necessidades dos utentes. Desta forma, fica 

favorecido o futuro e o crescimento sustentável da farmácia comunitária. 

 Na FM tive a oportunidade de verificar que existem diversos fatores que afetam a 

gestão de stocks, tais como o tipo de utentes que frequenta a farmácia, os hábitos de 

prescrição dos prescritores que se encontram nas imediações da farmácia, a atenção dada 

pelos utentes ao media, a sazonalidade de alguns produtos e ainda a rotatividade de 

determinado tipo de produto, podendo esta ser facilmente consultada através do sistema 

informático acima mencionado. Desta forma, para agilizar a realização de encomendas é 

estabelecido na ficha de cada produto um stock mínimo e um stock máximo de acordo com 

a rotatividade e a época do ano em que se está, por exemplo no inverno aumentam-se os 

stocks mínimo e máximo dos antigripais e no verão os stocks dos protetores solares. 

 De uma forma geral na FM, são realizadas duas encomendas diárias que são da 

responsabilidade da Dra. Joana Rodrigues e do Sr. Adolfo Silva. Estas são direcionadas 

aos dois fornecedores principais da farmácia: OCP e Alliance Healthcare. Através destas 

encomendas diárias torna-se possível a manutenção de stocks na FM. Existem 

determinados produtos que são pedidos especificamente para um dos fornecedores em 

detrimento do outro com base nas condições promocionais ou bonificações acordadas com 

a farmácia. No entanto, sempre que necessário, podem ser feitas encomendas por via 

telefónica. Para além destes fornecedores principais, existe um terceiro distribuidor 

grossista de medicamentos com o qual a Farmácia Martins trabalha, o ASousa. Este último, 

entrega encomendas feitas na sua maioria por via telefónica e com uma maior brevidade 

que os anteriores pelo facto de se encontrar com sede mais próxima da farmácia. 

 Outra possibilidade de aquisição de produtos é a encomenda direta ao laboratório 

produtor/representante, através de vendedores ou delegados de informação médica. Na 

FM, este tipo de encomendas é frequente no que aos medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) e produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) diz respeito, 

tornando-se possível a aquisição dos produtos com preços promocionais que de outra 

forma seriam impraticáveis. 
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 Durante o meu estágio na FM apenas realizei encomendas por via telefónica, mas 

pude assistir à realização das encomendas quer diárias quer diretas aos laboratórios de 

forma a perceber o modo como se processam. Contudo, tive a oportunidade de fazer 

gestão de stocks e de alterar fichas de produtos de acordo com o que me era pedido.  

3.3.2. Receção e verificação de encomendas 
 A receção e verificação das encomendas é um ponto fulcral para a boa gestão de 

stocks de uma farmácia, uma vez que se for feita com falta de concentração pode originar 

erros de stock e pode, em último caso, levar a perdas de produtos pela existência de prazos 

de validade ultrapassados. Assim sendo, e para prevenir incidentes, na FM é seguida a 

regra “first in-first out”. 

 Iniciei o meu estágio pela receção e verificação de encomendas e foi, sem dúvida, 

fundamental para ficar familiarizada com nomes comerciais, substâncias ativas e formas 

farmacêuticas. Sempre que a encomenda chega à FM é necessário verificar a presença 

da fatura que deve possuir original e duplicado, sendo o primeiro armazenado num local 

próprio para que no final do mês seja comparado o valor total da fatura com o resumo 

mensal da faturação. Depois, é necessário proceder à receção propriamente dita, 

verificando o código nacional de produto (CNP), analisando os prazos de validade por 

comparação com o prazo inserido no sistema informático, ou seja, o prazo de validade só 

é alterado se o produto rececionado expirar primeiro do que aquele que existe em stock ou 

nos casos em que não há existência em stock. De uma forma geral, para a receção de 

encomendas na FM segui sempre a metodologia representada na figura 1. 

 Em casos de encomendas mensais de genéricos ou encomendas feitas de forma 

direta aos laboratórios, para além da verificação de todos os pontos acima referidos tive 

também de conferir as notas de encomenda. Para que desta forma se verificassem as 

quantidades pedidas vs. quantidades rececionadas e os descontos ou as bonificações 

previamente acordadas com a FM.  

Figura 1: Metodologia aplicada na receção de encomendas 
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 Independentemente do tipo de encomenda rececionada, é também prática corrente 

na FM a verificação da existência de marcação de PVP dos produtos e sempre que esta é 

inexistente, há o cuidado de fazer a impressão de etiquetas devidamente identificativas do 

produto (nome e CNP) e do PVP. 

3.3.3. Armazenamento dos produtos rececionados 
 Após receção e verificação das encomendas, os produtos podem então ser 

devidamente armazenados. Na FM existem diferentes locais de armazenamento para 

diferentes produtos. Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são 

armazenados em gavetas deslizantes por forma farmacêutica e, dentro desta, por ordem 

alfabética da substância ativa. Os MNSRM encontram-se na sua maioria armazenados em 

prateleiras atrás dos balcões de atendimento, enquanto que os PCHC se encontram em 

prateleiras de fácil acesso para os utentes. Todos os produtos termolábeis são 

armazenados em frigorífico próprio. Os produtos excedentes encontram-se 

acondicionados no armazém que fica no interior da farmácia e em gavetas devidamente 

identificadas. Independentemente do local de armazenamento, são seguidas as BPF por 

forma a manter os produtos ao abrigo da luz solar direta e em condições de humidade e 

temperatura controladas pelos termohigrómetros existentes na FM. 

3.4. Verificação de stocks e prazos de validade 
 Pontualmente são comparados os stocks informáticos dos produtos com os stocks 

físicos para que não ocorram discrepâncias entre ambos. Esta verificação é feita 

recorrendo ao programa informático 4DCare, que permite retirar listagens por tipo de 

produto ou por marca. Depois de impressa a listagem, é feita a comparação com o stock 

físico. Durante o meu estágio tive a oportunidade de fazer esta mesma comparação para 

diversos tipos de produtos e, ao mesmo tempo que se faz a verificação de stocks é costume 

verificarem-se também os prazos de validade dos mesmos. Para além disso, mensalmente 

é feita a verificação de prazos de validade dos produtos existentes na FM. Esta prática 

permite a devolução dos produtos aos respetivos fornecedores e evita perdas para a 

farmácia. Na FM, a listagem dos medicamentos e produtos de saúde é tirada mensalmente, 

com antecedência de 90 dias. Depois do controlo do prazo de validade, emitem-se as notas 

de devolução para os respetivos fornecedores e atualizam-se os prazos de validade dos 

produtos que permanecem em stock. 

3.5. Devolução de produtos 
 Existem várias situações que implicam a devolução de produtos existentes na 

farmácia tais como a aproximação de prazos de validade, a receção de produtos cuja 

embalagem se encontra danificada, produtos encomendados ou enviados erradamente ou 
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ainda ordem de retirada de determinados lotes pelo INFARMED (Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, IP). 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º198/2012, de 24 de agosto e para que os produtos 

possam ser legalmente devolvidos, a farmácia tem de emitir uma nota de devolução em 

triplicado. Sendo que o original e o duplicado acompanham o produto e o triplicado fica 

devidamente arquivado na farmácia. Nessa nota de devolução devem constar as seguintes 

informações: número da guia de transporte, identificação da farmácia, nome comercial, 

código do produto, quantidade devolvida, armazém ao qual se destina a devolução e 

motivo da devolução. Sempre que existirem psicotrópicos ou estupefacientes para 

devolução, deve ser emitida uma nota de devolução separada da nota de devolução dos 

restantes produtos4. 

 Durante o meu estágio na FM, pude assistir às devoluções de vários produtos e 

constatar que dependendo do armazém para onde são devolvidos, pode ser feito o envio 

de novo produto ou de uma nota de crédito. 

4. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 
 Tendo em conta o Estatuto do Medicamento, os medicamentos dispensados aos 

utentes podem ser classificados em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou 

em medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Para os diferenciar existem 

vários fatores a ter em conta, nomeadamente o risco associado à sua toma, os possíveis 

efeitos secundários, o modo e via de administração, entre outros5,6. 

4.1. Prescrição médica e dispensa 
 Na dispensa de MSRM é indispensável a apresentação de uma receita médica 

válida e, cabe ao farmacêutico verificar a validade da mesma. Para ser válida e para que 

possa ser feita a comparticipação, a receita médica tem de cumprir todos os requisitos 

especificados7,8,9. 

 Existem dois modelos de receita, um não renovável que tem prazo de 30 dias 

consecutivos e outro renovável que possui três vias, tendo cada uma delas validade de 6 

meses desde a data de prescrição. Seja qual for o modelo de receita apresentado na 

farmácia, é da responsabilidade do farmacêutico verificar que esta cumpre todos os 

requisitos legais:5,7 

 Número da receita acompanhado do respetivo código de barras; 

 Local de prescrição; 

 Identificação do utente (nome, sistema de saúde pelo qual é beneficiário, número 

de beneficiário acompanhado de letras de identificação quando necessário); 
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 Designação comum internacional (DCI) do medicamento, dosagem, forma 

farmacêutica, número e dimensão das embalagens e ainda posologia; 

 Autorização ou não de dispensa de medicamentos genéricos dependendo das 

exceções técnicas presentes; 

 Data da prescrição e assinatura do médico prescritor. 

 Para cada receita médica, podem apenas ser prescritas quatro embalagens, nunca 

excedendo as duas de cada medicamento. A única exceção é aplicada a medicamentos 

unitários, para os quais se podem prescrever quatro embalagens.5,7 

 No caso de receitas manuais, para além de terem de ser cumpridos todos os 

requisitos acima mencionados, tem de estar assinalada a justificação legal para a ausência 

de receita eletrónica e ainda devem ser inexistentes rasuras, caligrafias e tonalidades de 

caneta diferentes. 

 Depois de verificada a validade da receita, o farmacêutico pode então proceder ao 

seu processamento informático através da introdução da entidade comparticipadora e da 

leitura ótica dos códigos de barras dos medicamentos. Cabe ainda ao farmacêutico a 

responsabilidade de explicar a posologia, duração de tratamento, possíveis efeitos 

adversos e verificar que não existem interações medicamentosas. Caso haja deteção de 

algum erro, é importante que o farmacêutico contacte o médico e esclareça esse mesmo 

assunto. Para finalizar o atendimento, é impresso o documento de faturação no verso da 

receita, sendo este assinado pelo utente de forma a comprovar que recebeu as 

embalagens dispensadas e toda a informação necessária. Nos casos em que existe 

complementaridade com algum subsistema de saúde, a receita deve ser fotocopiada e 

deve constar no seu verso não só o documento de faturação, mas também o número de 

beneficiário do subsistema do utente.  

 Durante o meu estágio na FM, deparei-me com algumas receitas inválidas e 

expliquei ao utente as razões pelas quais não podia dispensar o medicamento sem uma 

receita válida. Tive também a oportunidade de dispensar receitas correspondentes a 

medicamentos manipulados, sendo que nestas deve estar presente uma das seguintes 

frases “manipulado” ou “FSA” (Faça Segundo a Arte). Para além disso, se estas receitas 

forem de manipulados comparticipados apenas podem conter esse medicamento. Da 

mesma forma se processam as receitas referentes a psicotrópicos e a dispositivos médicos 

de controlo de glicémia abrangidos pelo Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Diabetes. 
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4.2. Aconselhamento farmacêutico 
 De acordo com as BPF, o farmacêutico tem o dever de fornecer ao utente toda a 

informação de que ele necessita para que haja um uso correto, seguro e eficaz da 

medicação que lhe foi dispensada2. Assim, é essencial que se esclareçam todas as dúvidas 

do utente no que diz respeito à posologia, dosagem, duração do tratamento, possíveis 

efeitos secundários, o modo como deve ser acondicionado o medicamento e ainda o fim 

terapêutico. Durante o meu estágio tive o cuidado de adequar a informação fornecida ao 

nível socioeconómico do utente e às suas características individuais, tendo em alguns 

casos elaborado um suporte escrito para que se tornasse mais fácil a consulta de 

informação para o utente. Para além disso, sempre que achei pertinente recorri aos colegas 

mais experientes para esclarecer quaisquer dúvidas que me surgissem.  

4.3. Medicamentos genéricos 
 De acordo com o Estatuto do Medicamento, medicamentos genéricos (MG) são 

definidos como “medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, sob a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados”5. Os MG são então alternativas terapêuticas de custo inferior aos 

medicamentos de referência, mas sem colocarem em risco a eficácia do tratamento. 

Contudo, durante o meu estágio apercebi-me que ainda existe um elevado número de 

utentes que tem receio do uso de MG, pois acreditam que podem não ter qualquer efeito 

sobre a doença ou não ter a mesma quantidade de substância ativa pelo facto de serem 

menos dispendiosos. Verifiquei ainda que a adesão aos MG se dá sobretudo em casos de 

doentes polimedicados ou utentes que vivem um panorama económico pouco favorável. 

4.4. Comparticipação dos medicamentos 
 Existem várias entidades de comparticipação de medicamentos no nosso país, 

desde o estado até companhias de seguros ou ainda subsistemas de saúde. Durante o 

meu estágio na FM, tive a oportunidade de contatar com entidades diferentes como 

Sistema Nacional de Saúde (SNS), Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS), 

Sãavida, entre outras10,11. Existe um sistema de preços de referência para medicamentos 

comparticipados pelo SNS para os quais há MG disponíveis12,13. Sendo que em alguns 

casos, e mediante menção na receita da portaria, despacho ou decreto-lei correspondente, 

pode haver uma comparticipação acrescida por parte do estado14. Estes casos aplicam-se 

a determinadas patologias crónicas como é o caso do lúpus ou da psoríase, tendo eu 

contatado várias vezes com receitas referentes a estas situações. 
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 Para além dos casos acima mencionados, existe também uma comparticipação 

especial referente a dispositivos médicos para controlo da glicémia, pois só assim se torna 

possível o controlo e monitorização diárias que a patologia Diabetes requer15,16. 

4.5. Conferência de receituário 
 Após concluído o processo de aviamento das receitas (descrito em 4.1), é 

necessário conferir os dados impressos no verso de cada receita. Na FM cada pessoa é 

responsável pela conferência de receitas de quem trabalha no posto de atendimento ao 

seu lado. Depois de conferidas, as receitas são ordenadas manualmente e existe ainda 

uma outra conferência de todos os parâmetros. Perante os lotes completos, procede-se 

então ao seu fecho através do sistema informático. Este permite a emissão do “Verbete de 

Identificação do Lote” que sumariza a informação sobre o conteúdo dos lotes que depois é 

carimbado e rubricado de forma a envolver as receitas desse mesmo lote. No final de cada 

mês, é ainda emitida a “Relação de Resumo de Lotes”, com os dados de todos os lotes de 

um organismo e a fatura mensal da FM. Por fim, o receituário cujo sistema de 

comparticipação é o Sistema Nacional de Saúde, é enviado para o Centro de Conferência 

de Faturas (CCF) juntamente com a “Relação de Resumo de Lotes” e duas cópias da fatura 

mensal da FM. No caso das restantes entidades comparticipadoras, o envio é feito para a 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) com uma cópia da “Relação de Resumo de 

Lotes” e duas da fatura mensal. Caso existam erros nas receitas enviadas para o CCF, 

estas são devolvidas à farmácia para que possam ser analisadas e para que se proceda à 

sua correção e novo envio ao CCF. Apenas desta forma se torna possível para a farmácia 

receber o valor das comparticipações às quais tem direito. 

 Durante o meu estágio na FM, pude assistir a todo este processo de conferência de 

receituário e perceber que é fundamental o empenho e dedicação de toda a equipa para 

que cada vez menos receitas sejam devolvidas.  

4.6. Medicamento sujeitos a legislação especial: psicotrópicos e estupefacientes 
 Os medicamentos pertencentes ao grupo dos psicotrópicos e estupefacientes têm 

ação sobre o Sistema Nervoso Central, pelo que podem provocar situações de tolerância 

e de dependência. De forma a que não haja utilização ilícita e abusiva deste grupo de 

medicamentos, foi criada uma legislação específica17. A aquisição de psicotrópicos e 

estupefacientes é feita do mesmo modo que os restantes medicamentos, mas os 

fornecedores têm de enviar um guia de requerimento destes produtos. Esse guia possui 

original e duplicando, sendo ambos carimbados. O original é arquivado na farmácia por um 

período de 3 anos e o duplicado é devolvido ao distribuidor. Até ao dia 8 de cada mês, é 

enviado ao INFARMED o registo de saídas dos psicotrópicos, juntamente com cópias das 
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receitas manuais no caso de existirem. Mensalmente, são também enviados os registos de 

entradas de psicotrópicos. Para além disso, até ao dia 31 de janeiro de cada ano, tem de 

ser enviado para o INFARMED um balanço entre as entradas e as saídas17,18.  No caso 

das benzodiazepinas, o registo das entradas é guardado num CD e é enviada para o 

INFARMED uma declaração da Diretora Técnica . Durante o meu estágio pude organizar 

as receitas referentes a este grupo de medicamentos e confirmar se todos os dados 

estavam corretamente preenchidos. Aprendi ainda como fazer o envio dos documentos 

necessários para o INFARMED. 

 Para a dispensa de psicotrópicos e estupefacientes a receita deve apenas conter 

este grupo de medicamentos e ao ser finalizada a venda, o sistema informático obriga o 

preenchimento de um quadro com os dados da receita, do médico prescritor, do utente e 

ainda do adquirente. Na FM tive a oportunidade de dispensar alguns medicamentos deste 

grupo e tive o cuidado de preencher todos os dados de forma correta. Para além disso, tive 

o cuidado extra de explicar todas as informações relevantes ao utente/adquirente para que 

se desse um uso correto, seguro e eficaz do medicamento. 

5. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 
 MNSRM são aqueles que dispensam a apresentação de uma receita médica para 

serem adquiridos e destinam-se a transtornos de saúde menores, que não necessitam de 

avaliação médica. Inerente a isto está o conceito de automedicação “…utilização de 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de forma responsável, sempre que 

se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com 

a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde”19. Assim, torna-se 

fundamental a atenção do farmacêutico aquando da dispensa de MNSRM. Na FM 

apercebi-me que grande parte dos utentes acaba por recorrer à farmácia em primeira mão, 

para assim tentarem resolver pequenos problemas de saúde. Sempre que me era 

solicitado um MNSRM, tive o cuidado de perguntar ao utente quais os sinais e sintomas 

que possuía, se já tinha tomado alguma medicação ou se tomava medicação crónica e 

ainda se era alérgico a algum dos constituintes. Depois, tive o cuidado de explicar ao utente 

qual a posologia e a duração do tratamento e indicar ainda que se não verificasse qualquer 

melhoria dos sintomas no prazo de no máximo 5 dias, teria de consultar um médico. 

Verifiquei que muitos dos utentes chegam à farmácia com a ideia de pedir determinado 

medicamento que algum amigo aconselhou ou então publicitado nos media, sempre que 

esse mesmo medicamento não era o mais indicado para a situação tive o cuidado de 

explicar as razões ao utente e mostrar outro(s) MNSRM mais adequado(s). Percebi 

também que é extremamente importante que haja consciencialização no que toca ao 

conceito de automedicação e deve haver promoção do uso racional do medicamento para 



Relatório de estágio | Farmácia Martins 
 

12 
Renata de Lima Leitão Teixeira Sampaio 

evitar que os interesses financeiros de uma farmácia se sobreponham à ética e deontologia 

da classe farmacêutica. 

6. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 
 Na FM, como na maioria das outras farmácias, existe uma grande variedade de 

produtos farmacêuticos não incluídos no grupo dos MSRM. Esses produtos constituem 

uma parte importante das vendas da farmácia. 

6.1. Produtos cosméticos e de higiene corporal 
 Produto cosmético é definido pela legislação como “qualquer substância ou mistura 

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

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

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

estado ou de corrigir os odores corporais”20,21. Estes produtos não devem ser confundidos 

com os de Dermofarmácia, pois os últimos têm propriedades curativas e destinam-se a 

tratar afeções dermatológicas. 

 Na FM existe uma grande variedade de PCHC, estando estes ao alcance do público 

e expostos de forma apelativa. São trabalhadas variadas marcas como SkinCeuticals®, 

Martiderm®, Caudalie®, Lierac®, Avéne®, Phyto®, Roche Posay®, Uriage®, Bioderma®, 

Vichy®, Klorane® e Eucerin®. Perante esta panóplia de produtos é fulcral que o 

farmacêutico saiba qual a melhor marca e, dentro desta, o melhor produto para aconselhar 

ao utente. Para isso, na FM são feitas formações para explicação dos produtos e para 

relembrar conceitos relativos a esta temática. Para além disso, existe uma distribuição da 

responsabilidade das marcas trabalhadas, ou seja, cada farmacêutica é responsável por 

um determinado número de marcas. Assim, fica facilitado o trabalho e quando as dúvidas 

surgem, toda a equipa sabe a quem recorrer para as esclarecer. Durante o estágio pude 

assistir a algumas  formações Lierac®, Uriage®, Bioderma®, Eucerin® e Martiderm®, que 

se revelaram muito importantes para o aconselhamento que tive de fazer diariamente aos 

utentes.  

6.2. Medicamentos e produtos de uso veterinário 
 Os medicamentos de uso veterinário cumprem a mesma legislação que os de uso 

humano no que se refere à produção, distribuição e armazenamento. No entanto, estes 

medicamentos não são comparticipados. É importante que o farmacêutico explique ao 

utente como deve executar o tratamento no seu animal e deve ainda frisar que, em caso 

detrimento do estado de saúde do animal, deve consultar um médico veterinário. 
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 O antigo proprietário da FM, Dr. Tomé, dedicou grande parte do seu percurso de 

trabalho a estudar medicamentos de uso veterinário e, a maioria dos bracarenses, recorria 

à sua ajuda sempre que tinha um animal doente ou dúvidas acerca da desparasitação. Por 

estas razões, ainda hoje se verifica que muitos utentes se deslocam à FM à procura de 

informação e de ajuda para os seus animais de estimação. Na sua maioria, procuram 

antiparasitários internos e externos, anticoncecionais e, por recomendação veterinária, 

antibióticos. Para mim toda esta vertente veterinária foi muito importante, pois obrigou-me 

a fazer pesquisas e a estudar alguns produtos para efetuar o melhor atendimento possível. 

De forma a manter os utentes da farmácia atualizados, foram ainda enviadas algumas 

newsletter acerca de veterinária e cuidados com os animais. Para isso, elaborei um 

documento que continha a informação necessária (anexo 2). 

6.3. Dispositivos médicos 
 Dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado 

pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos 

e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal 

efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, 

destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de:  diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;  diagnóstico, controlo, 

tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da 

conceção”22. 

 É importante que os farmacêuticos saibam distinguir os diferentes dispositivos 

médicos e consigam perceber as diferentes classes de risco a que pertencem, para que no 

momento da dispensa possam explicar ao utente qual a forma correta e eficaz da sua 

utilização. Na FM, os dispositivos médicos mais dispensados são sacos coletores de urina, 

sacos de ostomia, material de penso, seringas e preservativos. A meu ver a unidade 

curricular “Dispositivos médicos” que frequentei durante o MICF mostrou-se muito útil no 

tempo em que decorreu o meu estágio, não só pelo conhecimento dos diferentes 

dispositivos médicos, mas também pelo facto de me ter sido facilitada a explicação da 

utilização dos mesmos aos utentes. 

6.4. Puericultura e obstetrícia 
 Cada vez mais, os pais se preocupam com a saúde e bem estar do bebé e, por 

essa razão, a procura de produtos de puericultura tem aumentado junto do setor 
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farmacêutico. Assim, é fundamental que o farmacêutico saiba quais os produtos a 

aconselhar. Na FM, a procura nesta área incide essencialmente em fraldas, tetinas, 

chupetas e biberons, sendo que as linhas mais trabalhadas são Medela®, Nuk® e Chicco®. 

Para além disso, há muita procura de PCHC e de produtos de Dermofarmácia, 

essencialmente para peles secas e atópicas. Senti necessidade de fazer uma pesquisa 

mais aprofundada nesta área para melhor aconselhar os pais destas crianças e para 

adequar os produtos ao problema de cada bebé. Para facilitar a explicação aos pais, criei 

um panfleto (anexo 3) que esteve ao dispor dos utentes aquando da aquisição destes 

produtos. Na área de obstetrícia, a procura recai sobretudo em cremes anti estrias, 

soutiens de amamentação, extratores de leite e sacos de recolha e conservação do 

mesmo. Senti muitas vezes a necessidade de explicar aos pais que não há necessidade 

de comprar todos os produtos antes do nascimento, uma vez que o bebé pode não nascer 

com pele seca ou atópica e ,nesses casos, não devem ser usados produtos específicos 

para esses problemas. Esclareci também muitas mães acerca do aparecimento de estrias 

e quais os cremes mais aconselhados para cada caso específico. 

6.5. Produtos homeopáticos, fitoterápicos e suplementos alimentares 
 Os produtos homeopáticos encontram-se regulados pelo estatuto do medicamento. 

Contudo, ainda são alvo de grande controversa e acabam por não ter grande expressão 

na FM. No entanto, sempre que foi necessário fiz a encomenda de produtos aos 

fornecedores diários e recorri aos conhecimentos adquiridos na unidade curricular 

“Homeopatia e medicamentos homeopáticos” para melhor esclarecer os utentes que 

procuraram este tipo de terapia alternativa. Relativamente aos produtos de fitoterapia 

verifiquei que a procura começa a ser maior. A fitoterapia baseia-se no uso de plantas com 

ação medicinal e é usada com diversos fins como prevenção de problemas urinários, 

relaxamento e fadiga, problemas digestivos, emagrecimento, entre outros. Também nesta 

área pude recorrer a conhecimentos obtidos através da unidade curricular “Fitoterapia”, 

pois muitos utentes acreditam que pelo facto de ser natural não há qualquer risco na sua 

utilização e, algumas vezes, detetei utentes polimedicados a quererem adquirir chás com 

constituintes capazes de interagir com a sua medicação crónica. Os produtos fitoterápicos 

mais procurados na FM são os chás Bekunis® e Manasul® e também produtos Agiolax® 

e ColiMil®. 

 No que diz respeito aos suplementos alimentares, estes são  definidos como 

“géneros alimentícios que constituem uma fonte concentrada de substâncias nutrientes, as 

quais são apresentadas como complemento aos nutrimentos ingeridos num regime 

alimentar normal”23. São procurados essencialmente por estudantes em épocas de 

exames, utentes com dificuldade em relaxar e adormecer e ainda utentes que procuram 
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emagrecimentos de forma rápida. Tendo isto em conta, é muito importante haver um 

aconselhamento cuidado e responsável de forma a garantir que o utente não utiliza os 

suplementos em substituição de um estilo de vida saudável. Fui muitas vezes questionada 

acerca do melhor suplemento a aconselhar para estudantes aumentarem a concentração 

e também por idosos que se sentiam cansados, pelo que procurei sempre saber qual o 

suplemento mais adequado. A procura, na FM, recai sobretudo sobre as marcas 

Centrum®, Depuralina® e BioActivo®. 

6.6. Produtos dietéticos e de alimentação especial 
 De acordo com o definido na legislação portuguesa, produtos para alimentação 

especial são “…géneros alimentícios que, devido à sua composição especial ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo 

corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a 

indicação de que correspondem a esse objetivo”24. Estes produtos destinam-se a qualquer 

pessoa cujas necessidades nutricionais se encontram alteradas, por exemplo: 

 Pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo estão alterados; 

 Lactentes e crianças com idades compreendidas entre 1 e 3 anos; 

 Indivíduos com necessidades fisiológicas especiais, para os quais pode ser 

benéfica a ingestão de determinadas substâncias. 

 Existem diversos produtos pertencentes a esta classe com funções de hipo ou 

hipercalóricos, proteicos e glicídicos. Na FM, grande parte das vendas destes produtos 

corresponde a leites de transição e preparados para lactentes das marcas Aptamil® e 

Nutriben®. Para além destes, há também alguma procura de produtos para manter um 

bom estado nutricional como Fresubin® e Fortimel®. 

6.7. Produtos e medicamentos manipulados 
 Medicamentos manipulados são definidos como “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”25. 

Atualmente, e apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos da indústria 

farmacêutica, ainda existe uma grande procura de medicamentos manipulados, uma vez 

que permitem um ajuste terapêutico às características patológicas do utente e preenchem 

determinadas lacunas da terapêutica existente no mercado.    

 Para que uma farmácia possa proceder à preparação de manipulados, tem de 

cumprir determinados requisitos legais. Tem de possuir um laboratório equipado no mínimo 

com alcoómetro, almofarizes de vidro e de porcelana, balança de precisão sensível ao 

miligrama, banho de água termostatizado, cápsulas de porcelana, copos de várias 

capacidades, espátulas metálicas e não metálicas, funis de vidro, matrazes de várias 



Relatório de estágio | Farmácia Martins 
 

16 
Renata de Lima Leitão Teixeira Sampaio 

capacidades, papel de filtro, papel indicador pH universal, pedra para a preparação de 

pomadas, pipetas graduadas de várias capacidades, provetas graduadas de várias 

capacidades,  tamises FPVII (com abertura de malha 180 lm e 355 lm; com fundo e tampa), 

termómetro (escala mínima até 100BC) e vidros de relógio26. Para além do material de 

laboratório, é necessário também cumprir a legislação correspondente às matérias-primas 

e as regras de manipulação25,27. Devido à falta de condições, o laboratório da FM encontra-

se inativo e, sempre que foi necessário dispensar medicamentos manipulados, recorri à 

Farmácia Alvim. Esta farmácia pertence aos mesmos proprietários da FM e possui um 

laboratório adequadamente equipado e funcional para a preparação de manipulados. 

7. Cuidados farmacêuticos 
 As farmácias representam cada vez mais o local para onde os utentes de deslocam 

em primeiro lugar, a fim de tentarem satisfazer as necessidades relacionadas com a sua 

saúde. Desta forma, é importante que as farmácias não sejam apenas um local de dispensa 

de medicamentos, mas também um local onde se prestem cuidados básicos de saúde. 

 Na FM são diversos os serviços de saúde prestados: medição da pressão arterial e 

de parâmetros bioquímicos, administração de injetáveis e vacinas. Para além disso, é feito 

um acompanhamento farmacoterapêutico de utentes polimedicados e existem rastreios de 

nutrição e de psicologia.  Durante o meu estágio, tive a oportunidade de participar 

ativamente em alguns destes serviços de promoção de saúde. 

7.1. Pressão arterial  
 Um dos principais fatores de risco de doenças cardiovasculares é a hipertensão 

arterial e, por esse motivo, é fundamental que haja um controlo da pressão arterial (PA) de 

forma regular28. Diariamente, são inúmeras as pessoas que recorrem à FM para fazer a 

medição da PA com o intuito de fazerem autocontrolo da mesma ou então, porque sentem 

um mau estar e desconhecem a sua origem. Assim, durante o meu estágio tive a 

oportunidade de lidar com utentes de todas as faixas etárias com problemas relacionados 

com a PA e tentei acompanhá-los da melhor forma possível. Na FM a medição é feita 

recorrendo a um tensiómetro de braço automático. 

 De acordo com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a classificação dos valores 

de PA encontra-se dividida de acordo com a tabela 329. Para utentes diabéticos, a PA 

considera-se controlada se <140/8530. 
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Tabela 3: Classificação dos valores de pressão arterial 

Categoria Valores de PA sistólica/ PA diastólica 

Ótima <120/80 

Normal 120-129/80-84 

Normal alta 130-139/85-89 

Hipertensão de grau 1 140-159/90-99 

Hipertensão de grau 2 160-179/100-109 

Hipertensão de grau 3 ≥180/110 

Hipertensão sistólica isolada PA sistólica >140 e PA diastólica <90 

 

 O aconselhamento farmacêutico prestado, passou quase sempre pela indicação da 

redução da quantidade de sal diária, pelo incentivo à pratica de exercício físico e, nos 

utentes já medicados, o incentivo a continuar o tratamento de forma correta e segura. 

Houve ainda o caso de uma utente que durante uma semana recorreu à FM para fazer a 

medição da PA. Esta estava com valores correspondentes a uma hipertensão mesmo 

tendo cortado quase por completo com o sal, pelo que aconselhei a utente a dirigir-se a 

um  médico especialista. Tendo sido informada mais tarde, que a utente iniciou uma 

terapêutica anti-hipertensora. 

7.2. Parâmetros bioquímicos 
 A determinação dos parâmetros bioquímicos é um dos serviços mais procurado na 

farmácia, pelo que deve sempre executar-se a técnica de forma rigorosa e cuidadosa. Na 

FM, podem fazer-se determinações de colesterol total (CT), triglicerídeos (TG) e glicémia. 

A maioria dos utentes que recorre à FM para a determinação de glicémia são diabéticos 

que preferem fazer a monitorização dos níveis de glicémia junto de profissionais de saúde. 

Tive a oportunidade de fazer determinações de vários parâmetros durante o meu estágio 

e, dependendo dos valores obtidos, aconselhei os utentes a optarem por uma dieta mais 

saudável e a praticarem exercício físico. Nos casos em que os valores se encontravam 

muito acima dos valores de referência (tabela 4), sugeri aos utentes que fizessem análises 

laboratoriais mais alargadas e que consultassem um especialista30-32. 

 Na parte II do presente relatório, encontra-se com maior detalhe a explicação das 

medições de pressão arterial e das determinações dos parâmetros bioquímicos, uma vez 

que foi realizado um rastreio cardiovascular de dois dias. 
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Tabela 4: Valores de referência dos parâmetros bioquímicos determinados na FM 

Parâmetro bioquímico Valores de referência 

Glicémia 

Jejum : 70-110 mg/dL 

Pós-prandial: ≤200 mg/dL 

Ocasional: ≤140 mg/dL 

Colesterol Total ≤190 mg/dL 

Triglicerídeos ≤150 mg/dL 

 

7.3. Peso corporal, altura e índice de massa corporal 
 Para além dos cuidados farmacêuticos mencionados em 7.1 e em 7.2, a FM possui, 

ao dispor dos seus utentes, uma balança automática que fornece o peso corporal, a altura 

e ainda o índice de massa corporal (IMC). Muitos são os utentes que recorrem a esta 

balança para controlo do peso e do IMC e, durante o meu estágio, tive a oportunidade de 

analisar junto de alguns utentes os seus valores e aconselhei, em alguns casos, a ida aos 

rastreios de nutrição que a farmácia realiza mensalmente. 

7.4. Administração de vacinas e injetáveis 
 A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) 

também pertence aos serviços farmacêuticos. No entanto, está estabelecido pelo 

INFARMED que apenas farmacêuticos com formação específica podem administrar 

vacinas e injetáveis33. 

 Na FM, pude assistir à administração de algumas vacinas e também injeções diárias 

de alguns utentes sob tratamento. É fundamental que exista formação específica de quem 

presta este tipo de serviço, pois os injetáveis podem muitas vezes ser alvo de reações 

adversas graves se não forem corretamente administrados. Para a população é uma mais 

valia a existência deste serviço nas farmácias, uma vez que são locais de mais fácil e 

rápido acesso. Apercebi-me, durante o tempo de estágio, que muitas futuras mães se 

preocupam em tentar saber quais as vacinas habitualmente recomendadas pelos pediatras 

e que custos podem ter. Perante isto, decidi elaborar um documento (anexo 4) para 

fornecer às utentes e para que fosse mais fácil para as mesmas perceber o plano de 

vacinação habitualmente recomendo. 

7.5. VALORMED e recolha de radiografias 
 A promoção de saúde pública também está inerente a uma correta gestão ambiental 

e de resíduos. Desta forma, foi criada a VALORMED - Sociedade Gestora do Sistema 

Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos (SIGREM) com o 

objetivo de se recolherem e tratarem as embalagens e os medicamentos fora de uso34,35. 

Os contentores quando cheios, são recolhidos por um fornecedor da farmácia e depois são 
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enviados para a VALORMED de forma a que haja uma gestão dos resíduos contidos nos 

mesmos (reciclagem e inceneração). Durante o estágio tive a oportunidade de fazer o fecho 

de alguns contentores e perceber como se processa a recolha dos mesmos. Para além 

disso, na FM são recolhidas radiografias sem valor de diagnóstico ou com mais de cinco 

anos. 

PARTE II: Atividades desenvolvidas durante o estágio 

8. Análise do risco cardiovascular numa amostra da população 

8.1. Enquadramento, objetivos e resultados 
 Nos dias 14 e 15 de maio foi realizado o 1º rastreio cardiovascular da Farmácia 

Martins, com o objetivo de alertar a população de Braga para os riscos inerentes a um 

estilo de vida pouco saudável. Assim, e juntamente com outra estagiária, fiquei responsável 

pela determinação de vários parâmetros bioquímicos (glicémia, colesterol total e 

triglicerídeos), pela medição da pressão arterial e ainda pela determinação do peso 

corporal, altura e IMC dos utentes. Para agilizar o rastreio e para que a técnica executada 

fosse rigorosa, elaborei um guia de rastreio cardiovascular (anexo 5). 

 Este rastreio permitiu-me recolher alguns dados, mediante autorização dos 

inquiridos, analisar o risco cardiovascular e a prevalência dos fatores de risco de uma 

pequena amostra de 85 pessoas. 

8.2. Risco cardiovascular em Portugal 
 Em Portugal, tal como no resto da Europa, as doenças cardiovasculares (DCV) 

representam a principal causa de morte e incapacidade, correspondendo a cerca de 

metade do número total de mortes (47%)37. No entanto, tem-se verificado um decréscimo 

da taxa de mortalidade por DCV em Portugal, nos últimos 25 anos36. Esta redução deve-

se essencialmente à promoção de cuidados de saúde na sociedade portuguesa e a um 

maior controlo de fatores de risco como hábitos tabágicos e alcoólicos, adoção de dietas 

mais saudáveis que têm impacto positivo no controlo de parâmetros bioquímicos, tais como 

colesterol (total, LDL e HDL), glicémia e triglicerídeos e ainda devido ao incentivo à 

atividade física28,36. O diagnóstico precoce de risco de DCV é fundamental para que se 

possa intervir a nível do estilo de vida adotado pela população e da possível terapêutica 

farmacológica38.  

8.3. Fatores de risco cardiovasculares 
 Durante décadas permaneceram incógnitas as razões que levavam ao 

aparecimento de DCV. No entanto, em 1948 foi iniciado o estudo Framingham que teve 

como principal objetivo determinar quais os fatores e características que contribuem para 
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o aparecimento destas patologias39. Este estudo de coorte permitiu a observação de 5209 

pessoas, com idades compreendidas entre os 30 e os 69 anos, sem qualquer indício de 

DCV39. O estudo prosseguiu durante variados anos e, no início da década de 60, conclui-

se que estes fatores de risco são a pressão arterial, as dislipidemias, o tabagismo, a 

obesidade, a diabetes e o sedentarismo39. Entretanto, novos dados e grupos de estudo 

foram sendo adicionados e chegou-se à conclusão que existem dois tipos de fatores de 

risco de DCV40,41. 

 Fatores de risco não modificáveis (hereditariedade, idade e sexo); 

 Fatores de risco modificáveis (sedentarismo, hipertensão arterial, dislipidemias, 

obesidade, diabetes e tabagismo). 

 A existência de um só fator de risco pode levar ao aparecimento de DCV. Contudo, 

os casos mais preocupantes são aqueles em que se verifica a presença de mais do que 

um fator de risco. Em Portugal, e com base em dados até ao ano de 2013,  o fator de risco 

de maior prevalência é a hipercolesterolémia (63,7% da população com idade superior a 

18 anos) seguida da hipertensão arterial (42% da população com idade superior a 18 anos) 

e por fim a diabetes (13% da população entre os 20 e os 79 anos)42. No entanto, a 

hipertensão arterial não controlada e a associação da diabetes com outros fatores de risco 

continua a ser uma problemática do nosso país, pelo que é fundamental prestar cuidados 

de saúde e atuar a nível da farmacovigilância. 

 A hipertensão arterial (HTA) está essencialmente associada ao elevado consumo 

de sal (o recomendado é de 5-6g por dia para hipertensos) e ao stress, levando muitas das 

vezes ao aparecimento de acidente vascular cerebral (AVC)29. A mortalidade por AVC pode 

ser usada como indicador da prevalência de HTA e, uma vez que se verificou uma redução 

da taxa de mortalidade por AVC, pode também assumir-se que tem havido um maior 

controlo da HTA29,42. O tabagismo continua a ser um fator de risco preponderante a nível 

mundial, apesar de todas as ações de cessação tabágica que têm sido postas em prática. 

Em Portugal, o número de fumadores reduziu significativamente na faixa etária para a qual 

é avaliado o risco cardiovascular (40 a 65 anos), mas ainda existem muitos fumadores 

jovens pelo que pode vir a tornar-se num dos principais fatores de risco cardiovasculares 

no futuro42. 

 Relativamente à diabetes, as DCV são responsáveis por cerca de 60% da 

mortalidade das pessoas com esta patologia43. Isto deve-se essencialmente ao facto dos 

diabéticos estarem mais predispostos a desenvolverem patologias secundárias micro e 

macrovasculares30. Por detrás do aparecimento da diabetes está, muitas vezes, a 

obesidade que, por si só, está relacionada com fatores de risco major43. Para além da 
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obesidade e da diabetes, também as dislipidemias têm vindo a ser mais recorrentes junto 

da população portuguesa. Devem-se principalmente ao aumento do colesterol LDL e 

diminuição do colesterol HDL. Estas alterações relativas aos valores de colesterol advêm 

do facto dos portugueses adquirirem hábitos alimentares pouco saudáveis (maior consumo 

de gorduras) e diminuírem a quantidade de exercício físico praticado32. Este aumento dos 

níveis de colesterol leva ao aparecimento de placas ateroscleróticas nas paredes dos 

vasos sanguíneos e, consequentemente, ao aparecimento de doenças coronárias 

isquémicas30,43. 

8.5. Avaliação do risco cardiovascular 

 O risco cardiovascular deve ser avaliado de forma global, pois na grande maioria 

dos casos, não é um só fator de risco que está subjacente a uma DCV. O sistema de 

avaliação de risco cardiovascular europeu, denomina-se SCORE (Systematic Coronary 

Risk Evaluation) e tem por base os dados obtidos em 12 estudos coorte europeus44. Este 

sistema tem por base tabelas de avaliação de risco cardiovascular, que se encontra 

traduzido em aparecimento de evento cardiovascular fatal num período futuro de 10 anos. 

Assim, e de acordo com a Norma 05/2013 da Direção Geral de Saúde, a avaliação do risco 

cardiovascular deve abranger indivíduos com idades compreendidas entre 40 e 65 anos e 

deve basear-se nas tabelas SCORE para países de baixo risco (anexo 6)45. Toda a 

população que seja portadora de DCV, doença renal crónica grave, diabetes tipo 1 ou tipo 

2 com acréscimo de outro fator de risco ou hipertensão arterial grave (grau 3) não necessita 

de avaliação pela tabela SCORE45. Relativamente aos restantes, o risco de evento 

cardiovascular fatal num período de 10 anos é classificado em baixo risco (<1%), risco 

moderado (≥1% e <5%), alto risco (≥5% e <10%) e risco muito alto (≥10%) 45. 

8.6. Análise do risco cardiovascular numa amostra da população  
 De acordo com a Norma 05/201345, a avaliação do risco cardiovascular pelas 

tabelas SCORE apenas compreende indivíduos entre os 40 e os 65 anos de idade. Por 

essa razão, e de forma a facilitar a análise do risco cardiovascular na amostra recolhida 

aquando do rastreio, dividi a população em feminina e masculina e por idades (figuras 2-

5). 
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Figura 2: Distribuição das mulheres por idades 
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Figura 4: Número de mulheres em cada intervalo de idades 

Figura 5: Número de homens em cada intervalo de idades 
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 Depois de selecionada a faixa etária para a qual se pode fazer a avaliação do risco 

cardiovascular, foi necessário determinar se a população amostra pertencia ao grupo dos 

fumadores ou dos não fumadores (figuras 6 e 7). Isto porque, na tabela SCORE para países 

de baixo risco (anexo 6) existe uma divisão entre estes dois grupos, sendo que para os 

fumadores o risco está naturalmente aumentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se pode observar pela análise gráfica (figuras 6 e 7), a maioria dos utentes 

que se se submeteram ao rastreio cardiovascular, pertencem ao grupo dos não fumadores. 

Para análise do risco cardiovascular, foi também necessário ter em conta os valores de 

pressão arterial sistólica e de colesterol total. Estes valores foram recolhidos durante o 

rastreio e encontram-se apresentados na tabela presente no anexo 7. Tendo por base 

esses valores e a tabela SCORE, foram calculados os diferentes riscos cardiovasculares 

para a população amostra (figuras 8 e 9). 
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Figura 6: Distribuição das mulheres em 
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Figura 7: Distribuição dos homens em 
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 Da análise gráfica (figuras 8 e 9), pode perceber-se que a maioria da população 

amostra, quer feminina quer masculina, se encontra no grupo de moderado risco de 

aparecimento de evento cardiovascular fatal num período de 10 anos. Para além disso, 

verifica-se que para a população masculina existe maior risco de desenvolvimento de 

evento cardiovascular fatal, em 10 anos.  

 Foi ainda possível verificar, que a percentagem de risco calculada aumentou com 

a idade. No grupo das mulheres, o risco moderado foi atribuído a mulheres com idade 

superior a 55 anos, com exceção de uma que possuía 53 anos. Relativamente o grupo dos 

homens, o risco superior a 3% foi calculado em homens com idade superior a 65 anos. 

Assim, pode concluir-se que o aumento da idade pressupõe naturalmente um aumento do 

risco cardiovascular.  
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Figura 8: Distribuição do risco cardiovascular nas mulheres 

Figura 9: Distribuição do risco cardiovascular nos homens 
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8.7. Prevalência dos fatores de risco na população amostra 
 Tal como foi referido anteriormente, foram determinados vários parâmetros durante 

o rastreio cardiovascular e, para além da análise do risco cardiovascular, decidi também 

observar qual a prevalência de cada um dos fatores de risco avaliados. Para isso, foram 

analisados os valores compilados na tabela elaborada aquando do rastreio (anexo 7). De 

acordo com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, os valores de referência para as 

determinações efetuadas são: colesterol total ≤190 mg/dL32, triglicerídeos≤150 mg/dL32, 

glicémia em jejum≤110 mg/dL30, glicémia pós-prandial≤200 mg/dL30, glicémia 

ocasional≤140 mg/dL30 e pressão arterial normal≤140/90 mmHg29. Relativamente ao IMC, 

considera-se como excesso de peso um IMC≥30Kg/m2 e obesidade um IMC≥30Kg/m2 28. A 

análise da prevalência do fator de risco hipertrigliceridemia não pôde ser efetuada, pois 

durante o rastreio surgiu um problema com o aparelho de medição e tiveram de ser 

descartados os valores previamente medidos. Para além disso, das 85 pessoas inquiridas 

foram excluídas duas do estudo pelo facto de terem ingerido alimentos há menos de  duas 

horas. Assim, a prevalência dos fatores de risco na amostra de 83 pessoas pode ser 

analisada no gráfico da figura 10. 

 

 

   

 

 

 

 Comparando estes dados (figura 10) com os dados recentemente publicados pela 

revista da Sociedade Portuguesa de Cardiologia42, também aqui se verifica que a 

hipercolesterolémia é o fator de maior prevalência (72% na população amostra). 

Relativamente à hipertensão arterial, é importante realçar que mais de 50% dos inquiridos 

se encontrava sob efeito de medicamentos anti hipertensores, o que pode explicar o facto 

de apenas ter sido verificada a presença de hipertensão sistólica isolada em 12 utentes. 

Os dados da glicémia foram avaliados mediante as pessoas se encontravam em jejum, 

medição pós-prandial ou se era glicémia ocasional e, estes valores isolados não são 

indicativos de diabetes. No entanto, houve casos a quem foi aconselhada uma ida a um 

especialista para serem feitas análises mais detalhadas. A taxa de obesidade verificada 

hipercolesterolemia
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Figura 10: Prevalência dos fatores de risco avaliados na população amostra 
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revelou-se muito elevada e houve uma tentativa de aconselhamento no sentido de 

incentivar a população a adotar estilos de vida mais saudáveis. 

8.8. Aconselhamento farmacêutico e principais conclusões 
 Durante o rastreio, foram várias as pessoas que se mostraram preocupadas quando 

lhes era dito que tinham valores das determinações superiores aos de referência. Para as 

aconselhar, tive sempre o cuidado de tentar perceber se existiam problemas de saúde 

associados e medicação crónica. Nesses casos, mencionei que deviam continuar com a 

medicação prescrita pelo médico e repetir as medições noutro dia e, no caso destas 

continuarem altas, o utente deveria procurar aconselhamento médico. Nos utentes que não 

tomavam qualquer tipo de medicação, o aconselhamento passou essencialmente por 

incentivar à adoção de dietas mais saudáveis e à prática de exercício físico. Alguns utentes 

foram mesmo aconselhados a ir aos rastreios de nutrição. 

 Este rastreio permitiu-me ter um contacto mais próximo com os utentes da farmácia 

e perceber que é importante para a população este tipo de iniciativas. Ainda existe muito 

trabalho a fazer, no que diz respeito à prevenção cardiovascular. É ainda importante 

mencionar que grande parte dos utentes que se dirigiram ao rastreio eram polimedicados 

(para HTA, dislipidemias e diabetes) pelo que os dados obtidos podem não traduzir a 

realidade. 

9. Ensinar a viver com psoríase 

9.1. Enquadramento e objetivos 
 A psoríase é um patologia dermatológica crónica que afeta cerca de 2 a 3% da 

população mundial46. Pelo facto de ser uma patologia crónica que afeta um grande número 

de pessoas em Portugal, a Diretora Técnica da FM decidiu criar um programa de apoio a 

doentes com psoríase denominado de “Ensinar a viver com psoríase”. Durante o meu 

estágio, tive a oportunidade de fazer o acompanhamento de 3 utentes com psoríase e 

pretendo aqui expor os casos clínicos relativos a estes utentes e a evolução da sua doença 

durante o tempo em que pude acompanhá-los. 

9.2. Psoríase e tipos de psoríase 
 A psoríase é uma doença crónica da pele, não contagiosa, que se caracteriza pelo 

aparecimento de lesões vermelhas, espessas e descamativas em várias regiões do corpo, 

mas preferencialmente em locais como as axilas, os cotovelos, os joelhos e o couro 

cabeludo46-49. Pode aparecer em qualquer idade e, apesar de não haver certeza acerca 

dos fatores predisponentes para a mesma, acredita-se que a hereditariedade tem grande 

peso46-49. Não há ainda certeza no que diz respeito à fisiopatologia da doença, mas 

acredita-se que esta resulta de uma junção entre a suscetibilidade genética individual e 
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fatores ambientais49. Atualmente, a teoria de maior consenso entre a comunidade 

científica, é a de que determinados fatores estimuladores ativam células dendríticas 

(apresentadoras de antigénios) que vão interagir com linfócitos T e produzir uma sinapse 

imunológica49. Esta, por sua vez, liberta citocinas (TNF-α, INF-α, IL-12, IL-23 e IL-15), 

quimiocinas e fatores de crescimento que vão levar à proliferação de queratinócitos, 

angiogénese e recrutamento de células inflamatórias49. Existem sete tipos de psoríase 

(anexo 8)46,50: 

 Psoríase vulgar em placas: caracterizada pelo aparecimento de placas vermelhas 

com relevo e cobertas por uma escama  de tonalidade prateada e, na maioria das 

vezes são assintomáticas. Este é o tipo de psoríase mais comum e aparece 

sobretudo nas regiões dos cotovelos, joelhos, lombar e couro cabeludo. 

 Psoríase gutata: caracterizada pelo aparecimento súbito de lesões em forma de 

gota, de menor dimensão que as lesões da psoríase em placa. Ocorre 

essencialmente em crianças, após infeção estreptocócica do sistema respiratório 

superior. 

 Psoríase inversa: caracterizada pelo aparecimento de lesões vermelhas, 

brilhantes e sem escama em locais como axilas, virilhas, região interglútea e região 

infra mamária. 

 Psoríase com pústulas: algumas formas de psoríase dão origem a pústulas, 

sendo a mais frequente a pustulose palmo-plantar (como o próprio nome indica, as 

lesões aparecem nas palmas das mãos e plantas dos pés, têm cor avermelhada e 

possuem, por vezes, descamação abundante e fissuras dolorosas). Outra forma 

deste tipo de psoríase é a generalizada (von Zumbusch), que é uma psoríase 

pustulosa muito rara e grave que está associada ao aparecimento de febre, mau 

estar e toxicidade sistémica, podendo mesmo ser fatal. Existe ainda a acrodermite 

contínua de Hallopeau que é igualmente rara e origina pústulas assépticas ao nível 

dos dedos das mãos e/ou dos pés, com envolvimento e destruição ungueal em 

grande parte dos casos. 

 Psoríase eritrodérmica: esta é uma forma grave que requer hospitalização pelo 

facto de existirem complicações associadas (anemia, desregulação térmica, 

hipoalbuminémia). Caracteriza-se pelo aparecimento de lesões vermelhas por toda 

a superfície corporal ( mais de 90% da pele fica coberta por lesões, o que se traduz 

numa porta de entrada para agentes infeciosos). 

 Psoríase ungueal: caracteriza-se pelo aparecimento de alterações a nível da 

matriz das unhas e está muitas vezes associada ao aparecimento de onicólise. 

Pode em casos mais complicados levar à total destruição da unha. 
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 Psoríase artropática: ocorre em aproximadamente 30% dos doentes psoriáticos e 

trata-se de uma inflamação articular, cuja gravidade varia de doente para doente e 

de acordo com o tipo de psoríase associado. É fundamental haver um diagnóstico 

precoce deste tipo de psoríase para que se consiga travar ao máximo a sua 

evolução. 

9.3. Tratamento da psoríase 
 O tratamento da psoríase deve ser individualizado e aplicado às necessidades de 

cada doente, podendo passar pelo tratamento tópico, fototerapia, tratamento sistémico 

ou ainda terapia biológica nos casos em que os tratamentos anteriores falham ou estão 

contraindicados.  

9.3.1. Tratamento tópico da psoríase 
 Nos casos de psoríase ligeira a moderada recorre-se em primeiro lugar ao 

tratamento tópico51,52. Este tem como objetivo diminuir a produção excessiva de células 

e, consequentemente, reduzir a inflamação subjacente. Na sua maioria, são usados 

agentes queratolíticos como o ácido salicílico em concentração superior a 3%, o ditranol 

que se encontra muitas vezes associado a intolerância por parte dos seus utilizadores 

e tem a desvantagem de ser cosmeticamente desagradável (tinge os locais de 

aplicação de uma tonalidade castanha escura) e ainda os análogos sintéticos da 

vitamina D3 (calcipotriol e tacalcitol)51. Estes últimos são bastante eficientes no 

tratamento da psoríase em placas, uma vez que atuam no crescimento e diferenciação 

queratinocitária e no sistema imunitário, devendo haver algum cuidado na possível 

absorção sistémica que da sua utilização excessiva pode advir51. Em alguns casos, a 

utilização de agentes queratolíticos não é suficiente e, por isso, faz-se uma associação 

dos mesmos com corticosteroides como, por exemplo, a betametasona e o calcipotriol 

(Daivobet®)51. Os corticosteroides ligam-se a recetores intracelulares e vão levar à 

regulação da transcrição de genes que codificam citocinas pro-inflamatórias52. O uso 

dos corticosteroides obriga a uma supervisão mais atenta de um dermatologista, pois 

pode associar-se à sua aplicação um efeito rebound, ou seja, um agravamento da 

psoríase e uma evolução para psoríase pustulosa51,52.  

9.3.2. Fototerapia e climatoterapia 
 Desde há muito tempo que se sabe que luz solar tem um efeito positivo em doentes 

com psoríase, mas só nas últimas décadas este efeito tem vindo a ser estudado e 

aproveitado. Muitos doentes de psoríase aproveitam a luz solar (climatoterapia), 

durante o verão, para atenuarem as suas lesões. Atualmente, sabe-se que a luz 

ultravioleta penetra na pele e leva à diminuição do processo de crescimento e 
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diferenciação queratinocitária e, por essa razão, diminui o ciclo de renovação da pele 

e atua no sistema imunitário levando à redução da inflamação subjacente às lesões 

psoriáticas53.  Desta forma, cada vez mais os doentes com psoríase procuram a 

fototerapia que consiste na incidência de luz ultravioleta artificial nas lesões53,55.  

Existem dois tipos de fototerapia53-55. 

 Luz ultravioleta B (UV-B): os doentes são submetidos a este tipo de radiação 

(também existente na luz solar) sob supervisão médica e por períodos de tempo 

previamente estipulados. 

 Luz ultravioleta A + psolareno (PUVA): a luz UV-A apenas tem efeito nas lesões 

da psoríase se for administrado um agente sensibilizante (psolareno). Neste 

caso, os utentes têm de ter um cuidado acrescido com a exposição solar para 

evitar o aparecimento de queimaduras. Os efeitos secundários da terapia PUVA 

são náuseas, comichão e ruborização da pele.  

 Apesar de se mostrar benéfica no tratamento das lesões, a fototerapia tem como 

principal limitação o facto de estar associada ao desenvolvimento de carcinoma da 

pele. Assim, apenas pode ser feita por um determinado período de tempo e sempre 

sob supervisão de um especialista. 

9.3.3. Tratamento sistémico 
 Os agentes farmacológicos sistémicos são usados apenas em formas de psoríase 

graves ou em psoríase artropática. Estes são administrados por via oral ou injetável e são 

classificados em53,55: 

 Imunossupressores: atuam de forma a diminuir o desenvolvimento de algumas 

células imunitárias envolvidas na psoríase. Neste grupo está incluída a 

ciclosporina56 e o metotrexato57. O metotrexato é vantajoso no que diz respeito ao 

baixo custo e ao facto de ser apenas de administração semanal50. No entanto, pode 

levar a hepatotoxicidade. A ciclosporina não deve ser usada como tratamento de 

manutenção, uma vez que leva a toxicidade cumulativa renal, mas é 

particularmente útil em casos especiais como a gravidez50. 

 Retinoides: são análogos sintéticos da vitamina A e ajudam a reduzir a espessura 

das placas e a inflamação associada às lesões. São muitas vezes associados à 

terapia PUVA. Neste grupo inclui-se a acitretina que é usada no tratamento de 

manutenção58. Contudo, este fármaco é teratogénico e, por essa razão, está 

desaconselhada a gravidez até 3 anos após o término do tratamento50. 
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 O tratamento sistémico, apesar de demonstrar mais eficácia que o tópico, apresenta 

inúmeros efeitos secundários. Sendo o mais preocupante a toxicidade de órgãos internos, 

pelo que têm vindo a ser estudadas novas abordagens terapêuticas, como é o caso dos 

agentes biológicos descritos no ponto 9.3.4. 50. 

9.3.4. Agentes biológicos 
 Os agentes biológicos têm vindo a ser alvo de estudo para o tratamento de psoríase 

grave, não controlada pelos tratamentos referidos nos pontos anteriores. Estes dividem-se 

em dois grupos distintos: os moduladores das células T e os anti citocinas, não estando os 

primeiros provados pela Agência Europeia do Medicamento (EMA)49,50. Assim, para o 

tratamento da psoríase em Portugal e, de acordo com a Norma 065/201159, podem ser 

usados inibidores do TNF-α como adalimumab, o etanercept e o infliximab (como terapia 

de primeira linha) ou então inibidores das interleucinas IL-12 e IL23 como é o caso do 

ustecinumab49,50,59.  É ainda importante referir que doentes tuberculosos, com o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), com hepatite B ou com infeção grave ativa estão 

contraindicados para esta terapia59. Da mesma forma também é contraindicado o uso de 

agentes biológicos na gravidez e aleitamento59. 

9.4. Casos clínicos e aconselhamento farmacêutico 
 Durante o meu estágio fiz o acompanhamento de 3 doentes com psoríase, cujos 

casos vão ser descritos e analisados nesta secção do relatório. Não me foi autorizada pelos 

utentes a captação de fotografias, mas apenas a utilização dos dados recolhidos. Por esta 

razão, vão ser apresentados esquemas dos locais onde estavam localizadas as lesões 

psoriáticas. Para a recolha de dados foram usados os formulários de acompanhamento 

dos utentes, já existentes na FM (anexo 9). O acompanhamento dos doentes é feito no 

sentido de perceber as suas dúvidas e receios quanto à doença e com o objetivo de 

incentivar os utentes a não desistirem da terapia ainda que esta não se mostre efetiva de 

imediato.  

 Na tabela 5, pode encontrar-se o resumo da  informação fornecida pelos utentes 

A,B e C. 

Tabela 5: Quadro resumo dos casos clínicos 

Utente Género Idade 
História 

familiar  

Tipo de 

psoríase 
Tratamento Evolução da doença Observações 

A Masculino 39 
Não 

sabe 

Em placa, 

generalizada 

(figura 2) 

Daivobet® 

 

Início aos 18 anos, 

em pequena 

extensão. Aos 24 

anos internamento 

devido a forma grave 

Lesões 

apareceram 

após problemas 

pessoais 
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de psoríase no 

tronco. Em regressão 

até fevereiro de 2015 

B Feminino 45 
Sim 

(pai) 

Em placa 

(figura 3) 

Neotigazan® 

Bonalfa® 

Início aos 15 anos 

tendo tido depois 

grande período de 

remissão, até 

fevereiro de 2015 

Problemas de 

saúde graves 

com familiar 

próximo 

C Feminino 57 Não 
Inversa 

(figura 4) 

Daivobet® 

 

Inicio aos 15 anos, 

com psoríase 

inversa. Aquando da 

morte da mãe teve 

psoríase pustulosa 

que reverteu. Em 

fevereiro de 2015 

apresenta nova crise 

de psoríase inversa. 

Situação de 

desemprego 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 

Figura 11: Localização das lesões do utente A 

B 

Figura 12: Localização das lesões da utente B 

C 

Figura 13: Localização das lesões da utente 

C 
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 Como se pode verificar pela tabela 5, todos os utentes chegaram à farmácia com 

prescrições prévias de medicação para uso tópico (análogos da vitamina D3 isolados ou 

em combinação com a betametasona), com exceção da doente B que estava também sob 

tratamento com um agente retinoide. Tanto o utente A como a utente C tinham desistido 

do tratamento pelo facto de se mostrarem desiludidos com os resultados, mas também 

devido ao facto de estarem de momento a passar por uma situação económica pouco 

favorável. A utente B, estava medicada com a acitretina em conjugação com aplicações 

tópicas de Bonalfa®, mas também não se mostrava satisfeita com os resultados.  

 Para o aconselhamento, foi feito um plano individualizado para cada utente, que 

tinha por base a retoma da terapia recomendada pelos respetivos dermatologistas e a ida 

a novas consultas para que fossem avaliados novamente os casos. Para além disso, eram 

feitos por mim telefonemas semanais aos utentes para perceber como estava a decorrer a 

adesão à terapêutica.  

 O utente A referiu sentir-se incomodado pelas lesões não só pela sua extensão, 

mas também pelo facto de ser treinador de futebol de uma equipa de jovens e destes se 

“afastarem dele no balneário com receio de que aquilo fosse contagioso”. Assim, falamos-

lhe da existência da associação portuguesa de psoríase e aconselhamos que mostrasse o 

site da mesma à sua equipa para lhes explicar que a psoríase não é contagiosa. Foi-lhe 

ainda aconselhado o uso de um creme lavante para peles secas, uma vez que é menos 

agressivo para as lesões. Este utente encontrava-se a usar um gel de banho de marca 

branca de supermercado que referia “provocar ardor no corpo”.  Por fim, sugerimos ao 

utente que fosse a nova consulta de dermatologia e que retomasse o tratamento assim que 

possível. 

 A utente B, tinha recentemente iniciado a terapia com acitretina e estava 

desanimada relativamente ao facto de não ter visto até à data regressão das lesões. Foi-

lhe explicado que por vezes os tratamentos demoram a fazer efeito e que duas semanas 

de toma não eram suficientes para haver regressão das lesões. Entretanto, a doente 

mencionou que estava à espera de ser chamada para uma consulta no Hospital de Braga 

para iniciar terapia PUVA. Com base na ida a esta consulta e a problemas familiares, a 

utente acabou por desistir do aconselhamento na FM. 

 Relativamente à utente C, a sua preocupação passava essencialmente pela lesão 

existente na zona interglútea. Foi-lhe aconselhada a retoma ao tratamento indicado pelo 

dermatologista e, para a lesão interglútea sugerimos que o Daivobet® fosse aplicado com 

auxilio de uma compressa, pois só assim se tornaria possível chegar a todo o comprimento 

da lesão. Apercebemo-nos que existiam sintomas depressivos na utente pelo facto de se 
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encontrar desempregada. Para preencher a falta de atividade, foi aconselhado à utente 

juntar-se a uma associação ou a um grupo de voluntariado. 

9.5. Resultados  
 Tal como referido no ponto anterior (9.4), foi efetuado um contacto semanal com os 

utentes A e C de forma a acompanhar as suas dúvidas e o estado das suas lesões. Tanto 

o utente A como a utente C, regressaram às consultas de dermatologia e recomeçaram os 

tratamentos. O utente A referiu ter melhorado significativamente depois de ter começado a 

usar o creme lavante adquirido na farmácia (Atoderm da marca Bioderma®) e que não 

tinha sentido mais ardor ao tomar banho. Para além disso, as suas lesões sofreram uma 

regressão considerável ao fim de dois meses. Relativamente à utente C, também houve 

melhoria das lesões passado um mês de tratamento, com exceção da zona interglútea que 

só regrediu após dois meses. A utente iniciou também atividade de voluntariado o que 

permitiu mantê-la “ativa e despreocupada”. Ambos os utentes se mostravam muito mais 

satisfeitos e alegres e, no caso da utente C, após 3 meses de seguimento já não se 

verificavam quaisquer sinais depressivos do seu estado.  

9.6. Conclusão 
 Não só a componente genética tem influência no aparecimento da psoríase como 

também fatores psicológicos e económicos59. Com base nos dados recolhidos, foi possível 

verificar a presença destes fatores em todos os utentes (tabela 5). O acompanhamento no 

sentido de incentivar à adesão da terapêutica e desmistificar a doença teve um papel 

preponderante nas melhorias apresentadas pelos utentes.  

 Este acompanhamento foi muito importante para mim, pois permitiu-me ficar a 

conhecer melhor esta patologia e os tratamentos usados. Para além disso, pude ter um 

contacto mais próximo com estes utentes e perceber os seus medos e preocupações 

referentes à psoríase.  

10. Implementação de um sistema da qualidade na Farmácia Martins 

10.1. Enquadramento e objetivos 
 Atualmente, as organizações preocupam-se com a prestação de serviços e 

fornecimento de produtos com a máxima qualidade e de forma a satisfazer as 

necessidades dos clientes. Mediante isto e o facto de eu ter terminado recentemente um 

curso de “Qualificação de Auditores Internos da Qualidade pela Norma Portuguesa 

9001:2008”, propus à FM a implementação de um manual de gestão da qualidade. 
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10.2. Manual de gestão da qualidade 
 Na base de qualquer sistema de gestão da qualidade, encontra-se um Manual de 

Gestão da Qualidade (MGQ) que possui os dados referentes à história e localização da 

empresa/organização, a política de gestão da qualidade e por fim o Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) implementado. 

 Para a elaboração do MGQ da FM, tive de criar um organigrama (figura 14) de forma 

a ser possível dividir a equipa em departamentos. Depois, reuni com a direção técnica para 

tentar perceber quais os objetivos de qualidade a que a FM se propunha e qual o âmbito 

dos mesmos. Tendo por base os requisitos legais aplicados a toda gestão de uma farmácia 

e os requisitos normativos60,61, elaborei o MGQ. Este MGQ tem como objetivo otimizar o 

trabalho dentro da FM, satisfazer as necessidades dos clientes e fidelizar novos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 A implementação e evolução do Sistema de Gestão da Qualidade assenta numa 

metodologia de melhoria continua, em que, as ações Planear, Executar, Verificar e Agir 

estão inerentes a uma gestão global do conjunto dos processos e sua integração, bem 

como a uma melhoria do desempenho de cada um dos processos60. Desta forma, foram 

definidos 5 processos para a FM: 

 Gestão estratégica: que consiste na implementação dos Oito Princípios da Gestão 

da Qualidade e no estabelecimento de regras para controlo de documentos (tabela 

6); 

 Gestão de recursos: neste processo está incluída a gestão de todos os 

equipamentos existentes na FM, a gestão de formações efetuadas pelos quadros 

da FM e ainda todo o departamento de recursos humanos (tabela 7); 
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Mário Silva

DEPARTAMENTO 
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Figura 14: Organigrama estabelecido para a Farmácia Martins 
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 Gestão comercial: aqui estão incluídos todos os processos campanhas 

promocionais, a satisfação dos clientes e ainda o departamento de conceção e 

desenvolvimento da FM (tabela 8); 

 Gestão das compras: como o próprio nome indica, este processo refere-se a todo 

o processo de compras da farmácia, desde a escolha de fornecedores à receção 

das encomendas (tabela 9); 

 Gestão técnica: este processo refere-se à gestão de atividades da FM que são 

obrigatórias por lei e ainda à gestão técnica global (tabela 10). 

  Tabela 6: Processo nº1- Gestão estratégica 

FINALIDADE CLAÚSULAS 

Estabelecer as atividades necessárias para a implementação dos 

Oito Princípios da Gestão da Qualidade (Orientação para o 

Cliente; Liderança; Envolvimento das pessoas; Gestão por 

Processos; Sistema de Gestão; Melhoria Contínua; Tomada de 

decisão baseada em factos; Benefícios mútuos com os 

Fornecedores), garantido o cumprimento dos requisitos da Norma 

de referência e a gestão e melhoria do SGQ. Estabelecer regras 

para o controlo e gestão da documentação do SG 

4.1+ 

4.2+5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+8.2+8

.3+8.4+8.5 

DOCUMENTOS 

PG01: Controlo dos documentos e registos 

PG02: Gestão do sistema 

PG03: Auditorias 

PG04: Controlo do produto não conforme, ações corretivas e preventivas 

ATIVIDADES ENTRADAS SAÍDAS 

Estabelecimentos de 

Processos e dos Objetivos 

da Qualidade 

Revisão do Sistema de 

Gestão da Qualidade 

Elaboração da 

documentação do sistema 

de gestão 

Realização de auditorias 

Identificação, análise e 

tratamento de situações 

indesejáveis 

Alterações significativas que 

possam interferir com SG 

 

 

 

Gerência 

Política da Qualidade 

Organigrama 

Atividade da Empresa 

Sistema Português da Qualidade 

Requisitos da NP EN ISO 9001 

Legislação 

Requisitos regulamentares e legais sobre 

os produtos 

Todos os Processos 

Auditorias anteriores 

Relatórios de auditorias anteriores 

Estrutura documental do Sistema de 

Gestão da Qualidade 

Requisitos 

Não conformidades 

Gerência e Todos os Processos 

Revisão do Sistema de Gestão 

Planeamento do sistema 

Ações de Melhoria 

Controlo e gestão da documentação 

 

Clientes 

Resposta a clientes 

Clientes satisfeitos 

 

Fornecedores 

Informações sobre as não conformidades 
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Reclamações 

Causas de não conformidades 

Causas de reclamações 

Causas de potenciais problemas 

Avaliação da Satisfação do Cliente 

Causas de insatisfação dos clientes 

Dados sobre o desempenho do Sistema 

de Gestão da Qualidade 

Responsável: Gerência/DQ 

Tabela 7: Processo nº2- Gestão de recursos 

FINALIDADE CLAÚSULAS 

Assegurar a metodologia e as responsabilidades pelo 

recrutamento, acolhimento e gestão da formação dos 

colaboradores. Estabelecer as regras de gestão dos recursos, 

assegurando o seu controlo quanto à sua disponibilidade, 

distribuição e adequação. Gerir e controlar todos os 

equipamentos de medição e monitorização existentes na 

organização.  

6.1+6.2+6.3+6.4+8.2.3+8.4+8.5 

DOCUMENTOS 

PG05: Gestão de recursos e formação 

PG06: Gestão dos equipamentos de medição e monitorização (EMM) e manutenção dos equipamentos 

ATIVIDADES ENTRADAS SAÍDAS 

Identificação de 

necessidades e recursos 

humanos 

Gestão do recrutamento 

Identificação das 

necessidades de formação 

Planeamento e realização 

da formação 

Análise da eficácia da 

formação 

Manutenção de EMM 

Verificação/Confirmação de 

dispositivos de EMM 

Gestão dos equipamentos 

Garantia do ambiente de 

trabalho 

Garantia das infraestruturas 

 

 

 

Sistema Português da Qualidade 

Requisitos da NP EN ISO 9001 

Legislação 

Requisitos regulamentares e legais sobre 

os produtos 

Todos os Processos 

Necessidades de novos colaboradores 

Necessidades de novos equipamentos  

Necessidades de novos EMM 

Necessidades profissionais de formação 

Necessidades de calibração 

Necessidades de manutenção 

Necessidades de um bom ambiente de 

trabalho 

Necessidades de infraestruturas 

adequadas 

 

Formação realizada 

EMM calibrados 

Equipamentos em funcionamento 

Certificados de calibração 

Registos de formação 

Certificados de formação 

Melhoria das competências dos 

colaboradores 

Ambiente de trabalho propício 

Infraestruturas adequadas 

 

Responsável: Gerência/DQ/DO 
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Tabela 8: Processo nº 3- Gestão comercial 

FINALIDADE CLAÚSULAS 

Assegurar a metodologia para a garantia da satisfação dos 

clientes, a promoção e venda de produtos/serviços da FM. 

Garantir e compreender claramente quais os requisitos explícitos 

e implícitos dos clientes, bem como as suas expectativas atuais e 

futuras e transmitir a informação aos envolvidos. Garantir que 

todas as solicitações dos clientes são atendidas de forma a levar 

à sua fidelização.   

5.2+7.2+7.3+8.2.1+8.4+8.5 

DOCUMENTOS 

PG07: Gestão comercial 

PG08: Conceção e desenvolvimento (C&D) 

ATIVIDADES ENTRADAS SAÍDAS 

Atendimento dos clientes 

Campanhas promocionais 

Estabelecimento de 

protocolos com associações 

governamentais e não 

governamentais 

Avaliação da satisfação dos 

clientes 

Análise e tratamento de 

situações indesejáveis 

Conceção e 

desenvolvimento de 

produtos/serviços 

Atividades de marketing 

comercial 

 

Sistema Português da Qualidade 

Requisitos da NP EN ISO 9001 

Legislação 

Requisitos regulamentares e legais sobre 

os produtos 

Todos os Processos 

Requisitos dos clientes 

Especificações de produtos/serviços 

Inquéritos de satisfação de clientes 

Reclamações de clientes 

Requisitos para C&D 

 

 

Protocolos estabelecidos 

Requisitos acordados 

Clientes satisfeitos 

Satisfação/insatisfação de clientes 

Saídas da C&D 

Campanhas de marketing 

 

Responsável: DO 

 

Tabela 9: Processo nº 4- Gestão de compras 

FINALIDADE CLAÚSULAS 

Efetuar a provisão de serviços e produtos necessários para a 

execução das atividades da FM, a fim de obter um elevado nível 

de desempenho dos fornecedores e produtos.    

7.4+7.5.3+7.5.5+8.3+8.4+8.5 

DOCUMENTOS 

PG09: Gestão de compras e avaliação de fornecedores 

ATIVIDADES ENTRADAS SAÍDAS 

 Sistema Português da Qualidade Encomendas a fornecedores 



Relatório de estágio | Farmácia Martins 
 

38 
Renata de Lima Leitão Teixeira Sampaio 

Compras 

Receção de mercadorias 

Avaliação e qualificação de 

fornecedores 

Reclamações a 

fornecedores 

Gestão de stocks 

Requisitos da NP EN ISO 9001 

Legislação 

Requisitos regulamentares e legais sobre 

os produtos 

Todos os Processos 

Necessidades de compras 

Informações de fornecedores 

Tabelas de preços 

Amostras de produtos 

Fichas técnicas/catálogos 

Fornecimentos avaliados 

Fornecedores avaliados 

Reclamações/devoluções a fornecedores 

Responsável: Gerência, DC 

 

Tabela 10: Processo nº 5- Gestão técnica 

FINALIDADE CLAÚSULAS 

Gerir e controlar as atividades relacionadas com a gestão técnica 

da FM.  
7.1+7.2+7.5+8.3+8.4+8.5 

DOCUMENTOS 

PG10: Gestão técnica da FM 

ATIVIDADES ENTRADAS SAÍDAS 

 

Conferência de receituário 

Gestão de psicotrópicos e 

estupefacientes 

Conferência de faturas 

Gestão de notas de crédito 

Validação de registos dos 

termohigrómetros 

Gestão global da FM 

Sistema Português da Qualidade 

Requisitos da NP EN ISO 9001 

Legislação 

Requisitos regulamentares e legais sobre 

os produtos 

Todos os Processos 

Necessidade de conferência do 

receituário 

Necessidade de informação ao 

INFARMED de saídas e entradas dos 

psicotrópicos e estupefacientes 

Gestão de devoluções  

Necessidade de registos de dados dos 

termohigrómetros  

Análise de dados das áreas de atividade 

da FM 

Receituário enviado 

Envio do registo de entradas/saídas de 

psicotrópicos e estupefacientes 

Regularização de notas de crédito 

Arquivo dos dados dos termohigrómetros  

Relatório de atividades 

Responsável: Gerência, DC, DO 
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10.3. Conclusão 
 Com a elaboração do MGQ pude perceber de uma forma mais pormenorizada o 

funcionamento da FM e das leis pelas quais uma farmácia comunitária se rege. Acredito 

ser uma mais valia para o futuro da FM a existência e a implementação deste MGQ, pois 

vai agilizar o cumprimento dos requisitos legais e aumentar a qualidade de todos os 

serviços prestados. Espero ainda que a implementação do MGQ leve à angariação de 

novos clientes de forma a que se verifique um crescimento gradual da carteira de clientes 

e, consequentemente, do volume de negócio. Para além disso, este manual permitiu-me 

crescer enquanto futura auditora interna da qualidade e compreender de uma forma melhor 

a norma ISO 9001:2008. 
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11. Considerações finais 
 O estágio curricular do MICF é o culminar de todo um ciclo de estudos, mas é 

também o momento em que, pela primeira vez, se tem o verdadeiro contacto com a 

profissão de farmácia de oficina. 

 Para mim, estes seis meses de estágio na FM foram totalmente enriquecedores 

quer a nível pessoal quer profissional. Fui de certa forma transportada para uma realidade 

em que o contacto com os utentes é fundamental e requer uma enorme responsabilidade 

da parte dos farmacêuticos. O carinho com que fui recebida na FM contribuiu, sem dúvida, 

para toda a aprendizagem que adquiri ao longo destes seis meses. Para além disso, a 

vasta gama de produtos existentes na FM, a heterogeneidade existente nos clientes e as 

formações que me foram permitidas fazer, contribuíram para o desenvolvimento de 

competências de trabalho, organização e contacto com o público alvo. 

 Considero ainda, que todos os trabalhos desenvolvidos durante o período de 

estágio na FM me permitiram relembrar conceitos adquiridos no MICF, mas também 

aprofundar temas que me eram menos conhecidos. De uma forma geral, acredito ter 

conseguido cumprir os objetivos propostos para estágio e sem dúvida que a FM, em todas 

as suas vertentes, me permitiu abrir novos horizontes e me ensinou como posso vir a ser 

uma farmacêutica no futuro. 
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Anexo 1: Fotografias das diferentes zonas da Farmácia Martins 
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Anexo 2: Newsletter sobre cuidados veterinários 
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Anexo 3: Panfleto acerca de dermatite atópica nas crianças 
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Anexo 4:Informação fornecida aos utentes acerca da vacinação extra PNV normalmente 
recomendada pelos pediatras 
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Anexo 5: Guia elaborado para o rastreio cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de referência: 

Glicemia em jejum < 110 mg/dl 
Glicemia pós-prandial < 200 mg/dl 
Glicemia ocasional < 140 mg/dL 
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Anexo 6: Tabela Score para países de baixo risco 
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Anexo 7: Dados compilados do rastreio cardiovascular 

GÉNERO IDADE IMC GLICEMIA CT PS PD FUMADOR NOTAS 

M 36 29,8 105 134 12,7 6,9 NÃO JEJUM 

M 62 31 132 177 13,6 8,7 NÃO PÓS PRANDIAL 

M 55 34,5 X 321 13,1 8,4 NÃO JEJUM 

F 57 32,3 124 200 13,5 5,4 NÃO JEJUM 

F 75 25,7 90 215 12,4 7,4 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 37 35,8 178 183 12,4 8,4 SIM PÓS PRANDIAL 

F 67 28,6 121 191 13,4 7,1 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 69 35,2 130 178 13,3 8,6 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 65 23,7 97 400 12,8 8,1 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 75 30,1 116 221 13,8 8,0 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 59 27,8 102 234 13,0 6,8 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 62 36,7 92 281 14,2 8,4 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 40 27,3 115 363 10,5 7,1 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 40 26,2 X 236 10,5 6,5 NÃO ACABADO DE ALMOÇAR 

M 74 21,5 161 148 12,3 6,7 SIM PÓS PRANDIAL 

F 64 29,1 132 218 12,4 6,9 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 74 28,5 158 371 12,4 6,1 SIM PÓS PRANDIAL 

F 65 21,7 133 163 12,9 6,4 NÃO PÓS PRANDIAL 

M 64 39,7 97 179 13,6 7,9 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 17 21,4 110 205 9,8 6,3 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 70 27,7 125 189 11,7 6,4 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 58 21,3 76 207 15,5 8,7 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 69 29,8 99 194 15,2 10,2 NÃO OCASIONAL 

F 63 27,4 115 229 13,0 6,5 NÃO OCASIONAL 

F 62 29,3 107 264 13,5 8,7 NÃO OCASIONAL 

F 39 37,9 106 212 10,2 8,4 SIM OCASIONAL 

F 61 25,2 96 218 13,1 7,2 NÃO OCASIONAL 

F 53 22 131 234 11,5 7,1 NÃO OCASIONAL 

M 48 27 97 228 12,3 8,1 SIM JEJUM 

M 61 28,1 112 221 11,7 6,5 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 63 30,9 91 228 14,1 8,1 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 72 27,2 196 189 12,4 7,1 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 43 24,1 81 264 12,2 7,2 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 82 25,1 194 228 12,9 6,3 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 88 26,1 88 211 10,8 5,4 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 42 23,8 79 256 10,4 6,7 SIM PÓS PRANDIAL 

F 60 23,1 113 201 10,9 7,0 NÃO JEJUM 

M 81 25,8 x x 14,1 7,9 NÃO ACABADO DE COMER 

F 61 34,1 96 225 11,3 8,4 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 74 26,2 88 153 12,0 7,0 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 64 26,2 105 184 12,0 7,0 NÃO PÓS PRANDIAL 

M 72 29,8 89 183 13,1 7,9 NÃO PÓS PRANDIAL 
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M 22 24,5 140 177 9,6 4,9 NÃO PÓS PRANDIAL 

M 43 30,6 114 237 9,6 6,4 NÃO PÓS PRANDIAL 

M 67 32,6 139 172 12,4 8,1 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 69 22,1 130 139 12,4 6,6 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 67 35 104 150 10,9 7,8 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 63 27,8 120 206 11,8 7,8 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 63 32,3 98 186 12,2 6,9 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 64 32,7 133 204 12,1 7,8 NÃO PÓS PRANDIAL 

M 64 29,4 164 200 12,3 6,4 NÃO PÓS PRANDIAL 

M 63 32,4 X 147 12,5 8,4 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 59 22,1 102 207 13,1 8,4 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 71 29,3 120 192 X X NÃO PÓS PRANDIAL 

F 64 34,3 130 210 12,7 8,3 NÃO JEJUM 

F 48 30,1 83 227 14,9 8,5 NÃO JEJUM 

F 48 34 115 217 12,2 8,1 NÃO JEJUM 

M 51 30,9 126 296 11,5 7,2 NÃO JEJUM 

F 56 27,4 134 223 13,0 7,9 NÃO JEJUM 

F 57 28,4 92 267 12,2 7,7 NÃO JEJUM 

F 58 33,6 80 207 13,7 8,0 NÃO JEJUM 

F 81 27,1 135 225 16,0 7,0 NÃO JEJUM 

F 44 31,1 92 216 14,0 8,7 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 52 27 90 198 10,6 6,0 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 64 27,7 245 213 12,0 7,1 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 57 29,6 113 242 14,0 7,9 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 29 28,7 139 207 11,0 6,6 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 56 22,7 117 337 12,4 7,0 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 73 27,2 223 230 13,2 7,3 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 49 26,5 104 290 12,0 8,6 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 40 23,8 93 206 12,1 7,9 NÃO JEJUM 

F 70 32 112 217 13,1 7,9 NÃO JEJUM 

F 83 27,8 84 187 13,0 6,8 NÃO JEJUM 

F 63 27,8 121 216 14,0 7,0 SIM JEJUM 

M 69 26,4 120 205 14,4 7,7 NÃO JEJUM 

F 67 32,2 121 222 13,5 7,6 NÃO JEJUM 

M 71 28,9 119 150 15,4 7,1 NÃO PÓS PRANDIAL 

M 40 24 120 179 12,0 7,1 NÃO PÓS PRANDIAL 

M 71 30 311 154 15,0 7,0 NÃO PÓS PRANDIAL 

M 66 28 79 230 13,0 8,8 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 77 32,5 93 X 14,4 8,2 NÃO PÓS PRANDIAL 

M 72 29,5 194 X 12,4 8,0 NÃO PÓS PRANDIAL 

M 57 28,8 95 173 13,9 9,3 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 42 24,2 88 215 11,3 7,1 NÃO PÓS PRANDIAL 

F 63 24,1 106 220 11,8 6,9 NÃO PÓS PRANDIAL 
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Anexo 8: Fotografias ilustrativas dos diferentes tipos de psoríase existentes 

 

 

 

Psoríase vulgar em placa 
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Psoríase artropática 
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Anexo 9: Ficha do utente do programa “Ensinar a viver com a psoríase” 
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