
I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Farmácia Central de Catassol 

Francisco Manuel Sarmento Oliveira Dias 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia Central de Catassol  

 

Setembro de 2013 a Março de 2014 

 

 

Francisco Manuel Sarmento Oliveira Dias 

 

 

Orientador: Dra. Isabel Pinho 

 

___________________________ 

 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutora Susana Casal 

  

___________________________ 

 

Julho 2014 



II 
 

 

 

Estágio realizado no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

 

A Orientadora de Estágio: 

 

________________________________ 

(Dra. Isabel Pinho) 

 

 

 

O Estagiário: 

 

________________________________ 

(Francisco Dias) 

 

 

 

Carimbo da Farmácia: 

 

 

 



III 
 

Declaração de Integridade 

 

Eu, Francisco Manuel Sarmento Oliveira Dias, abaixo assinado, nº 080601050, 

estudante de Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração deste 

relatório de estágio. 

Nesse sentido, confirmo que não incorri em plágio (ato pelo qual um individuo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou parte dele). 

Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros 

autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a 

citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ___de _______________de ______. 

 

 

____________________________ 

(Assinatura do estudante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

Agradecimentos 

  

 Em primeiro lugar agradeço a toda a equipa da Farmácia Central de Catassol por toda 

a disponibilidade e por me ter aceite de forma tão acolhedora. Foi assim que aprendi a crescer 

como profissional e ser humano, pelo exemplo de dedicação que sempre observei. 

 De salientar especialmente a Dra. Isabel Pinho, que, com a sua generosidade e boa 

disposição, me ensinou tanto. Com ela aprendi a lidar com o público, o orientar e gerir a 

farmácia, que deve, essencialmente, servir uma comunidade. 

  Mais uma vez um grande obrigado a toda a equipe, bem-humorada, divertida e acima 

de tudo, muito profissional: 

 

 - Dra Isabel Pinho; 

 - Dra Susana Monteiro; 

 - Dr Nuno Costa; 

 - Dra Luisa Sacchetti; 

 - D. Diana Dias; 

  - D.Rosa Pereira; 

 - Dra Paulina Melo; 

 - Sr. Arquitecto Francisco Melo. 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

Resumo 

 

 A Farmácia Comunitária é considerada como um estabelecimento de saúde e de 

interesse público que deve assegurar a continuidade dos cuidados prestados aos doentes, 

sendo o seu principal objetivo a cedência de medicamentos em condições que possam 

minimizar os riscos do seu uso, e que permitam a avaliação dos resultados clínicos dos 

medicamentos de modo a que possa ser reduzida a elevada morbi-mortalidade associada aos 

mesmos. 

 É do conhecimento geral que o panorama económico que o setor farmacêutico 

atravessa não é o mais favorável, e por isso é necessário ter uma correta e regrada gestão 

logística e financeira para que a farmácia seja estável financeiramente, sem que nunca seja 

posta em causa a qualidade e segurança dos medicamentos e produtos farmacêuticos aqui 

dispensados. 

 Após vários anos a adquirir conhecimentos essencialmente teóricos, o estágio 

curricular deu-me a oportunidade de os colocar em prática e ainda de obter inúmeras 

competências profissionais e humanas  

 O raio de ação do farmacêutico não se limita à dispensa de medicamentos e produtos 

de saúde. É necessário ter um papel ativo no seio da comunidade promovendo a saúde e o 

bem-estar da população. Foi nesse sentido que realizei um conjunto de formações, integrado 

num programa de voluntariado, acerca de vários temas importantes relacionados com a 

promoção da saúde. 

 O presente relatório relata todas as experiências vivenciadas durante o estágio 

curricular efetuado na Farmácia Central de Catassol durante o período de setembro de 2013 

a março de 2014, desde a entrada e processamento das encomendas, dispensa de 

medicamentos, realização de testes bioquímicos e gestão farmacêutica, até ao importante 

entrosamento entre farmacêutico-utente. 
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Introdução 

 

Incluído no plano curricular do curso de Mestrado integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto encontra-se o estágio em 

farmácia comunitária e é para este propósito que serve o presente relatório, resumir de forma 

clara e sucinta todas as atividades realizadas no período de 11 de Setembro de 2013 a 6 de 

Março de 2014. 

Após 5 anos de formação prática e teórica realizada na faculdade, este estágio 

constitui uma forma de aplicar todos os conhecimentos adquiridos até então, e ainda de 

desenvolver novas competências profissionais e humanas que só a prática farmacêutica pode 

dar, como por exemplo o atendimento ao público, controlo de stock, realização e receção de 

encomendas, efetuar notas de devoluções, fecho da seriação das receitas ou ainda faturação. 

Tive também a oportunidade de integrar uma equipa de trabalho com a qual aprendi a 

conviver e a dividir responsabilidades. Mais ainda, pude contactar com uma realidade bem 

diferente do esperado, muito devido ao enquadramento económico em que nos encontramos, 

o que obriga a uma maior e mais cuidada gestão a nível farmacêutico. 

Neste relatório explicito todas as atividades diárias e mensais habituais na prática da 

farmácia comunitária. Descrevo ainda as palestras e workshops realizados e ainda casos 

clínicos relevantes durante o estágio. 
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Parte I 

 

1. Caracterização e Organização da Farmácia 

 

A Farmácia Central de Catassol (FCC) é detida por uma sociedade comercial em que 

a Dra. Paulina Melo e a Dra. Isabel Pinho são as acionistas. Atualmente a direção técnica da 

farmácia está a cargo da Dra. Isabel Pinho.  

A FCC está situada na rua Augusto Simões, nº472, na freguesia e concelho da Maia, 

distrito do Porto. 

O horário de funcionamento é de Segunda-feira a Sexta-feira das 8:30h às 21h e 

Sábado das 8:30h às 19h. Quando se encontra em serviço permanente, a Farmácia está aberta 

desde a hora de abertura até ao fecho do dia seguinte. 

 

1.1.Espaço Físico 

 

Exterior: Como se pode ver na figura 1, a FCC tem um aspeto perfeitamente visível 

e identificável como tal, possuindo uma fachada identificando o nome da Farmácia, uma 

cruz verde devidamente aprovada pelo INFARMED e ainda a informação de que pertence 

ao programa Farmácias Portuguesas. [1] Tem também uma grande montra em vidro que é 

ocupada por campanhas publicitárias tanto de dermocosmética como de MNSRM, 

publicidade esta que é renovada todos os meses consoante a sazonalidade ou promoções 

específicas. A Farmácia possui também uma rampa de acesso a deficientes, o que possibilita 

a entrada destes para o interior da mesma, o que está de acordo com as Boas Práticas de 

Farmácia (BPF). [1] Junto à porta de entrada tem afixados a informação da diretoria técnica 

da Farmácia, o horário de funcionamento e os vários workshops que se realizam durante o 

mês corrente bem como a distribuição das farmácias que se encontram em regime de serviço 

permanente, a qual é renovada semanalmente, segundo aprovação da Administração 

Regional de Saúde (ARS) do Norte. [2] A Farmácia tem também um postigo destinado ao 

atendimento noturno, o que minimiza o risco de assalto e assegura a integridade dos 

funcionários. 
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Interior: a FCC obedece às recomendações das Boas Práticas Farmacêuticas para a 

farmácia comunitária explícitas no artigo 29º do decreto-lei (DL) nº307/2007, decreto este 

que assegura a disposição de instalações adequadas de forma a garantir a segurança, 

conservação e preparação de medicamentos e a acessibilidade, comodidade e privacidade 

dos utentes e respetivo pessoal. Segundo este mesmo decreto, as farmácias devem dispor das 

seguintes divisões: Sala de atendimento ao público, Armazém, Laboratório e Instalações 

Sanitárias. [3] 

O DL nº. 18/90, de 27 de Dezembro, regulamenta que as farmácias devem ter no mínimo 

uma área útil total de 85 m2. [4] 

As instalações da FCC são constituídas por uma sala que se destina à realização de 

testes bioquímicos e medição da pressão arterial, uma sala para a administração de injetáveis 

e atendimento personalizado, uma zona destinada à manipulação, um escritório, uma sala de 

arquivo, um armazém e instalações sanitárias, sendo uma delas destinadas a deficientes. 

A FCC possui na entrada da zona de atendimento um posto de senhas para que este 

seja feito de forma regrada. Nesta zona há duas cadeiras destinadas a pessoas idosas, 

deficientes e/ou grávidas para que possam esperar pela sua vez sem grande transtorno físico 

e psicológico. Possui também uma balança que permite medir a altura, peso e consequente 

Índice de Massa Corporal (IMC) do utente mediante um preço de 0,50 Eur. A área de 

atendimento ao público é então composta por 4 postos de atendimento, sendo que cada posto 

é constituído por um computador com o sistema informático (SI) Sifarma2000, um terminal 

de multibanco, caixa registadora, leitor ótico de código de barras e uma impressora. Esta 

zona é bastante ampla e organizada, com vários produtos expostos, nomeadamente produtos 

de cosmética, ortopedia, bucodentários e veterinária, entre outros. 

Figura 1 - Exterior da Farmácia Central de Catassol 
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Na retaguarda dos balcões de atendimento estão expostos vários medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) e alguns produtos farmacêuticos, juntamente com uma 

série de lineares fazendo a devida publicidade. Por baixo destes e armazenados em gavetas, 

encontram-se materiais de pensos, ligaduras, termómetros, testes de gravidez e emplastros 

medicamentosos. 

Todos os produtos estão organizados segundo First Expired First Out (FEFO), sendo 

que os produtos com prazo de validade mais curto estão mais próximos fisicamente do 

utente. Produtos com prazo mais curto estão na zona de atendimento se forem MNSRM ou 

produtos farmacêuticos. No caso de serem MSRM situam-se na zona por detrás da área de 

atendimento. Os produtos com prazo mais alargado encontram-se no armazém. 

Na parte de trás dos balcões, não visível pelos utentes, a farmácia dispõe de um 

conjunto de gavetas deslizantes (Figura 3) em que são armazenados MSRM e alguns 

MNSRM. Este armazenamento está organizado por Genéricos, Águas do Mar, Xaropes, Pós, 

Produtos Ginecológicos, Pomadas, Protocolo diabetes, Aerossóis, Ampolas orais, 

Supositórios, Gotas, Injetáveis, Psicotrópicos e Estupefacientes, MNSRM e MSRM não 

genéricos, cada um organizado por ordem alfabética. Ainda nesta área, há um computador 

com o SI SIFARMA2000 e uma impressora, destinados a entradas de encomendas e acertos 

de stock, e ainda uma pequena área destinada a reservas feitas por telefone ou pessoalmente. 

A Farmácia possui ainda um frigorífico com temperatura devidamente controlada e calibrada 

que se destina ao armazenamento de produtos de frio (Figura 4). 

Figura 2 - Zona de Atendimento 
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O armazém é constituído por um conjunto de prateleiras (Figura 5) e gavetas. No que 

diz respeito às prateleiras são guardados MSRM não genéricos com o prazo de validade 

alargado e também produtos de cuidados farmacêuticos como meias de compressão e de 

descanso, produtos de ortopedia, fraldas, leites, papas e algálias. Nas gavetas estão 

armazenados MSRM genéricos. Em ambos os casos a organização é feita por ordem 

alfabética. Nestas mesmas gavetas encontram-se também produtos de dermocosmética, 

fitoterapia e bucodentários, sendo neste caso, a organização feita por laboratório. O armazém 

possui uma zona destinada ao utente. Cada funcionário tem um caixote que se destina a 

vendas antecipadas, tornando-se assim mais fácil e acessível fazer a regularização das vendas 

através de qualquer funcionário.  

 

Figura 5 - Armazém 

Figura 3 - Sistema de Gavetas deslizantes Figura 4 - Frigorífico e Armário destinado a Formulações 

Líquidas 
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A zona de manipulação é equipada com balança analítica, material de laboratório, 

banho-maría e unguator, estando todos estes equipamentos devidamente calibrados. Nesta 

área encontra-se igualmente toda a informação destinada a manipulação, nomeadamente 

fichas de preparação, de controlo de stocks e formulário galénico atualizado.  

A Farmácia tem também um armário que se destina ao armazenamento de 

preparações liquidas, nomeadamente soluções e suspensões, organizadas igualmente por 

ordem alfabética (Figura 4). 

A sala de arquivo é o local onde se guardam todos os dossiers relativos aos 

funcionários e fornecedores, bem como os documentos relativos a medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes. Está também equipada com um fax e uma impressora. Esta 

mesma sala possui um armário que se destina aos produtos que irão ser devolvidos aos 

fornecedores.  

 A sala destinada à realização de testes bioquímicos e medição da pressão arterial é 

equipada com um tensiómetro, um aparelho de determinação de diversos parâmetros 

bioquímicos e um aparelho destinado à análise urinária. É indispensável ainda a existência 

de materiais adjuvantes nestas determinações como as luvas de proteção, álcool e algodão. 

 

Figura 6 - Sala destinada à realização de testes bioquímicos 

 A Farmácia possui igualmente uma sala com múltiplas funções devido às suas 

características físicas (espaçosa com mesa central e marquesa). Esta sala serve 

essencialmente ao atendimento personalizado, administração de injetáveis, consultas de 

nutrição e podologia.  

 O escritório é o local onde a diretora técnica faz a gestão financeira e farmacêutica 

da Farmácia, pois é neste espaço que recebe os diversos delegados de informação médica 

dos diferentes laboratórios para discutir todos os pormenores relativos aos produtos e 

encomendas. Aqui encontra-se também toda a informação científica que diz respeito à 
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prática farmacêutica, podendo e devendo ser consultada por qualquer funcionário sempre 

que necessário. 

 

1.2.Recursos Humanos 

 

A FCC cumpre com o DL nº 307/2007, de 31 de Agosto, que impõe um mínimo de 

dois farmacêuticos nos seus quadros. [3] A Farmácia possui uma equipa dinâmica e 

competente que é composta pelos seguintes elementos: 

 - Dra. Isabel Pinho (Proprietária e Diretora Técnica) 

 - Dra. Paulina Melo (Proprietária) 

- Dr. Nuno Costa (Farmacêutico Adjunto) 

 - Dra. Susana Monteiro (Farmacêutica Adjunto) 

 - Dra. Luísa Sacchetti (Farmacêutica Estagiária) 

 - D. Diana Dias (Técnica Farmácia) 

 - D. Rosa Pereira (Técnica Farmácia) 

 - Sr. Arquiteto Francisco Melo (Auxiliar Administrativo) 

 

 Os quadros da FCC estão divididos por turnos. No final de cada semana, a diretora 

técnica estabelece os turnos dos seus funcionários para a semana seguinte. 

 Todos os funcionários se encontram devidamente identificados com um cartão que 

tem o nome, fotografia e titulo profissional. 

 

2. Gestão da Farmácia 

 

2.1.Sistema Informático 

 

Na prática farmacêutica de oficina é essencial o recurso a um SI de modo a facilitar 

e simplificar tarefas como a gestão financeira, processamento de encomendas e todo o 

processo inerente às vendas. O recurso a um software adequado com uma extensa base de 

dados diminui ainda a probabilidade de erros no momento da dispensa, fator importante no 

que diz respeito à saúde pública. 
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A FCC usa atualmente o SI Sifarma 2000, fornecido pela Associação Nacional de 

Farmácias (ANF), é um software bastante simples e intuitivo, mas eficaz no que respeita aos 

procedimentos naturais da prática farmacêutica, desde a entrada de encomendas à dispensa 

dos medicamentos e produtos farmacêuticos aos utentes, mas também importante nos 

processos de faturação. 

O Sifarma 2000 é um programa multifuncional pois permite aos profissionais de 

saúde realizar diversas operações, nomeadamente: 

 - Gestão de stock; 

  - Gestão de encomendas; 

  - Processamento e regularização de devoluções; 

  - Controlo dos prazos de validade; 

 - Otimização no ato de venda: 

  - Cálculo de comparticipações; 

  - Aplicação de portarias e despachos; 

  - Indicações posológicas, contraindicações, interações medicamentosas;  

  - Acesso à ficha do produto; 

  - Consulta do grupo homogéneo; 

  - Acesso à ficha do utente; 

 - Faturação; 

 - Emissão de Lotes de receitas. 

 

Cada funcionário tem um código de acesso para que fique registado cada operação 

realizada. O meu utilizador estava limitado a algumas funções de modo a não interferir em 

processos importantes como a faturação. 

 

2.2.Gestão de stocks 

 

A nova conjuntura económica que atinge todo o país, mais precisamente o setor 

farmacêutico obriga a uma regrada gestão de stock, para que se atinja um equilíbrio 

financeiro estável. Uma incorreta gestão de stocks pode proporcionar ruturas de produtos, 

que no caso do setor farmacêutico pode por em causa a saúde e o bem-estar dos utentes, ou 

então um excedente, que significa grande empate de capital, correndo o risco de mais tarde 

terem de ser devolvidos aos diversos fornecedores.  
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A gestão dos stocks faz-se com o auxílio do SI Sifarma 2000 no momento em que se 

realizam as encomendas aos diversos fornecedores, tendo em conta o stock existente na 

Farmácia, a média mensal de vendas, sazonalidade, rotatividade dos produtos e ainda 

possíveis campanhas publicitárias nos diferentes meios de comunicação social. No caso de 

novos produtos é importante realizar inicialmente uma pequena encomenda de modo a testar 

a sua saída, para que não haja excesso de produto. É preciso ter também em atenção possíveis 

descontos financeiros e/ou comerciais e bonificações por parte dos armazenistas ou 

laboratórios de modo a ser mais vantajoso financeiramente para a Farmácia. O software 

usado na Farmácia permite estabelecer stocks mínimos e máximos para cada produto, o que 

representa uma ajuda na sua gestão, pois quando o stock mínimo é atingido, é gerado de 

imediato uma proposta de encomenda. Nos dias em que a Farmácia fica de serviço 

permanente é necessário uma especial atenção neste aspeto para que não haja ruturas de 

stock dos produtos essenciais, uma vez que se trata da única alternativa disponível no 

município da Maia.  

O controlo dos prazos de validade é um aspeto importante na gestão de stocks pois é 

imperial que o stock existente seja real e sem perigo para o utente. O Sifarma 2000 permite 

obter listagens com todos os produtos existentes na Farmácia, procedendo-se de seguida à 

sua verificação manual. 

Periodicamente a FCC realiza o controlo do stock através do SI usado. Para este 

efeito, a Farmácia possui um impresso de registo dos erros de stock em que é descrito o 

nome e código do produto, stock virtual e stock real, que serve então depois de base para o 

seu acerto. 

  

2.3.Fornecedores 

 

Os fornecedores são de grande importância no setor farmacêutico pois estabelecem 

a ligação entre a industria e a farmácia comunitária e/ou hospitalar. A sua escolha depende 

de vários fatores como a exclusividade, condições comerciais e financeiras, bonificações e 

periodicidade de entrega. Os diversos produtos podem ser pedidos através dos armazenistas 

ou diretamente aos laboratórios, o que implica quantidades mínimas requeridas. 

Normalmente a compra direta aos laboratórios representa melhores condições comerciais e 

financeiras, sendo por isso mais apelativo à Farmácia. 
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A FCC recorre a três armazenistas, sendo eles a Cooprofar, Cofanor e OCP. Devido 

à situação de rutura em que se encontra principalmente a Cofanor mas também a Cooprofar, 

o principal fornecedor da farmácia em termos de medicamentos é a OCP, também devido ao 

facto de realizar entregas três vezes ao dia, enquanto os outros dois armazenistas apenas o 

fazem uma vez ao dia. Por sua vez, para produtos de dermocosmética, produtos de cuidados 

farmacêuticos e OTCs, o armazenista de eleição é a Cofanor por apresentar preços mais 

apelativos. Alguns produtos são pedidos mensalmente ou trimestralmente diretamente aos 

laboratórios, como é o caso de algumas marcas de medicamentos genéricos.  

 

2.4.Realização de encomendas 

 

A aquisição dos produtos existentes na Farmácia pode ser feita através da compra 

direta aos laboratórios ou então através dos distribuidores grossistas e armazenistas. O SI 

realiza automaticamente uma proposta de encomenda com os produtos cujos stocks mínimos 

foram atingidos, a qual pode ser alterada consoante as necessidades. A realização de 

encomendas está a cargo do diretor técnico ou do farmacêutico adjunto. Durante o meu 

estágio tive a oportunidade de realizar quer encomendas aos armazenistas quer encomendas 

diretas aos laboratórios. Na prática comum da Farmácia são realizadas três encomendas 

diárias aos armazenistas, através do SI Sifarma 2000. Os horários das encomendas são os 

seguintes: 

 - Manhã (Até as 9:30h) – OCP, Cooprofar e Cofanor. 

 - Final da Manhã (Até às 13:00h) – OCP; 

 -Tarde (Até 17:00h) – OCP. 

 

Quando se realizam as encomendas através do Sifarma 2000, estas são guardadas na 

base de dados do software para se poder mais tarde dar entrada dos produtos pedidos. 

Se surgir um pedido extraordinário de algum produto que a Farmácia não tenha em 

stock, poderá fazer-se uma encomenda através da linha telefónica disponibilizada pelos 

diferentes armazenistas. 

Mensalmente ou trimestralmente são realizadas encomendas de grandes volumes 

diretamente aos laboratórios. Há uma negociação das condições comerciais e financeiras, 

bonificações e prazos de pagamento com os delegados de cada laboratório, com o 

preenchimento posterior de uma ficha própria. 
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Tanto através dos armazenistas como dos laboratórios, é necessário ter sempre em 

atenção todos os aspetos mencionados no ponto 2.2., para que haja uma correta gestão do 

stock. 

 

2.5.Receção e Verificação de Encomendas 

 

Após o pedido de encomenda realizado pelo Sifarma 2000 ou por telefone, estas 

chegam à Farmácia em caixotes devidamente identificados com um código de barras e com 

a fatura em duplicado da encomenda. A fatura identifica a Farmácia e o fornecedor, nome 

comercial ou Denominação Comum Internacional (DCI), forma farmacêutica e dosagem, o 

código de cada produto, número de embalagens pedidas e enviadas, preço de venda à 

Farmácia (PVF), preço de venda ao público (PVP) (exceto para os produtos de venda livre), 

o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) a que está sujeito, que pode ser 6% ou 23% e ainda 

os possíveis descontos acordados previamente. 

As encomendas encontram-se no Sifarma 2000, discriminadas por fornecedor. 

Quando a encomenda chega à Farmácia, basta selecionar o respetivo fornecedor e importar 

a encomenda. 

No processo de receção é necessário em primeiro lugar verificar a existência de 

produtos de frio e coloca-los de imediato no frigorífico para que não ocorram alterações 

físicas e químicas prejudiciais aos mesmos, notificando esta ação na respetiva fatura. Após 

este passo, verifica-se se o número de embalagens descritas na fatura está consistente com o 

que realmente chegou à Farmácia. À medida que se dá entrada dos produtos no sistema 

informático, recorrendo à leitura do código de barras ou manualmente através do código do 

produto, confere-se o estado de conservação das embalagens e atualiza-se também o preço 

de custo e prazos de validade 

Nos produtos referenciados como esgotados faz-se de imediato uma participação 

automática ao INFARMED através do SI. 

No caso de se tratar de encomendas feitas diretamente ao laboratório, é necessário 

confirmar na fatura as condições comerciais e/ou financeiras ou bonificações acordadas 

previamente com os respetivos delegados de informação médica. 

Nos produtos de venda livre, deve-se estipular a margem de lucro para a Farmácia de 

cada produto, tendo em atenção os respetivos descontos ou bonificações para cálculo do 

PVP, aquando da sua entrada no sistema. Na FCC, esta margem situa-se entre os 15% e os 
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25% dependendo do tipo de produto. No final do processo de receção, são impressas as 

respetivas etiquetas com o nome do produto, código de barras e PVP estipulado. 

Os psicotrópicos e estupefacientes vêm acompanhados de uma requisição própria, 

cujo original é guardada em dossier na farmácia, pois são produtos com um controlo bastante 

rígido devido às suas propriedades farmacológicas e potencialidades de abuso, e o duplicado 

é enviado de volta para o armazenista devidamente assinado e carimbado. 

 Aquando da entrada dos produtos no sistema, se houver alguma incongruência 

relativamente à fatura ou algum dano nas embalagens secundárias, é realizada de imediato 

uma reclamação ao respetivo armazenista ou laboratório, fazendo depois a respetiva 

devolução.  

   

2.6. Armazenamento 

 

Concluídas todas as etapas respeitantes à entrada dos produtos no SI Sifarma 2000, 

dá-se início ao processo de armazenamento dos produtos. É importante ter em consideração 

que um correto armazenamento dos vários produtos resulta numa poupança de tempo 

significativa, sobrando mais tempo para um aconselhamento farmacêutico mais 

pormenorizado. 

O primeiro passo consiste em transferir os produtos com prazo de validade mais curto 

do armazém para os diferentes locais destinados para estes produtos. Realizada esta tarefa 

prossegue-se à arrumação dos diferentes produtos no armazém segundo ordem alfabética 

nos respetivos locais destinados, tendo sempre em atenção a regra do FEFO.  

 

2.7.Controlo dos prazos de validade 

 

O prazo de validade caracteriza-se como o período durante o qual um determinado 

medicamento pode considerar-se estável, desde que não ocorra uma redução do teor dos seus 

princípios ativos de 10% em relação à dosagem inicial, quando conservado nas melhores 

condições. [5] 

Na FCC é realizado todos os meses uma verificação dos produtos cujo prazo de 

validade expira em 3 meses. Este processo é adjuvado pelo SI Sifarma 2000 que 
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disponibiliza uma listagem com todos estes produtos, que são então retirados com o fim de 

serem devolvidos ao fornecedor. 

 

2.8.Devoluções 

 

As devoluções infelizmente são uma prática comum no dia-a-dia da farmácia 

comunitária. Estas podem ser realizadas por diversos motivos nomeadamente por 

incongruências nas encomendas realizadas, prazos de validade expirados ou prestes a 

expirar, más condições das embalagens, reclamações por parte dos utentes ou quando 

determinados medicamentos ou somente lotes específicos são retirados do mercado. 

As devoluções são realizadas através do Sifarma 2000 em que é necessário o 

preenchimento de um formulário com os dados do fornecedor, motivo da devolução e 

características qualitativas e quantitativas do produto a devolver. É gerada uma nota de 

devolução em triplicado. O original e o duplicado são enviados devidamente carimbados e 

assinados juntamente com os produtos, enquanto o triplicado fica arquivado na Farmácia 

para mais tarde servir de base para a regularização da devolução, que pode ser por nota de 

crédito ou por reposição de produto, processo este igualmente realizado através do Sifarma 

2000. 

Sempre que os produtos não possam ser devolvidos por qualquer motivo ou que a 

sua devolução seja rejeitada, é realizado uma “quebra”. Este procedimento consiste em 

retirar os códigos de barra dos produtos em questão, ficando depois a cargo da contabilidade 

a não faturação do IVA relativo aos mesmos. 

 

3. Dispensa de Medicamentos 

 

O farmacêutico é o profissional de saúde que estabelece a ponte entre o médico e o 

utente, zelando pelo uso correto, seguro e eficaz do medicamento, ao prestar um papel 

fundamental no esclarecimento e aconselhamento de qualquer assunto relacionado com 

medidas farmacológicas e não farmacológicas relevantes à saúde e bem-estar dos utentes, 

devendo usar para este efeito, uma linguagem simples e clara adaptada aos diferentes níveis 

socioeconómicos. A farmácia comunitária é o local de eleição para a dispensa de 
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medicamentos e outros produtos relevantes para a saúde e qualidade de vida das pessoas, 

constituindo um local de confiança e segurança para a população.  

Medicamentos são “substâncias ou associações de substâncias que possuem 

propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do homem ou do 

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

as suas funções”. [6] Segundo o artigo 113º do DL nº176/2006, de 30 de Agosto, há uma 

discriminação quanto à forma de dispensa dos medicamentos, nomeadamente os de venda 

livre ou medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e os que são disponibilizados 

apenas sob receita médica ou medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM). Esta 

classificação pode ser alterada por iniciativa do INFARMED ou outra entidade, podendo um 

MSRM passar a MNSRM e vice-versa, devido a razões de índole económica ou científica. 

[6] 

 

3.1. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

Os MNSRM para serem considerados como tal devem preencher os seguintes 

 requisitos: 

 

  -  Não possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando 

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

  médica; 

  - Não sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins 

  diferentes daquele a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, 

  direto ou indireto, para a saúde; 

  - Não contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

  atividade e ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar; 

  - Não sejam administrados por via parentérica. [6] 

  

 Ainda assim, estes medicamentos são constituídos por substâncias ativas que podem 

apresentar interações medicamentosas, contra indicações e efeitos adversos, e cabe ao 

farmacêutico informar o utente de todos estes e outros aspetos, como a posologia e duração 

do tratamento, e ter a certeza de que a informação foi passada e percebida de forma clara ao 
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utente. Cabe também ao farmacêutico encaminhar o utente ao médico sempre que necessário 

mediante os sintomas apresentados e história clínica. 

3.2. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

Quaisquer medicamentos que não preencham um dos requisitos característicos dos 

MNSRM mencionados no tópico 3.1, são passíveis de receita médica. Como o próprio nome 

indica, estes medicamentos só podem ser dispensados mediante a apresentação de prescrição 

médica válida. [6]  

 

3.3.Medicamentos Genéricos 

 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos genéricos são caracterizados 

por “possuírem a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a 

mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja 

sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”. [6]  

Para que um medicamento seja considerado genérico, tem de obedecer à definição 

acima mencionada e ainda terem caducado os direitos de propriedade industrial das 

substâncias ativas ou processos de fabrico e não se invocarem diferentes indicações 

terapêuticas relativamente ao medicamento de referência.  

Estes medicamentos são facilmente identificáveis pela DCI, pela sigla MG 

(medicamento genérico) que aparece escrita nas embalagens secundárias, seguida pelo titular 

da autorização de introdução no mercado (AIM). [9] 

Há uma diferença de preços significativa entre os medicamentos de referência e os 

medicamentos genéricos (20%-30%), e por vezes torna-se complicado explicar ao utente que 

se tratam das mesmas substâncias ativas e que à partida o efeito terapêutico será o mesmo. 

Esta diferença de preços é vantajosa tanto para o utente como para o próprio SNS pois 

proporciona uma melhor gestão dos recursos disponíveis. [10] 

No ato da dispensa e se a prescrição médica o permitir, o utente deve ser informado 

acerca da existência e dos preços dos medicamentos genéricos, ficando a escolha ao seu 

critério. 
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3.4.Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias extremamente importantes para a 

medicina e as suas propriedades, desde que usadas de forma correta, podem trazer benefícios 

terapêuticos a um número alargado de situações clinicas, nomeadamente em psiquiatria, 

oncologia, entre outros. [11] 

Apesar das suas propriedades benéficas, estas substâncias apresentam alguns riscos, 

podendo induzir habituação e dependência, quer física quer psíquica. Por esta razão é 

fundamental que sejam utilizadas no âmbito clinico e de acordo com as indicações médicas. 

Uma vez que estão associados a atos ilícitos são alvo de muita atenção por parte das 

autoridades competentes. [11] 

De acordo com a portaria nº198/2011 de 18 de maio, os medicamentos que 

contenham substâncias psicotrópicas ou estupefacientes necessitam de receita médica 

especial. Mediante a apresentação desta receita, é necessário a introdução no sistema dos 

dados do médico prescritor, do utente, do próprio de medicamento e ainda do adquirente. O 

Sifarma 2000 procede à impressão de todos estes dados no verso da receita original, numa 

cópia e ainda num talão, que irá ser anexado à cópia da receita. Toda esta informação relativa 

aos estupefacientes e psicotrópicos juntamente com as requisições que acompanham as 

encomendas, são guardadas na farmácia num período de 3 anos. [12] 

 

3.5.Medicamentos Manipulados 

 

Segundo o DL nº95/2004, de 22 de abril, um medicamento manipulado define-se 

como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico”. [8] 

Os medicamentos manipulados são fórmulas personalizadas ao perfil de cada doente, 

sendo por isso difícil consegui-los através da indústria farmacêutica. 

 Nos últimos anos tem-se observado uma diminuição da quota dos manipulados, 

devido essencialmente à evolução da indústria farmacêutica e à pouca rentabilidade 

financeira dos mesmos. Ainda assim, ainda são produzidas algumas preparações 

dermatológicas e pediátricas. 
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 Na preparação dos manipulados, o diretor técnico deve garantir as condições para 

que se mantenham as características fármacocinéticas da ou das substâncias ativas e a 

inexistência de incompatibilidades e interações que ponham em causa a ação do 

medicamento e a segurança do doente, pela qual é responsável, respeitando as boas práticas 

de fabrico. [13] 

 Os medicamentos manipulados são passíveis de comparticipação, sendo o seu valor 

de 30%, para os que constam no Formulário Galénico Português (FGP), Farmacopeia 

Portuguesa (FP) e na listagem de medicamentos manipulados comparticipáveis de acordo 

com o estabelecido no DL nº48-A/2010, de 13 de Maio. [14] 

 Todos os dados relativos à manipulação, desde a entrada da matéria-prima às fichas 

de preparação, são registados em dossier próprio na farmácia. O PVP é calculado com base 

no valor das matérias-primas, embalagem e no valor dos honorários da preparação. [15]  

 Após manipulação, registo do gasto de matérias-primas, preenchimento da ficha de 

preparação e cálculo do PVP, é necessário colocar o rótulo identificando a farmácia, nome 

do medicamento, prazo de validade, data de preparação, e algumas informações úteis como 

o modo de administração e posologia. 

 Durante o meu estágio curricular realizei diversas manipulações e toda a burocracia 

inerente a este processo: 

  - Xarope de Trimetropin 1% 

  - Creme despigmentante com Hidroquinona 

  - Solução de Minoxidil 5% 

  - Solução Aquosa de Ácido Bórico 

  - Solução de Dakin 

  - Creme de incorporação com Eritromicina 

  - Licor de Hoffman 

 

3.6.Prescrição Médica 

 

A receita médica constitui um elo de ligação entre o médico-farmacêutico-utente, 

tendo o farmacêutico um papel importante tanto no esclarecimento de qualquer dúvida 

relativamente ao tratamento, como também na deteção de possíveis erros 

farmacoterapêuticos muitas vezes existentes nas prescrições. Para isso é necessário que o 

farmacêutico partilhe com o médico as suas dúvidas relativas a incompatibilidades, 
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duplicações e formas de administração, para que o doente não seja de forma alguma 

prejudicado. 

Segundo o estatuto do medicamento, entende-se por receita médica, um “documento 

através do qual são prescritos, por um médico, ou nos casos previstos em legislação especial, 

por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos determinados”. 

[6] 

Atualmente existem dois tipos de apresentação de prescrição médica, eletrónica e 

manual, sendo que a receita manual só é aceite mediante justificação (falência do sistema 

informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicilio, outras 

situações até um máximo de 40 receitas/mês) por parte do médico, estando por isso em 

desuso. [16] 

O estatuto do medicamento prevê quatro tipos de receitas médicas, nomeadamente: 

 - Receita médica renovável: São passíveis de receita médica renovável os 

medicamentos sujeitos a receita médica que se destinem a determinadas doenças ou a 

tratamentos prolongados e possam, no respeito pela segurança da sua utilização, ser 

adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica. 

 - Receita médica não renovável: Neste grupo incluem-se todos os 

medicamentos destinados a tratamentos de curto período, tendo uma validade de 30 dias. 

 - Receita médica especial: São passíveis de receita médica especial, todos os 

medicamentos que contenham estupefacientes ou psicotrópicos, que sejam passiveis de 

abuso e toxicodependência ou que contenham uma substância, que pela sua novidade ou 

propriedades, se considere por precaução incluí-la neste grupo. 

 - Receita médica restrita: Estão sujeitos a este tipo de receita, os 

medicamentos de uso exclusivamente hospitalar, medicamentos destinados a patologias cujo 

diagnóstico seja efetuado somente em meio hospitalar ou estabelecimentos diferenciados ou 

medicamentos destinados a doentes em ambulatório, sendo o seu uso suscetível de causar 

graves efeitos adversos, estando sujeito a vigilância médica apertada. Medicamentos de 

receita médica restrita que não sejam de uso exclusivo hospitalar podem ser vendidos na 

farmácia de oficina em termos a definir por regulamento do INFARMED. [6] 

 

A lei nº 11/2012, de 8 de março, institui um novo paradigma na prescrição, dispensa 

e monotorização da utilização de medicamentos no nosso país, desde logo, ao instituir-se a 

obrigatoriedade de prescrição e dispensa por DCI privilegiando-se a dissociação entre 

marcas comerciais e tratamentos nos casos em que a existência de medicamentos 
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bioequivalentes permita que o utente beneficie de poupanças nos seus encargos, sem abdicar 

da indispensável confiança na qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. [17] 

 Atualmente a receita médica inclui a respetiva DCI, forma farmacêutica, dosagem, 

apresentação e posologia. Por sua vez, os médicos prescritores podem recorrer a três 

exceções para se oporem à substituição dos fármacos por outros bioequivalentes do mesmo 

grupo homogéneo (GH), ou seja conjunto de medicamentos que apresentam a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e 

via de administração, para os quais existe pelo menos um medicamento genérico existente 

no mercado: 

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

 - Exceção b) - Reação adversa prévia;  

 - Exceção c) – Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

 

Se na prescrição estiver presente apenas a exceção c), o utente pode optar por 

medicamentos com PVP igual ou inferior ao prescrito. [16] 

 Em cada receita médica podem ser prescritos até quatro embalagens e até quatro 

medicamentos distintos, com a exceção do medicamento que se apresenta sob a forma 

unitária podendo nesta situação serem prescritas até quatro embalagens iguais por receita. 

[18] 

 

3.7.Regimes de Comparticipação 

 

A comparticipação concretiza-se através de um sistema de escalões em que o Estado 

paga parte do preço do medicamento, estando o escalão de comparticipação de cada 

medicamento predeterminado e dependente da sua classificação farmacoterapêutica. A 

organização do sistema é feita numa perspetiva em que os medicamentos destinados a 

patologias mais incapacitantes ou crónicas terão classificações que permitirão 

comparticipações mais elevadas. Para além da comparticipação através do regime geral, há 

situações especiais, relacionadas com determinadas doenças ou medicamentos particulares 

em que se justifica a criação de um regime especial de comparticipação. O sistema de preços 

de referência é o sistema de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos e aplica-

se por GH, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação que lhes é aplicável. A 

cada grupo é atribuído um preço de referência que corresponde ao PVP do medicamento 
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genérico existente no mercado com PVP mais elevado. É sobre este preço que o Estado 

comparticipa e sobre o qual se calcula o encargo do utente. Para além da comparticipação 

do Sistema Nacional de Saúde (SNS), o utente pode ser abrangido por outra entidade de 

saúde (subsistemas), diminuindo a percentagem que fica a seu cargo. Estes casos de dupla 

comparticipação, geralmente implicam custos muito baixos ou nulos para o utente. Em 

qualquer um dos casos, ficam a cargo da farmácia os custos relativos às percentagens das 

comparticipações, sendo estes devolvidos após o envio dos respetivos lotes de receitas para 

cada sistema e subsistema. [19] 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com diversos sistemas e 

subsistemas de comparticipação, sendo que os mais comuns foram o SNS (01- ADSE; 48-

.Pensionista; 45- Diplomas) e Multicare. 

 

3.8.Validação 

 

Sempre que chega uma prescrição médica ao farmacêutico ou técnico de farmácia, é 

necessário proceder à verificação e posterior validação da mesma. Segundo o artigo 9º da 

portaria nº 137-A/2012 de 11 de maio a receita só é válida se incluir os seguintes aspetos: 

  - Número da receita; 

  - Data e local da prescrição; 

  - Identificação do médico prescritor; 

  - Nome e número de utente ou de benificiário de subsistema; 

  - Entidade financeira responsável; 

  - Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação; 

  - DCI da substância ativa; 

  - Dosagem, forma farmacêutica, apresentação da embalagem, número de  

  embalagens; 

  - Se aplicável, denominação comercial do medicamento; 

  - Se aplicável, a respetiva exceção; 

  - Assinatura do prescritor; 

  - Vinheta identificativa do prescritor e se aplicável do local de prescrição, no 

  caso da prescrição manual. 

 Após a verificação de todos estes parâmetros é verificada a validade da receita (30 

dias no caso das receitas não renováveis e 6 meses para as receitas renováveis). [16] 
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3.9.Dispensa de MSRM 

 

Verificada e validada a prescrição médica de acordo com o despacho legal, o 

profissional de saúde prossegue com o aviamento da prescrição, procedendo à sua 

interpretação farmacoterapêutica com sentido crítico. Se tudo estiver correto prossegue-se 

com a recolha dos medicamentos requisitados dos respetivos locais, devendo sempre 

assegurar-se que os medicamentos aviados são dispensados na quantidade, dosagem e tipo 

de libertação prescritos pelo médico. No ato de dispensa da medicação é extremamente 

importante dialogar com o utente de modo a transmitir toda a informação relativa à 

medicação, nomeadamente acerca da posologia, armazenamento, duração do tratamento, 

possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas. Sempre que possível aconselhar o 

utente com medidas não farmacológicas para auxiliar num melhor tratamento. Esta conversa 

deve ser realizada com uma linguagem simples, clara e adequada aos diferentes níveis 

socioeconómicos, e sempre que necessário, passar a informação de forma escrita. Nesta 

etapa é necessário fazer a distinção entre doentes que irão iniciar um tratamento, sendo ele 

agudo ou crónico, e os doentes crónicos já declarados, uma vez que os primeiros necessitam 

de um diálogo mais pormenorizado e cuidado. 

 Na FCC, o processo da dispensa de medicamentos é feita através do Sifarma 2000. 

Os produtos são introduzidos no sistema informático através do leitor ótico ou pelo CNP, 

procedendo-se de seguida à escolha do(s) organismo(s) de comparticipação descritos na 

prescrição. Após este passo, é necessária uma atenta verificação das quantidades aviadas, de 

modo a não haver quer transtorno financeiro para o utente e farmácia, quer transtorno 

logístico, uma vez que um erro nesta etapa significa um posterior erro de stock. 

De seguida realiza-se a impressão no verso da receita de todas as informações 

relativas à medicação comparticipada que foi dispensada e do organismo responsável, sendo 

necessária a assinatura do utente ou da pessoa responsável pelo levantamento dos 

medicamentos confirmando o aviamento da mesma e do direito de opção, se aplicável. No 

caso de dupla comparticipação é necessário tirar fotocópia da prescrição juntamente com o 

cartão de benificiário, em que será também impressa toda a informação, para que depois a 

percentagem do PVP relativamente a este organismo seja cobrada.  

A FCC tem alguns protocolos com lares de idosos, organizações sociais e com alguns 

utentes específicos, disponibilizando-se a realizar descontos em determinados produtos e 

medicamentos de modo a fidelizar o cliente. 
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O Sifarma 2000 permite a realização de vendas suspensas, isto é, permite a venda de 

MSRM sem a apresentação da prescrição médica. Nestes casos fica ao critério do 

profissional de saúde se disponibiliza ou não a medicação consoante o tipo de medicamento 

e sintomas apresentados. Quando se realiza este tipo de vendas, o valor pago fica totalmente 

a cargo do utente, sendo depois abatido parte do valor correspondente à comparticipação 

aquando da entrega da receita.  

No final o utente realiza o pagamento sendo emitida uma fatura com o número de 

identificação fiscal (NIF) ou, caso pretenda, uma fatura simplificada.  

A FCC disponibiliza aos seus clientes a possibilidade de criarem uma conta a crédito. 

Nestes casos, o utente pode escolher se a compra é paga no ato ou se fica na conta a crédito 

para ser regularizada mais tarde. 

 

4. Receituário e Faturação 

 

Apesar de todo o cuidado durante o aviamento das prescrições, podem ocorrer erros 

associados à dispensa dos medicamentos. Assim, no final de cada turno, é feita uma 

verificação de todo o receituário recebido durante o mesmo, em que é realizada uma segunda 

validação da receita e uma validação da venda, para que não sejam devolvidos pela ARS. Se 

se encontrarem erros procede-se de seguida à sua correção e se necessário contacta-se o 

utente de forma a resolver a situação. 

No final de cada mês as receitas (duplamente verificadas e validadas) são organizadas 

segundo órgão de comparticipação. Dentro de cada órgão, as receitas estão dispostas por 

lotes sendo que cada um é composto por 30 receitas numeradas. Depois de organizadas, 

imprime-se 3 documentos através do Sifarma 2000: 

- Verbete de identificação de lote que é anexado ao respetivo lote; 

- Relação do Resumo de Lotes de cada organismo 

- Fatura mensal dos medicamentos (original e duplicado são enviados 

juntamente com o receituário, o triplicado é enviado para o contabilista e o 

quadruplicado é arquivado na farmácia). 

  

 As receitas relativas ao SNS são entregues aos CTT que por sua vez, as entregam no 

Centro de Conferência de Faturas (CCF). O CCF confere as receitas e comunica à ANF, que 
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realiza o pagamento até ao 20º dia do mês seguinte. As receitas relativas aos subsistemas de 

saúde são enviados pela ANF para os respetivos organismos.  

 Se for detetado algum erro no receituário, estas são devolvidas à Farmácia juntamente 

com uma justificação. A Farmácia poderá retificá-lo e enviar de novo de modo a poder ser 

recompensada com a devida comparticipação. 

 

5. Serviços Farmacêuticos 

 

A farmácia de oficina é vista hoje em dia já não só como um local de dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde. Segundo a portaria nº1429/2007, de 2 de Novembro, as 

farmácias de oficina podem prestar serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-

estar dos utentes. A FCC disponibiliza vários serviços que permitem aos utentes um controlo 

mais regular dos seus parâmetros bioquímicos e fisiológicos e ainda vários cuidados 

farmacêuticos que promovem a saúde e a qualidade de vida dos utentes. 

 

5.1. Determinação Bioquímica 

 

Na FCC realizam-se determinações de pressão arterial, colesterol total, triglicerídeos, 

ácido úrico e glicémia. Quando iniciei o estágio, fui o responsável por todas estas 

determinações que ocorriam na Farmácia. A FCC possui ainda um aparelho de análise 

urinária através de tiras teste que permite verificar a existência ou não de infeções urinárias, 

consoante os parâmetros determinados. Os aparelhos usados para as diferentes 

determinações foram: 

 - Reflotron Plus (Colesterol Total, Triglicerídeos, Ácido Úrico)  

 - Urisys 1100 (Análise Urinária) 

 - One Touch (Glicémia) 

 - Hartman (Pressão Arterial) 

 

Todas estas medições são realizadas numa sala específica para o efeito, sendo 

propícia a uma conversa privada entre farmacêutico-utente de modo a explicar a possível 

existência de fatores de risco e aconselhar medidas não farmacológicas de modo a melhorar 

a qualidade de vida do utente. 
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5.2.Outros Cuidados de Saúde 

 

A FCC disponibiliza nas suas instalações consultas de podologia e de nutrição, que 

são prestadas por uma podologista e nutricionista respetivamente. Estas consultas têm 

horário próprio, estando publicitadas no interior da farmácia. É igualmente possível a 

administração de vacinas e medicamentos injetáveis na FCC mediante um custo de 3,00 Eur, 

Este serviço só é realizado por farmacêuticos devidamente habilitados para tal.  

A Farmácia disponibiliza também um serviço de enfermagem em que 

maioritariamente se realizam mudança de pensos, curativos e outros. 

 

6. Farmacovigilância 

 

A Farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em 

defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de reações 

adversas a medicamentos (RAM), uma resposta nociva e não intencional a um ou mais 

medicamentos. [20] 

A farmácia comunitária tem um papel importante da deteção e no reporte destas 

RAM, devido ao contacto próximo e frequente que mantém com os seus utentes. 

 Sempre que é detetada uma RAM inesperada, esta deve ser transmitida ao Sistema 

Nacional de Farmacovigilância (SNF) através do INFARMED mediante o preenchimento 

de um formulário e também ao laboratório detentor do AIM. [20] 

Durante o meu estágio não foi reportada qualquer RAM. 

 

7. Farmácias Portuguesas 

 

O cartão Farmácias Portuguesas permite a acumulação e rebate de pontos em 

determinados MNSRM, produtos de saúde e serviços farmacêuticos. A FCC é aderente a 

este programa de forma a oferecer um maior número de vantagens e também com o objetivo 

de fidelizar o utente. Para MSRM cada medicamento dá 1 ponto em cartão, enquanto que 

nos MNSRM, produtos e serviços farmacêuticos, cada Euro gasto reverte no mesmo valor 

em pontos no cartão. Para realizar o rebate dos pontos, a ANF disponibiliza um catálogo, 
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regularmente atualizado, em que o utente pode escolher de entre uma serie de produtos e 

serviços, quais aqueles em que quer gastar os pontos recolhidos até ao momento. [21] 

 

8. Valormed 

 

A Valormed é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora do prazo de validade. 

Resultou da colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias em face 

da sua consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo. [22] 

A recolha dos medicamentos e produtos faz-se através das farmácias, onde se realiza 

a recolha destes e se armazenam em caixotes próprios disponibilizados pelos armazenistas. 

Depois de cheios, fecham-se, pesam-se e são assinados pelo funcionário da Farmácia, 

escrevendo também o código da Farmácia. Após este processo, os caixotes são recolhidos 

pelos armazenistas. 

 

9. Formações 

 

As formações são de extrema importância devido à constante evolução quer da 

comunidade científica quer das indústrias farmacêuticas, dando a possibilidade de 

acompanhar esta evolução. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de ir a várias formações em diferentes 

áreas, nomeadamente da dermocosmética, suplementos alimentares, anti contraceção e 

realização e motivação profissional. 
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Parte II 

 

1. Caso Clínico 

 

1.1.Contextualização 

Durante o meu estágio na FCC, surgiu-me um caso interessante de uma mulher com 

cerca de 35 anos que apresentava sintomas de uma vaginose bacteriana, como irritação 

vaginal, odor e corrimento de cor amarela/acinzentado. Estes sintomas já duravam há algum 

tempo e por isso já tinha recorrido ao antibiótico Doxiciclina. Ainda assim, os sintomas 

voltavam a aparecer passado algum tempo. Sempre que recorria ao seu médico, este apenas 

lhe receitava antibióticos. Assim, foi pedido a esta mulher que realizasse um exame 

bacteriológico e parasitológico ao exsudado vaginal.  

 

1.2.Exame Bacteriológico/Parasitológico 

 

Figura 7 - Exame ao exsudado vaginal 

Como se pode observar, as únicas alterações visíveis neste exame são o aparecimento 

de bactérias do género Gardnerella spp. e de bactérias Ureaplasma urealyticum. Realizou 
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igualmente um antibiograma cuja sensibilidade foi relacionada com Doxiciclina e 

Tetraciclina, tendo-lhe já sido administrado a Doxiciclina. Assim fica por solucionar o 

porquê de os sintomas estarem constantemente a reaparecer. 

 

1.3.Desenvolvimento 

A vaginose bacteriana é a principal causa de aparecimento de sintomas vaginais que 

levam as mulheres aos cuidados de saúde. [23] A flora vaginal é normalmente constituída 

por espécies de Lactobacilos produtores de peróxido de hidrogénio, o que contribui para um 

pH normalmente acídico, impedindo assim o crescimento e multiplicação de inúmeras 

bactérias oportunistas. Quando esta flora se encontra diminuída, há um aumento da 

proliferação de bactérias anaeróbias como Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, 

Prevotella, Peptostreptococcus, Bacteroides spp e Ureaplasma spp., responsáveis pelo 

desenvolvimento desta patologia. [24] 

Há uma serie de fatores de risco para o desenvolvimento desta patologia, 

nomeadamente raça negra, atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais, gravidez recente, 

fumadora, deficiente imunidade e fraca higiene íntima. Também há evidências científicas 

que demonstram que o uso de dispositivos intrauterinos aumenta a prevalência de vaginose 

bacteriana comparado com o uso do preservativo ou contracetivos orais. [25] 

Gardnerella spp. é um género cuja única espécie existente é a Gardnerella Vaginallis. 

É anaeróbia facultativa, não apresenta flagelos e caracteriza-se por ser coccobacilo, isto 

porque tem uma aparência semelhante a coccus e bacilos. Esta bactéria pode-se apresentar 

como Gram-positivo ou Gram-negativo, sendo assim caracterizada por ser Gram-variável. 

O encapsulamento fibrilar é essencial para a patogenicidade, isto porque assegura a ligação 

às células epiteliais vaginais. [26] 

Ureaplasma urealyticum, bactéria pertencente à família Mycoplasmataceae, é Gram-

negativo devido à ausência de parece celular, altamente pleomórfica e é encontrada 

naturalmente na flora vaginal de mulheres sexualmente ativas. Esta bactéria pode ser 

transmitida de diversas formas, entre as quais transmissão horizontal e vertical. Ao contrário 

da Gardnerella Vaginallis, a prevalência de U. Urealyticum está aumentada com o uso de 

contracetivos orais. U. urealyticum está igualmente associada ao desenvolvimento de 

vaginose bacteriana. O crescimento e multiplicação desta bactéria estão estreitamente 

relacionados com o desequilíbrio da flora vaginal. [27] 
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1.4.Conclusão 

Após uma conversa com a utente, pude esclarecer algumas dúvidas para que me fosse 

mais fácil estabelecer uma causa para os seus sintomas recorrentes.  

De todos os possíveis fatores de risco mencionados anteriormente, a utente é 

fumadora, sexualmente ativa, utiliza dispositivo intrauterino e é hipo coagulada, o que pode 

diminuir o seu sistema imunitário, contribuindo para o desenvolvimento da vaginose 

bacteriana. Sabe-se que o facto de utilizar dispositivo intrauterino aumenta a prevalência 

desta patologia, não estando ainda bem esclarecido qual o seu mecanismo. Muito 

provavelmente, o facto de usar este tipo de dispositivo diminui a eficácia dos antibióticos 

aumentando a probabilidade de recorrências. [25] 

Tendo em conta os recorrentes sintomas e ainda o facto de já ter recorrido a 

antibióticos, aconselhei a utente a utilizar um produto de higiene intima com pH acídico de 

modo a mimetizar os produtos sintetizados pelos lactobacilos e ainda um multivitamínico, 

contendo Vitaminas do complexo B, vitamina C, selénio e zinco, com o intuito de aumentar 

as defesas imunitárias da utente. 

Umas semanas mais tarde, após nova conversa com a utente, constatei que o 

aconselhamento prestado resultou numa diminuição da intensidade dos sintomas e também 

na redução da sua frequência, não eliminando completamente o problema. Aconselhei a 

utente a ter uma conversa acerca deste caso com o ginecologista de modo a discutirem acerca 

da relação risco/beneficio dos dispositivos intrauterinos. 

 

2. Workshop Saúde Oral Infantil 

 

Durante o meu estágio em farmácia comunitária foi-me sugerido que realizasse um 

workshop acerca da saúde oral, tendo como público-alvo, crianças dos 2 aos 9 anos, estando 

estas acompanhadas pelos familiares. O objetivo deste trabalho foi dar a conhecer às crianças 

e aos familiares como se dá o crescimento e desenvolvimento da arcada dentária e como se 

realiza uma correta higiene oral, prevenindo o aparecimento e desenvolvimento de várias 

desordens, como por exemplo, as cáries e doenças periodontais (conjunto de doenças 

infecto-inflamatórias que afetam os tecidos de suporte e de sustentação dos dentes). 

Nesta intervenção, comecei por explicar o porquê da existência dos dentes, afinal 

“para que servem?”. Expliquei que são necessários para que consigamos mastigar os 
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alimentos, conseguindo assim engoli-los. Os dentes incisivos servem essencialmente para 

trincar os alimentos, enquanto que os molares têm como função mastigar e os caninos para 

perfurar e rasgar os alimentos mais duros. [28] 

A primeira dentição é constituída por 20 dentes temporários, chamados “dentes de 

leite”. Têm períodos de aparecimento diferentes e inicia-se por volta dos 6 meses de idade, 

estando completa por volta dos 2 anos. Geralmente em primeiro lugar aparecem os incisivos 

centrais inferiores, seguindo-se os superiores e os laterais. Mais tarde surgem os caninos e 

por fim os molares. A partir dos 6 anos começa a substituição natural dos dentes temporários 

pelos dentes definitivos. Os sintomas da erupção dentária são bastante característicos, 

nomeadamente gengivas avermelhadas, aumento da salivação, perda de apetite, ansiedade e 

dificuldade em dormir. Nestes casos pode-se aconselhar produtos farmacêuticos que 

contenham ácido hialurónico, próprio para esta faixa etária na sua composição. [29]   

A primeira ida ao dentista deve ser realizada quando os primeiros dentes de leite 

erupcionam ou no máximo até ao 1 ano de idade, isto porque é importante estabelecer um 

programa preventivo de saúde oral e intercetar hábitos prejudiciais. Após esta primeira 

consulta, é recomendado uma ida regular de 6 em 6 meses. [28] 

Deve-se ter em consideração alguns aspetos referentes às chupetas e biberons no que 

diz respeito à idade. É aconselhado o abandono da chupeta até cerca dos 3 anos de idade, 

isto porque pode deformar a arcada dentária devido à força de sucção causada. Por sua vez, 

o biberão deverá ser abandonado ao ano de idade, devendo ser substituído pelo copo com 

palhinha. [30] 

A dentição definitiva é constituída por 32 dentes e o seu desenvolvimento inicia-se 

aos 6 anos, com uma ordem definida. Inicia-se com os primeiros molares, seguindo-se os 

incisivos centrais, incisivos laterais e caninos. Os primeiros e segundos pré-molares surgem 

geralmente entre os 10 e os 13 anos de idade. Os segundos molares costumam surgir entre 

os 13 e os 15 anos, sendo os terceiros molares (dentes do siso) os últimos a surgir, geralmente 

a partir dos 15 anos, podendo até não aparecer. [29] 

É muito importante ter uma correta e regrada higiene oral de modo a manter uma boa 

saúde oral e prevenir o aparecimento de desordens, sendo a mais prevalente a cárie. Quando 

os alimentos que contêm hidratos de carbono, como os doces, bolos, chocolates ou gomas 

são ingeridos, as bactérias cariogénicas vão decompô-los e originar ácidos que provocam a 

dissolução do conteúdo mineral dos dentes e consequentemente o aparecimento de lesões de 

cárie. Esta ação é particularmente mais eficaz quando estes alimentos são ingeridos muito 

frequentemente fora das refeições ou à noite antes de deitar, caracterizando-se assim por 
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uma doença infeciosa que destrói os tecidos duros dentários por ação dos ácidos produzidos. 

Há um conjunto de hábitos que se deve seguir para prevenir o aparecimento de cáries, 

nomeadamente a promoção da amamentação (até aos 6 meses), colocar apenas água ou leite 

no biberão, não dar líquidos açucarados no biberão nem na chupeta, e quando a criança tiver 

dentição, seja ela temporária ou definitiva, deve-se realizar a higiene oral com uma escova 

macia após as refeições. O ideal é fazer uma escovagem da arcada dentária pelo menos duas 

vezes por dia, sendo que realizar a lavagem dos dentes antes de dormir é essencial para a 

prevenção destas desordens, uma vez que durante o sono há uma diminuição da produção de 

saliva (pH alcalino diminui a proliferação bacteriana) e dos movimentos da língua, o que 

facilita a acumulação de pequenos focos de alimentos, propícios para o desenvolvimento 

bacteriano. O açúcar (principalmente a sacarose) é o maior inimigo dos dentes, pois é uma 

grande fonte energética para bactérias existentes na cavidade bucal, formando a placa 

bacteriana. É importante ter hábitos regrados de higiene oral, pois o mau desenvolvimento 

dentário afeta o desenvolvimento de outras partes e funções do organismo, nomeadamente 

do maxilar, da deglutição e da fonética. [28;31] 

No que diz respeito à escova, esta tem de ter um tamanho adequado à boca de quem 

a utiliza. A textura deve ser macia ou média de modo a não provocar ferimentos nas 

gengivas. Quando os pelos da escova começarem a ficar deformados, a escova deve ser 

substituída (geralmente de 3 em 3 meses). [28] 

Deve-se usar um dentífrico fluorado (1000ppm-1500ppm) pois remove a placa 

bacteriana e promove a mineralização dos dentes, tornando-os mais resistentes, diminuindo 

também a propensão às cáries. Até aos 6 anos de idade, a quantidade de dentífrico adequado 

deve ser semelhante ao tamanho da unha do dedo mindinho da criança, enquanto a partir dos 

6 anos deve se usar aproximadamente 1cm de dentífrico. Realizei ainda uma demonstração 

de como fazer uma correta escovagem dos dentes, com movimentos circulares, com uma 

ordem definida e fazer igualmente a escovagem da língua, pois é o maior foco de mau hálito. 

[29,30] 

A partir dos 8 anos, uma vez que a criança já possui destreza suficiente, é aconselhado 

o uso de fio dentário para que seja possível retirar restos de alimentos nos espaços 

interdentários, o que é de difícil acesso através da escovagem. [28] 

No final deste workshop foram dadas às crianças amostras de dentífricos adequados 

às suas faixas etárias e ainda diversos fios dentários para quem já os pudesse utilizar 

corretamente. 
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Imagens apresentadas: 

 

 

 Figura 8 - Imagem ilustrativa de uma cárie dentária [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Cárie dentária [33] 

Figura 10 - Imagem ilustrativa do resultado de uma correta higiene oral [34] 

Figura 11 - Workshop "Saúde Oral Infantil" 
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3. Rastreio Cardiovascular 

 

As doenças cardiovasculares constituem a causa de morte e de incapacidade mais 

relevante em toda a Europa, incluindo Portugal, e englobam um vasto conjunto de situações 

clínicas que afetam o sistema circulatório em diferentes localizações. Os setores afetados 

condicionam as diferentes formas clinicas de apresentação. Entre elas deve ser destacada 

pela sua especial relevância a doença isquémica do coração cujas manifestações clinicas 

mais relevantes são o enfarte agudo do miocárdio (EAM) e a doença cerebrovascular (AVC). 

[35;38] 

Como se pode verificar na figura 12, nas últimas décadas tem-se observado uma 

diminuição das taxas de mortalidade destas doenças, fenómeno atribuído essencialmente a 

um conjunto de fatores, tal como a progressiva adoção de medidas preventivas promovidas 

pelas sociedades científicas e outras organizações. Ainda na vertente preventiva, verificou-

se uma melhoria na eficácia no diagnóstico e na correção dos fatores de risco modificáveis. 

Com o avanço científico, observou-se uma melhoria no tratamento das situações clinicas 

associadas a maior mortalidade (EAM e AVC). Atualmente a taxa de mortalidade no que diz 

respeito às doenças cardiovasculares situa-se nos 30%  

 

Figura 12- Percentagem de óbitos pelas principais causas de morte no total das causas de morte em Portugal (1988-2011) 

[38] 
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O estudo AMALIA de 2011 consiste na avaliação da prevalência dos principais 

fatores de risco cardiovascular auto-referida pelos inquiridos e a sua distribuição geográfica 

por grupo etário e sexo em Portugal. Segundo este estudo, a prevalência da hipertensão auto-

referida foi de 23,5%, aumentando progressivamente segundo o grupo etário, sendo maior 

no grupo feminino, com 24,9%, do que no sexo masculino, com 21,8%. A prevalência da 

hipercolesterolemia auto-referida foi de 19,7%, sendo mais elevada nas pessoas acima dos 

60 anos de idade com aproximadamente 24%, tendo sido reportada uma maior incidência no 

sexo feminino. Relativamente à diabetes, a prevalência foi de 8,9%, aumentando com a idade 

e mais elevada no sexo feminino (9,3%). A proporção de fumadores foi de 16,3% sendo 

inversamente proporcional ao grupo etário e maior no sexo masculino (25,3%). A 

prevalência de excesso de peso (Índice de Massa Corporal (IMC) ≥25) foi de 51,6%, sendo 

mais elevada nas faixas etárias acima dos 60 anos. 65,3% declararou nunca praticar exercício 

físico. Assim devido às elevadas prevalências dos diversos fatores de risco cardiovascular, 

é pertinente a realização de rastreios para alertar as pessoas do real risco que correm para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares. [39] 

No interior da FCC realizei um rastreio cardiovascular com o objetivo de identificar 

utentes com alto risco cardiovascular, uma vez que existe uma elevada prevalência destas 

doenças em Portugal. O desenvolvimento das doenças cardiovasculares deve-se 

essencialmente à acumulação de gorduras na parede dos vasos sanguíneos, denominada por 

aterosclerose, fenómeno que tem início numa fase precoce da vida e progride 

silenciosamente durante anos, e que habitualmente já está avançada no momento em que 

aparecem as primeiras manifestações clínicas, sendo as mais severas, o enfarte do miocárdio 

(EAM) e o acidente vascular cerebral (AVC). A grande parte destas doenças resulta de um 

estilo de vida inapropriado e da existência de fatores de risco modificáveis. Existem dois 

tipos de fatores de risco, nomeadamente o conjunto de fatores individuais modificáveis, e o 

conjunto de fatores não-modificáveis ou genéticos, que igualmente contribuem para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. [35;36; 40] 

Assim o controlo dos fatores de risco é uma grande arma para a redução das 

complicações fatais e não fatais das doenças cardiovasculares, e foi sobre este aspeto que 

incidi nas conversas com os utentes. 

 

 

 

 



34 
 

Fatores de risco identificados: 

  

- Modificáveis: 

 - Colesterol Total ≥ 190 mg/dL 

 - LDL ≥ 115 mg/dL 

 - HDL ≤ 40 mg/dL (Homens) 

 - HDL ≤ 50 mg/dL (Mulheres) 

 - Triglicerídeos ≥ 150 mg/dL 

- Razão Colesterol Total/HDL ≥ 5 [46] 

       

As lipoproteínas plasmáticas desempenham funções vitais de transporte de grandes 

quantidades de energia de órgão para órgão e também de redistribuição apropriada do 

colesterol e das vitaminas lipossolúveis pelos tecidos. Este sistema apresenta limitações que 

são geradas pelas variações genéticas e pelas influências ambientais. Deste facto pode 

resultar elevação da concentração do colesterol das Lipoproteínas de baixa densidade (LDL) 

e dos triglicerídeos e redução dos níveis de colesterol das Lipoproteínas de alta densidade 

(HDL). 

Está cientificamente comprovado que o excesso de gorduras no sangue está 

intimamente relacionado com o processo aterosclerótico, uma vez que aumenta a 

acumulação de colesterol e ésteres de colesterol por baixo do revestimento interno da parede 

arterial podendo levar ao entupimento dos vasos sanguíneos. Neste processo, o ateroma 

consiste numa lesão focal aumentada inicialmente dentro da íntima, tendo um núcleo lipídico 

coberto por uma capsula fibrosa. Focais e escassamente distribuídas no início, as lesões 

ateroscleróticas tornam-se progressivamente numerosas e difusas com a progressão da 

doença. A aterosclerose é uma doença multifatorial, uma vez que é necessário um conjunto 

de mecanismos complementares entre si para que se desenvolva. A sua patogénese envolve 

a disfunção endotelial, inflamação, hiperlipidemia e ainda a intervenção das células 

musculares lisas integrantes da parede dos vasos sanguíneos. A LDL é a principal 

lipoproteína responsável pelo transporte de colesterol pelo organismo, sendo a sua origem 

predominantemente hepática. Quando aumentada, esta lipoproteína é um dos mais perigosos 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Por sua vez, a HDL é 

uma lipoproteína que facilita a remoção e redistribuição do colesterol presente nos tecidos, 

transportando-o para o fígado. Altos níveis de HDL previnem ainda a oxidação do colesterol, 

proporcionada pelo LDL, processo essencial para o atraso na formação da placa de ateroma. 



35 
 

Os triglicerídeos constituem igualmente um fator de risco devido essencialmente ao 

seu ciclo metabólico. Após várias transformações, os triglicerídeos da dieta formam 

colesterol contribuindo para o aumento da concentração sérica da lipoproteína LDL. [36, 

41,46] 

 

 - Proteína C reativa ≥ 3 mg/L [46] 

 

A proteína C reativa (PCR) é produzida no fígado e está relacionada com processos 

inflamatórios. Seja qual for a causa do processo inflamatório, há sempre um aumento 

significativo da sua síntese hepática. Há várias evidências que apontam altos níveis de PCR 

como um fator de risco cardiovascular (RCV). Esta proteína armazena-se na íntima 

aterosclerótica aumentando a dimensão da placa, diminui a síntese de óxido nítrico (aumenta 

vasoconstrição), aumenta a síntese do fator tecidular dos monócitos, o que tem um efeito 

quimiotático. Aumenta a absorção das LDL pelos macrófagos, a oxidação das LDL e ainda 

a capacidade de coagulação. [37] 

 

 - Pressão arterial: 

  - PAS ≥ 140 mmHg 

  - PAD ≥ 90 mmHg [46] 

  

 É bem conhecido na prática clinica que a hipertensão persistente ao longo do tempo 

resulta numa importante morbilidade e mortalidade decorrentes de doenças 

cardiovasculares. Da doença hipertensiva não controlada resultam duas consequências 

vasculares degenerativas. Por um lado, as complicações vasculares hipertensivas, como 

insuficiência renal, cardíaca e acidente vascular hemorrágico, e por outro, as alterações 

degenerativas do sistema vascular de natureza aterosclerótica. A pressão arterial elevada é 

um dos fatores determinantes para a evolução do processo aterosclerótico, uma vez que este 

raramente ocorre em segmentos do sistema circulatório de baixa pressão como as artérias 

pulmonares ou veias. [42,46] 

 

- Tabagismo 

 

Não há dúvida que o tabaco é um enorme fator de RCV apesar de não ser 

completamente conhecido por que exato mecanismo atua. Fumadores têm níveis 
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aumentados de fibrinogénio e uma agregação plaquetária mais marcada. O monóxido de 

carbono, um importante constituinte da fase gasosa do tabaco, aumenta a migração de 

lipoproteínas da corrente sanguínea para o interior da parede dos vasos. Há evidências que 

mostram que mesmo os fumadores passivos apresentam um risco cardiovascular aumentado 

comparando com os que não têm qualquer contacto com o tabaco. [43,46] 

  

 - Alimentação  

  

 Está hoje provado que a alimentação constitui um fator na promoção da saúde e, 

quando desequilibrada, pode contribuir para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Por isso, o excesso de sal, gorduras, álcool e de açúcares de absorção 

rápida na alimentação, por um lado, e a ausência de legumes, vegetais e frutos frescos, por 

outro, são dois fatores de risco associados às doenças cardiovasculares. Assim aconselha-se 

uma alimentação variada e polifraccionada com um aumento da ingestão de fibras, peixe 

azul (sardinha, atum, salmão), carnes brancas e dar preferência ao azeite para cozinhar. 

[41;44;46] 

 

  - IMC ≥ 25 [46] 

 

O IMC é uma fórmula que permite relacionar o peso corporal do indivíduo com a sua 

altura, sendo um preditor internacional de obesidade adotado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Indivíduos com IMC acima do desejado têm um maior risco cardiovascular. 

Grande parte do excesso de gordura que possuem encontra-se localizada na zona abdominal, 

proporcionando modificações tanto a nível celular dos adipócitos como também a nível 

hormonal e funcional. O excesso de gordura visceral aumenta a resistência à insulina, 

aumentando a predisposição ao aparecimento da diabetes tipo II, aumenta a suscetibilidade 

à trombose e a expressão de marcadores inflamatórios e diminui a funcionalidade endotelial. 

[45] 

  

- Diabetes mellitus 

 

A diabetes é um grande fator de RCV, sendo as doenças cardiovasculares a principal 

causa de morte em pessoas portadoras desta patologia. Está demonstrado que no caso da 

diabetes mellitus tipo I, se controlada, há um pequeno risco CV comparado com o tipo II. A 
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diabetes tipo II, por estar intimamente relacionada com obesidade e resistência à insulina, é 

o fenótipo mais perigoso no que diz respeito ao RCV. Estes utentes têm grande prevalência 

de hipertensão, elevados níveis de LDL-colesterol e obesidade. O controlo da diabetes tem 

grande influência no maior ou menor risco uma vez que a hiperglicemia provoca disfunção 

endotelial (importante no inicio do processo aterosclerótico). [45,46] Para estes utentes, os 

valores limites dos diversos parâmetros bioquímicos são ligeiramente inferior ao estipulado 

devido principalmente ao elevado número de fatores de risco a que estão sujeitos. 

 

- Não Modificáveis: 

 - Idade 

 

 Com o avançar da idade o risco cardiovascular aumenta, isto porque tanto o 

coração como todo o sistema vascular vão sofrendo alterações fisiológicas mesmo na 

ausência de doença, aumentando assim a probabilidade de vir a sofrer de doenças 

cardiovasculares. [46] 

 

 - Sexo 

 

 O impacto do género sobre a incidência, prevalência e resposta ao tratamento 

de diversas doenças cardiovasculares tem sido recentemente foco de interesse. Após vários 

estudos experimentais, observou-se que as mulheres apresentam um efeito protetor adicional 

no que diz respeito às doenças cardiovasculares modulado pelos estrogénios e por níveis 

aumentados de aldosterona. Por sua vez, a mulher pós-menopausa apresenta um RCV 

semelhante ao homem. [46,47] 

 

 - História familiar 

 

 A genética desempenha um papel fundamental na determinação das 

concentrações de lipoproteínas. Em alguns doentes, este facto pode ser atribuído a um defeito 

molecular especifico, no entanto, em muitos indivíduos com níveis elevados de colesterol 

ou triglicerídeos, não há alteração genética definida, embora se demonstre um claro padrão 

de hereditariedade familiar. Na maioria, a hereditariedade não é definida, parecendo a causa 

ser poligénica. Algumas destas variações genéticas podem provocar vulnerabilidade às 
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influências ambientais, tal como as dietas com elevado teor de gorduras saturadas e 

colesterol, tabaco ou sedentarismo. [41]  

 

Neste rastreio tinha ao meu dispor vários aparelhos para determinar os níveis de 

colesterol total e triglicerídeos, valores de pressão arterial e de glicemia. Durante a semana 

anterior ao rastreio, foi pedido aos utentes que se fizessem acompanhar pelas últimas análises 

sanguíneas para que pudesse haver algum termo de comparação, podendo-se assim saber a 

evolução de cada utente. 

Como suporte, apresentava-me com um conjunto de tabelas de risco SCORE 

(Systematic Coronary Risk Evaluation) para que fosse mais fácil e percetível ao utente 

perceber como o seu estilo de vida poderia aumentar a probabilidade de poder vir a sofrer 

de algum destes eventos. 

Os fatores de RCV mais observados foram em primeiro lugar a dislipidémia e em 

segundo a obesidade, estando estes dois fatores associados ao sedentarismo e tabagismo. Em 

alguns casos detetou-se tanto hipertensão como diabetes não controlados.  

 

4. Intervenções Na Comunidade 

  

 A LACESMAIA (Liga de Amigos do ACES da Maia) criada no final de 2009 

resultou do estímulo do Agrupamento de Centros de Saúde da Maia (ACES) e da vontade 

expressa da Diretora Executiva do mesmo em promover a participação da comunidade na 

vida das Unidades de Saúde da Maia, contribuindo para a promoção da saúde e o apoio da 

doença.  

 Os objetivos da LACESMAIA prendem-se com a participação nas atividades 

desenvolvidas no ACES da Maia e a criação de serviços complementares a este, através da 

organização de um grupo de voluntários, a criação de um banco de ajudas técnicas, bem 

como a apresentação de candidaturas a programas de Saúde e de Apoio Social.  

 O concelho da Maia, apesar de ser um concelho com percentagem de população 

jovem superior à média nacional, tem no entanto problemas relacionados com o 

envelhecimento da população, nomeadamente problemas de solidão e isolamento. Ao nível 

da acessibilidade aos cuidados de saúde, a melhoria dos indicadores tem-se verificado, 

nomeadamente com a criação de Unidades de Saúde Familiar (USF(s)) que vieram atribuir 
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médicos de família a um maior número de utentes, contudo, existem ainda constrangimentos 

que urge ultrapassar, como sejam o acompanhamento dos utentes com maior dependência 

aos serviço de saúde, realização de diligências para responder a necessidades de gestão 

diária, tais como deslocação à farmácia e acompanhamento na toma da medicação. [48] 

No âmbito do voluntariado disponibilizei-me a dar pequenas formações na área da 

saúde e do medicamento para tentar instruir estes grupos no que diz respeito a estes temas.  

Durante o meu estágio na FCC realizei palestras em três locais de apoio social, todos 

eles pertencentes à LACESMAIA. No final de cada palestra, realizei medições de pressão 

arterial com o objetivo de detetar casos de hipertensão não controlada e doentes sub-

medicados.  

 

 Tabela 1 - Cronograma das apresentações realizadas 

Tema Data Local 

Os Medicamentos e a 

Saúde 

13/11/2013 Casa do Povo de Vermoim 

20/11/2013 Casa do Povo de Águas Santas 

27/11/2013 Casa do Povo de Moreira 

As Plantas e a Saúde 16/01/2014 Casa do Povo de Vermoim 

23/01/2014 Casa do Povo de Águas Santas 

30/01/2014 Casa do Povo de Moreira 

31/01/2014 Farmácia Central de Catassol 

Estilo de Vida Saudável 05/02/2014 Casa do Povo de Vermoim 

12/02/2014 Casa do Povo de Águas Santas 

14/02/2014 Casa do Povo de Moreira 

 

 

4.1.Os Medicamentos e a Saúde 

 

A frequência das doenças crónicas aumenta com a idade e como resultado, as pessoas 

idosas tomam um maior número de medicamentos quando comparadas com a população em 

geral. Esta população tem um risco acrescido de efeitos adversos e de interações 

medicamentosas devido a alterações fisiológicas e farmacocinéticas decorridas da 

polimedicação. A prescrição inadequada, o uso de MNSRM e a baixa adesão terapêutica 

contribuem para esse risco. [49] 
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A realidade da prática clinica é hoje bastante diferente do que era há não muito tempo 

atrás. O acesso à informação leva a que o doente hoje se exprima ao seu médico 

relativamente a diagnósticos e soluções terapêuticas. Assim não se percebe qual a razão para 

a falta de adesão à terapêutica verificada nos doentes portugueses, que é de extrema 

importância quando se reporta às doenças crónicas. Com o avanço da medicina verifica-se 

uma diminuição das taxas de mortalidade e um gradual envelhecimento da população, 

contribuindo assim para um aumento da incidência destas doenças. Entende-se a adesão à 

terapêutica como o grau de conformidade entre as recomendações dos profissionais de saúde 

e o comportamento da pessoa relativamente ao regime terapêutico proposto. [50] Esta 

realidade vem demonstrar a necessidade indispensável de reforçar a mensagem de que o 

sucesso no controlo da doença e a melhoria da qualidade de vida depende fundamentalmente 

de uma efetiva adesão à terapêutica. A não adesão é hoje conhecida como a principal causa 

para o aumento da morbilidade e mortalidade, redução da qualidade de vida, aumento dos 

custos médicos e excesso da utilização dos serviços de saúde. [51] Como é sabido, a terceira 

idade apresenta vários problemas na área do medicamento, nomeadamente na adesão à 

terapêutica devido essencialmente a problemas financeiros, polimedicação e múltiplas 

doses, alterações cognitivas e limitações funcionais. Nos países desenvolvidos a adesão entre 

os doentes crónicos ronda os 50%, sendo que esta percentagem diminui significativamente 

quando se reporta aos países em desenvolvimento. A escassez de recursos e as desigualdades 

sociais no acesso aos cuidados de saúde transformam a não adesão num problema de grande 

magnitude em determinados países. 

Entre todos os problemas, existem ainda os provenientes do consumo de 

medicamentos sem prescrição ou automedicação, uma prática cada vez mais frequente na 

população, independentemente dos diferentes contextos socioeconómicos e culturais em que 

estejam inseridas [52]. O aumento da automedicação tem sido incentivado pelo elevado 

número de produtos farmacêuticos lançados no mercado e pela publicidade que os cerca, 

pela simbolização da saúde que o medicamento pode representar e pelo incentivo ao 

autocuidado, além de outros fatores [53].      

            A automedicação acrescenta aos riscos relacionados ao consumo de medicamentos 

prescritos a possibilidade de se mascarar ou retardar o diagnóstico de condições mais sérias, 

interações com medicação crónica, contraindicações e efeitos secundários desconhecidos, 

dificultando a ação do médico, pois nem sempre o doente menciona essa prática durante a 

consulta médica. 
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 Esta palestra teve como objetivo demonstrar a importância da adesão à terapêutica, 

tirar todas e quaisquer dúvidas existentes acerca desta matéria, explicar os potenciais riscos 

da automedicação, cuidados a ter com o armazenamento dos fármacos e tentar explicar o 

porquê de alguns aspetos importantes, nomeadamente o porquê de alguns fármacos 

possuírem horários de toma mais específicos, como é o caso por exemplo dos 

antidislipidémicos e dos anti hipertensores.  

 A apresentação realizada está em anexo (Anexo I) 

 

4.2.As Plantas e a Saúde 

 

A fitoterapia inclui-se no grupo das terapêuticas não convencionais, que se definem 

por partirem de uma base filosófica diferente da medicina convencional e por aplicarem 

processos específicos de diagnóstico e terapêuticas próprias. [54]  

A fitoterapia é o tratamento com recurso a plantas medicinais, que podem ser plantas 

inteiras, parte delas ou extratos, que oferecem princípios ativos que agem de forma 

terapêutica sobre o organismo. A utilização de plantas medicinais sempre existiu e 

acompanha o conhecimento empírico da sociedade e a sua cultura. A fitoterapia está a 

ressurgir como tratamento complementar e nos últimos anos, o seu uso está a aumentar na 

sociedade em geral.  

Está provado que os idosos são os que mais recorrem a este tipo de terapia sem muitas 

vezes saberem a relação risco/beneficio a que estão sujeitas. A fitoterapia traz grandes 

vantagens, pela simplicidade do tratamento, o baixo custo e eficácia, mas também é 

necessário ter a perceção que não se tratam de compostos totalmente inócuos, podendo 

apresentar contraindicações, efeitos adversos e toxicidade, uma vez que são substâncias 

químicas ativas. [55] 

Foi com base nestas evidências que realizei esta apresentação com o objetivo de 

explicar os perigos adjacentes a esta prática e de como as pessoas podem recorrer a ela em 

determinadas patologias, crónicas ou agudas, de forma correta e segura. No final da 

apresentação distribui alguns produtos fitoterápicos consoante as patologias apresentadas 

pelos doentes, tendo em consideração todo o programa terapêutico e outras doenças 

associadas. 

Abordei diversas patologias que podem ser tratadas com o recurso à fitoterapia, como 

é o caso de síndromes gripais, obstipação, problemas digestivos, entre outros, e também 
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outros cuja fitoterapia serve somente como tratamento complementar, como por exemplo a 

dislipidémia. 

Para além de ter apresentado este tema integrado no programa LACESMAIA, fiz 

também uma formação acerca desta temática à equipa da FCC. (Anexo II) 

 

 

4.3.Estilo de Vida Saudável  

  

 “Estilo de vida” é um conceito amplo que inclui a pessoa como um todo e que envolve 

vários aspetos, que se combinam para influenciar a saúde individual em todas as áreas: física, 

mental, espiritual e social. [56] 

 Um estilo de vida saudável ajuda a manter o corpo em forma, a proteger o 

aparecimento de diversas doenças de síncope agudo e a impedir a progressão das doenças 

crónicas. Esta realidade é importante pois à medida que o corpo envelhece, começam a fazer 

sentir-se alterações fisiológicas músculo-esqueléticas, neurológicas, cardiovasculares, entre 

outras, e é neste aspeto que a promoção de um estilo de vida saudável tem caráter preventivo 

no desenrolar destas alterações. 

 Grande parte dos fatores de risco são modificáveis, como a dieta, sedentarismo e 

tabaco. A alteração do estilo de vida pode fazer com que haja tanto uma diminuição dos 

lípidos plasmáticos, da inflamação e do excesso de peso, bem como um aumento da 

sensibilidade à insulina e normalização dos níveis de glucose, diminuindo o risco de diversas 

doenças, nomeadamente as cardiovasculares. 

 A minha intervenção consistiu neste aspeto preventivo das doenças cardiovasculares, 

uma vez que é a principal causa de morte no idoso, mas também em pequenos cuidados que 

se devem ter a longo prazo de modo a adiar o desenrolar de diversos eventos como a 

osteoporose, fraturas ósseas, deterioração mental e desidratação. Devido às alterações 

fisiológicas naturais no idoso, estes têm necessidades nutricionais especiais, tendo incidido 

igualmente neste importante aspeto.  

 A apresentação realizada encontra-se em anexo (Anexo III). 
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Conclusão 

 

 Nestes 6 meses de estágio desenvolvi competências pessoais, sociais e profissionais 

que até então eram essencialmente teóricas, através do contacto com a equipe da Farmácia 

Central de Catassol, que, com a sua boa disposição e competência me fizeram encarar o 

mundo das farmácias de comunidade com outro olhar. 

 Na verdade, a Farmácia está vocacionada para servir a comunidade em que se insere, 

com todas as suas especificidades. Cada utente é um ser humano, com as suas fragilidades, 

e que muitas vezes busca no farmacêutico um conselho em relação a um problema físico ou 

psíquico. 

 Constatei que o nosso papel é fundamental enquanto mediadores entre o médico e o 

doente, e até que, muitas vezes, para pequenos problemas, os utentes consultam em primeiro 

lugar o farmacêutico, o que me fez tomar consciência da importância do nosso papel na 

sociedade. 

 Muitos dos utentes são pessoas modestas, mas que necessitam dos medicamentos, e 

que já de si têm que fazer uma gestão dos seus recursos. Aquilo que detetei é que muitas 

vezes os próprios utentes não querem aviar a totalidade da receita para poupar, e aí, cabe ao 

farmacêutico ajudar a selecionar a medicação essencial.  

 Outra coisa de que me apercebi, e que não sabia, foi da complexidade da gestão 

farmacêutica, da necessidade da boa organização dos medicamentos, bem como do 

aproveitamento dos recursos.  

 A conjuntura económica atual ainda reforça mais esta necessidade, pois apesar de 

muito específico, trata-se igualmente de um negócio que implica uma boa gestão de recursos 

económicos e humanos. No entanto, a farmácia em geral está cada vez mais vocacionada 

para o serviço específico à Comunidade. Assim, já não serve unicamente para dispensar 

medicamentos, mas alargou o seu âmbito à venda de cosméticos, produtos ortopédicos e de 

veterinária e sobretudo à inclusão de outras valências no seu espaço físico que permitem 

uma maior mobilização da comunidade (controle dos fatores de risco, podologia, nutrição, 

aconselhamento estético). Prova disto, os vários workshops dinamizados, dos quais orientei 

alguns e onde pude constatar o efeito benéfico para as populações alvo. 
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Anexo I – Apresentação: “ Os Medicamentos e a Saúde”. 
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Anexo II - Apresentação: "As Plantas e a Saúde" 
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Anexo III - Apresentação: " Estilo de Vida Saudável" 
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