
  I 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 
Farmácia Azevedo 

 
janeiro de 2014 a julho de 2014 

 

 

Joana Abreu Freitas 
 

Orientador: Dr.ª Maria Isabel Lopes Frias O. do Vale 

______________________________________________ 

 

 

Tutor da FFUP: Prof. Maria Helena da Silva de Vasconcelos 

Meehan 

______________________________________________ 

 

 
 
 
 

setembro de 2014 



  II 

Declaração de Integridade  
  
  

Eu, _______________________________________________, abaixo 

assinado, nº __________, aluno do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, declaro 

ter actuado com absoluta integridade na elaboração deste documento. Nesse 

sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (acto pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho inteletual 

ou partes 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: ______________________________________  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  III 

Agradecimentos 
 
 
 Para começar gostaria de agradecer à Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto (FFUP) por tudo aquilo que me proporcionou enquanto 

aluna. 

 

 Também gostaria de referir que foi um prazer enorme passar seis meses 

com a equipa da farmácia Azevedo. Fico muito feliz por ter tido a oportunidade 

de iniciar a minha atividade profissional na farmácia Azevedo. Pois sempre me 

senti parte integrante da equipa e nunca me foi negada qualquer tipo de ajuda. 

O que tornou o meu estágio mais agradável, compensador e interessante. Por 

isso, a todos um muito obrigado por participarem e ajudarem na minha 

formação profissional e até pessoal. 

 

 Queria ainda agradecer aos meus amigos e companheiros da vida 

académica, por todo o apoio, carinho e amizade que sempre me deram durante 

esta fase. E com quem partilhei aulas e momentos únicos durante todo o curso. 

 

 Por fim, mas não menos importante, quero agradecer a toda a minha 

família pelo vosso apoio, empenho, carinho e pelos valores que me 

transmitiram. Gostaria ainda de fazer um agradecimento especial à minha mãe, 

pela confiança que depositou em mim e por acreditar e me fazer acreditar de 

que sou capaz (quando até eu já não acreditava). Muito obrigada por estares 

sempre presente. 

 

   
 
 
 
 
 
 

 



  IV 

Resumo 
 

 Na parte I do relatório irei descrever as diversas atividades 

desenvolvidas, enquanto estagiária da Farmácia Azevedo. O estágio em 

farmácia comunitária é a primeira oportunidade de contato com a profissão e 

que possibilita integrar a teoria lecionada durante os 5 anos do Mestrado 

Integrado Ciências Farmacêuticas (MICF) na prática profissional, tal como 

desenvolver e aprofundar conhecimentos. Assim, decidi dividir o meu relatório 

em três fases temporais, que refletem de uma perspetiva geral a evolução da 

minha aprendizagem. Numa primeira fase na descrição da minha 

aprendizagem em termos de receção e armazenamento de encomendas, tal 

como a gestão de devoluções. A segunda etapa inicia-se com a aprendizagem 

daquilo a que o receituário diz respeito, com a preparação de alguns 

medicamentos manipulados e o primeiro contato com os utentes com a 

visualização de atendimentos dos meus colegas. Por último, descrevo o 

atendimento propriamente dito ao público. Durante o estágio também 

frequentei várias ações de formação que enriqueceram muito a minha 

aprendizagem.  

 Na parte II irei fazer referência aos casos desenvolvidos ao longo de 

meu estágio curricular, bem como o seu enquadramento. Os trabalhos 

desenvolvidos passaram pela elaboração de panfletos de divulgação e 

informação. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Este relatório foi escrito seguindo as regras do novo acordo ortográfico. 
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Estágio janeiro - julho 

Parte I 
 

1. Enquadramento e objetivos 
 

 O presente relatório visa a documentar todas as atividades realizadas 

durante o estágio que decorreu entre o dia 27 de janeiro – 28 de julho de 2014 

sob a orientação da Dra. Maria Isabel Frias do Vale. 

 Após cinco anos a desenvolver e aprofundar conhecimentos eis que chega a 

última etapa, o estágio em farmácia comunitária. É o primeiro contato real com a 

profissão, que possibilita integrar toda a teoria lecionada durante os 5 anos do 

MICF na prática profissional. Assim podemos constatar que os objetivos desta 

etapa final são consolidar conhecimentos adquiridos ao longo do curso, tal como 

adquirir novas competências como o atendimento ao público. 

 No dia 27 de janeiro de 2014 iniciei o meu estágio curricular na Farmácia 

Azevedo, situada na Rua Joaquim Pinto, 62/64 na cidade da Senhora da Hora, 

em Matosinhos. O estágio teve a duração de seis meses. No primeiro dia foram-

me apresentados os elementos que constituem a equipa da farmácia Azevedo, tal 

como as instalações da farmácia; ficou definido o horário que iria realizar 

(Segunda a Sexta das 9h30-12h30 as 14h30-18h30), bem como o plano que iria 

seguir. 

 Assim, ficou acordado que começaria por contatar com a receção, 

armazenamento e devolução de encomendas e que esta etapa demoraria dois 

meses com o intuito de me ambientar com os procedimentos adotados pela 

farmácia. De seguida, iniciaria a aprendizagem da validação do receituário, 

iniciaria o primeiro contato com os doentes visualização de atendimentos dos 

farmacêuticos. Além disso, também tive a oportunidade de realizar a manipulação 

de medicamentos. Por último iniciei, a fase de aprendizagem de atendimento ao 

público.
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2. Discussão  
  27 de janeiro – 29 de março 

 Ao longo destes dois meses de estágio tive a oportunidade de me 

familiarizar com todos os procedimentos inerentes à receção e armazenamento 

de encomendas, bem como à devolução de medicamentos e produtos 

farmacêuticos e à marcação do preço de venda ao público (PVP) dos produtos 

que chegam à farmácia sem indicação dos mesmos nas embalagens, tarefas 

estas delegadas ao cuidado do Dr. Ivo Pires e da Dra. Ana Raquel Castro. 

 Sendo assim, comecei por conhecer os principais fornecedores e 

respetivas rotas de distribuição. Há duas formas de aquisição de 

medicamentos e outros produtos, através de distribuidores grossistas e 

armazenistas que fornecem à farmácia no quotidiano, ou então a compra direta 

aos laboratórios, sendo esta última forma a menos comum. Os principais 

fornecedores da Farmácia Azevedo são Plural, Cooprofar, Alliance e Cofanor. 

Deste modo a Farmácia minimiza as ruturas do seu stock e quando algum 

produto/medicamento esgota em algum fornecedor fica em aberto a hipótese 

de adquirir noutro. As encomendas são realizadas duas a três vezes ao dia via 

modem e sempre que haja pedidos extras, de medicação/produtos que não 

existam em stock. A encomenda dos mesmos é realizada ao final da manhã, 

eventualmente a meio da tarde e à noite. Quanto aos fatores em ter em conta 

na escolha dos fornecedores principais destacam-se as condições de compra 

que cada um deles oferece (descontos ou bonificações), a rapidez e o número 

de entregas diárias, bem como a menor exigência para efetuar e a rapidez no 

crédito das mesmas. 

 Além destes fornecedores a compra pode ser feita diretamente aos 

laboratórios, em que se realiza por termos melhores condições comerciais, tais 

como descontos ou bonificação, artigos de merchandising, amostras para 

distribuir pelos utentes e cartões de fidelidade que permitem descontos ou um 

produto de oferta, na compra de um número determinado produto. No entanto, 

neste tipo de compra temos como desvantagem a necessidade de efetuar 

encomendas em grandes quantidades, o que pode implicar um desembolso de 

capital mais significativo, a necessidade de um maior espaço de 
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armazenamento e o risco de não conseguir escoar todo o stock 

atempadamente (antes do limite do prazo de validade), tendo a Farmácia 

prejuízo económico óbvio. 

 Para qualquer que seja, o fornecedor os procedimentos adotados são 

idênticos. Primeiro é feita uma análise as referências e quantidades propostas 

pelo sistema informático e é enviado o pedido definitivo para o fornecedor. 

Assim, quando chega uma encomenda à Farmácia Azevedo, a primeira 

preocupação é verificar se existem contentores com packs de frio que 

protegem da subida de temperatura dos produtos que exigem conservação a 

frio. Caso existam devem ser retirados, para posteriormente serem arrumados 

no frigorífico. De seguida, verifica-se em qual dos contentores se encontram as 

guias de remessa e respetiva fatura, retiramo-la e verificamos se efetivamente, 

pertence à Farmácia Azevedo. Além disso, se a encomenda possuir 

benzodiazepinas, estupefacientes ou psicotrópicos também virá anexada uma 

guia de requisição destes em duplicado, permanecendo a original na farmácia 

e o duplicado é devolvido ao fornecedor depois de carimbada e assinada pela 

Direção Técnica. A farmácia Azevedo utiliza o software Sifarma 2000 e assim 

teremos duas hipóteses de procedimentos: 

 Gestão de entrega da encomenda: 

Logo o primeiro passo é selecionar o menu “Receção de encomendas” e 

procurar o número da encomenda correspondente à fatura. Depois seleciona-

se a encomenda pretendida e inicia-se o processo de receção dos produtos. 

Assim, efetua-se a leitura do código nacional do produto (CNP) com o leitor 

ótico e verifica-se a data de validade e o PVP. No caso do PVP indicado pelo 

sistema informático ser diferente do preço impresso na cartonagem (PIC) 

devemos verificar o stock existente na farmácia. Produto existe em stock – 

não se altera o preço na ficha do produto e coloca-se um post-it com a 

informação “novo PVP” na embalagem recebida. Assim, quem efetuar a venda 

estará mais alerta para esta alteração. Caso o produto não exista em 
stock – altera-se no momento o PVP, selecionando o atalho “shift + P”. 

 Encomenda não se encontra criada no software: 

Estas situações podem ocorrer, quando as encomendas efetuadas são feitas 

pelo telefone ou efetuadas diretamente com o delegado do laboratório. Assim é 

necessário criar a encomenda manualmente. Seleciona-se o menu “Gestão de 
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Encomendas” e cria-se a encomenda (F7), para o distribuidor em questão. De 

seguida, dá-se entrada da encomenda no sistema de acordo com os passos 

mencionados anteriormente. 

 A receção das encomendas é realizada por TDT (técnicos de diagnóstico 

e terapêutica), sendo este processo feito com a máxima atenção. No caso de 

existirem na encomenda produtos não encomendados, com prazo de validade 

curto ou expirado, ou com embalagens danificadas, procede-se à respetiva 

devolução ao fornecedor, após a emissão da respetiva nota de devolução e 

sempre respeitando os prazos e condições de devolução exigidos pelo 

fornecedor. Todos os produtos que existem na farmácia possuem uma ficha no 

sistema informático. Nesta constam o nome comercial do produto; o nome do 

laboratório que o comercializa; PVF; PVP; IVA aplicado; o stock atual; Stock 

máximo e mínimo; a informação sobre compras e vendas; os movimentos 

mensais dos produtos; a informação científica; entre outros.  

 No fim do processo de receção de encomendas, segue-se a fase de 

conferência da fatura. Nesta fase compara-se os preços líquidos anteriores 

com os preços debitados na fatura. Caso haja alguma variação esta é 

atualizada no momento. Quando o processo está concluído, ou seja, o preço 

líquido da fatura é igual ao preço líquido indicado no software, a fatura é 

rubricada e guardada com as restantes faturas do mês. 

 Durante esta fase também me foram ensinados os procedimentos 

inerentes à gestão de devoluções. Diariamente é necessário efetuar 

devoluções ao distribuidor. Existem diversas justificações para se proceder à 

devolução de um produto, tais como: 

• Embalagem danificada; 

• Produto com prazo de validade a expirar; 

• Recolha por indicação do INFARMED ou do Laboratório que comercializa; 

• Produtos enviados, que não foram encomendados; 

• Deterioração dos produtos; 

• Produtos mal despachados; 

• Erros no pedido de produtos; 

• Preço de custo debitado excessivo. 

 Para qualquer devolução o procedimento a adotar é sempre idêntico. 
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Seleciona-se no menu “Encomendas” a opção “Gestão de devoluções”. Depois 

escolhe-se o distribuidor para qual queremos fazer a devolução, introduz-se o 

CNP e o número da fatura correspondente à aquisição do produto e escolhe-se 

o motivo para o qual efetuamos a devolução. Seguidamente, aprova-se a 

devolução em curso e solicita-se ao sistema a comunicação à autoridade 

tributária (AT), isto possibilita ao estafeta transportar o(s) produto(s) em 

questão de acordo com a lei em vigor. Por fim, imprime-se três cópias da nota 

de devolução, carimba-se e assina-se todas. Quando o estafeta vem entregar a 

próxima encomenda leva consigo o original e o duplicado da nota de devolução 

e coloca um selo no triplicado, que fica no arquivo da farmácia. 

 Nesta fase também auxiliei no armazenamento dos 

produtos/medicamentos de modo a aprender a organização/disposição física 

dos mesmos para que nas etapas seguintes me fosse mais fácil a dispensa 

dos mesmos. Na Farmácia Azevedo, existem zonas distintas de 

armazenamento, sendo que todas elas possuem condições de temperatura e 

humidade devidamente controladas. Na primeira área, sendo a mais próxima 

da área de atendimento, acondiciona a maior parte dos 

produtos/medicamentos e contém cápsulas, comprimidos, supositórios, 

drageias, vernizes e soluções oftálmicas. De forma a minimizar o espaço de 

armazenamento ocupado na farmácia os medicamentos são guardados em 

gavetas deslizantes em que são acondicionados de acordo com a regra first 

expire, first out. Existem depois os armários protegidos com vidro em que estão 

as ampolas, suspensões orais, antibióticos, alguns produtos de origem natural 

e bucodentários. Em gavetas estão armazenados produtos como gazes, 

materiais de penso, compressas, ligaduras e alguns antiparasitários, como por 

exemplo champôs para piolhos. Noutra zona situam-se os produtos de 

alimentação infantil e alimentação especial, bem como fraldas e excedentes de 

diversos produtos e acessórios. Por último, temos uma área com gavetas 

deslizantes que armazena por ordem alfabética os medicamentos genéricos e 

as formas farmacêuticas semi-sólidas. Nesta zona também se situa o frigorífico 

que armazena as insulinas, as vacinas e as enzimas usadas nos testes 

bioquímicos. Na área de atendimento ao público, temos os balcões com os 

respetivos postos informáticos de atendimento e onde há uma série de 

módulos expositores, onde são expostas as gamas cosméticas, bucodentários, 
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suplementos alimentares, diversos produtos sazonais e/ou novidades não 

sujeitas a prescrição médica. Atrás dos postos de atendimento, na parte inferior 

dos referidos módulos existe armários onde são armazenados pós e 

granulados; outros suplementos alimentares de menor rotação, alimentação 

para bebés e crianças e produtos cosméticos com menor rotação e gamas 

diversas variados. Também são expostos num dos módulos atrás dos balcões 

de atendimento uma gama extensa de produtos de uso veterinário e produtos 

vários para recém-nascidos e crianças. Também existem gavetas entre os 

armários superiores e inferiores que guardam produtos tais como anti-

transpirantes, pensos e adesivos, seringas e termómetros. Para além deste 

locais, há gavetas por baixo dos balcões, que incluem chupetas e tetinas; 

contracetivos orais; sticks labiais; água oxigenada e álcool sanitário e produtos 

de higiene íntima feminina e masculina.  

 Ao longo deste período a Dra Maria Isabel Frias do Vale, foi-me propondo 

a resolução de vários casos práticos de modo a ajudar-me futuramente no 

atendido ao público. Tinha como objetivo conhecer o tipo de problemas que os 

utentes mais procuram resolver e também que produtos farmacêuticos 

aconselhar em cada caso. 

 Durante este período tive a oportunidade de marcar presença nas 

seguintes formações: gama completa da marca Caudalie®; formação da 

Klorane® bebé; “Estados descamativos e couro cabeludo sensível” com 

organização da Ducray®; Chicco® - “Aleitamento natural e artificial”; 

Apresentação de novos produtos da Lierac® e da Phyto®. 

 

  31 de março – 16 de maio 

 Nesta etapa de transição iniciei o primeiro contato com as receitas, em 

que me foi ensinado os pontos a ter em atenção numa receita antes de 

proceder à dispensa, tais como: 

• Legibilidade do número da receita e a sua representação em código de 

barras; 

• Identificação do utente (nome, número de beneficiário e validade do 

cartão do utente; caso não conste o número de beneficiário a receita 

pode ser aviada); 

• Identificação do médico prescritor, com a indicação do nome e 



  7 

especialidade médica, número da cédula profissional e respetivo 

carimbo ou vinheta, bem como a sua assinatura;  

• Identificação da entidade financeira (carimbo ou vinheta), mencionando 

sempre que necessário regimes especiais ou portarias; 

• Designação do medicamento, sendo esta efetuada através da 

Denominação Comum Internacional (DCI) ou nome genérico para as 

substâncias ativas em que existam medicamentos genéricos 

autorizados; 

• Dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens, dimensão das 

embalagens e posologia; 

• Verificação da autenticidade da prescrição (deve estar isenta de rasuras 

ou correções, a não ser que sejam acompanhadas pela respetiva rubrica 

do médico); 

• Verificação da data da prescrição. 

 Em relação à data de validade, temos de apurar se a receita é do tipo 

renovável ou não. Ou seja, as receitas renováveis têm validade máxima de seis 

meses, enquanto que as outras têm um prazo apenas de 30 dias. Para além 

disso, nas receitas manuais é ainda necessário que o médico assinale a 

justificação que o motivou a tomar esta opção, em detrimento das receitas 

eletrónicas. Aprendi também os diferentes planos de comparticipação, em que 

me foram explicados os três planos principais que pertencem ao Serviço 

Nacional de Saúde (SNS): o regime geral de comparticipação (01), o regime 

especial de comparticipação – pensionistas (48) e o plano inerente aos 

produtos de protocolo de diabetes (DS), como sejam, agulhas, lancetas e tiras 

de teste. O utente pode ainda possuir de mais do que um sub-sistema, 

existindo complementaridade entre ambos. Nestes casos, o código informático 

difere dependendo do organismo primário. Na receita deve constar a entidade 

responsável pela comparticipação, pelo que o farmacêutico deve requisitar a 

apresentação do cartão para confirmar a informação contida na receita.  

 Durante esta fase, também tornou-se imprescindível uma fase de “estudo 

do mercado”, bem como de aprendizagem dos nomes comerciais dos 

medicamentos. Uma vez que ao longo de 5 anos abordamos um vasto leque 

de patologias, princípios ativos e a sua farmacologia, os efeitos adversos e as 
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interações entre eles. Por isso, depois de me serem explicados os pontos a ter 

em atenção nas receitas e os diferentes sistemas de comparticipação, com a 

ajuda do prontuário terapêutico, “estudava” várias receitas de modo a adquirir o 

máximo conhecimento para que a fase seguinte de atendimento ao público 

fosse mais facilitada e mais ágil.  

 Além disso, durante esta fase tive a oportunidade de acompanhar a Dra. 

Ana Mendonça ou a Dra. Claúdia Vieira em alguns atendimentos, de forma a 

contatar com as mais variadissímas situações aquando o atendimento ao 

público. Assim tive, a oportunidade de aprender a realizar: atendimento com 

comparticipação e sem comparticipação; vendas suspensas; pagamentos de 

serviços como por exemplo teste da Hemoglobina; regularização de vendas 

suspensas. Durante a visualização destes atendimentos sempre que me 

surgissem algumas dúvidas sobre as receitas ou como melhor aconselhar o 

doente, toda a equipa estava sempre disponível para ajudar a esclarecer. Já 

numa fase mais final deste período de aprendizagem, iniciei alguns 

atendimentos com supervisão, em que realizava atendimentos com a ajuda dos 

colegas e qualquer dúvida que surgisse era prontamente esclarecida. 

 Apesar da preparação de manipulados ser atualmente pouco frequente 

em farmácia comunitária, a farmácia Azevedo prepara alguns medicamentos 

manipulados. Como tal, tive a oportunidade de participar na preparação de 

alguns, o que me permitiu complementar e enriquecer a minha aprendizagem. 

A prescrição de manipulados, justifica-se quando é necessário ajustar a 

terapêutica ao perfil fisiológico de cada doente; quando se aplica a doentes 

com necessidades especiais; em alternativa nos casos de intolerância a 

excipientes especiais; e para obtenção de associações que não se encontram 

comercializadas. Para tal, na prescrição de manipulados, obriga a que na 

receita (Anexo 1), não constem outros tipos de medicamentos. Assim sendo, 

as matérias-primas quando chegam à Farmácia devem vir acompanhadas pelo 

respetivo boletim de análise comprovando que se encontram em conformidade 

com a Monografia da Farmacopeia onde foi fundamentada o método de análise 

do produto. Aquando a receção das matérias-primas devem ser preenchida a 

respetiva ficha do produto, com os dados obtidos do boletim analítico 

correspondente. Exemplo: o número de lote, número do boletim de análise, 

prazo de validade, laboratório produtor ou representante, fornecedor, data de 
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recebimento, características analíticas e registos de movimentos à medida que 

o produto em questão vá sendo utilizado. Antes de iniciar da preparação 

propriamente dita, devemos garantir a segurança do medicamento 

relativamente às dosagens das substâncias ativas e à inexistência de 

incompatibilidades e interações que possam comprometer a ação do 

medicamento ou a própria formulação e a segurança do utente. Antes de se 

iniciar o processo de preparação do manipulado é preenchida uma Ficha de 

Preparação de Medicamentos Manipulados (Anexo 2), sendo esta ficha 

anexada uma cópia da prescrição médica e do rótulo do manipulado preparado 

(Anexo 3). Durante e no final da preparação, verifica-se as caraterísticas 

organoléticas do manipulado e efetua-se finalmente o seu acondicionamento 

no material de embalagem mais adequado (plástico, vidro ou papel; opaco ou 

transparente), respeitando a forma farmacêutica, as características do(s) 

principio(s) ativo(s), o estado físico e o volume da preparação. Depois de 

concluída a preparação do medicamento manipulado, é preenchida uma ficha 

com o cálculo do PVP (Anexo 4), que é realizado tendo em conta o valor dos 

honorários de preparação, das matérias-primas e dos materiais de embalagem 

utilizados. 

 Também gostaria de fazer referência ao trabalho desenvolvido com outra 

minha colega que estava a fazer o estágio curricular também na Farmácia 

Azevedo. Nesta altura começamos a nos aperceber da variedade de produtos 

de venda livre que existem. Então surgiu a ideia de fazermos um guia de 

aconselhamento de produtos de venda livre da Farmácia Azevedo. Tendo 

como objetivo nos próprias ficarmos a conhece-los melhor e para futuramente 

termos menos dificuldade em aconselhar e distingui-los. Para a escolha dos 

produtos, achamos por bem fazer os que tinha mais procura na Farmácia, para 

isso pedimos aos nosso colegas informação uma vez que ainda não tínhamos 

muita noção. Além disso, fizemos de forma a que futuramente também fosse 

útil para os nossos colegas da Farmácia sempre quisessem consultar.  

 Tive ainda oportunidade de frequentar neste meses as seguintes 

formações: “Avène Solares” da marca Avène®; Formação do Espaço Animal - 

“Controlo dos parasitas dos animais de companhia, cuidados de higiene”; A 

gama completa de suplementos alimentares da BioActivo organizada pela 

Pharma Nord; Curso de formação da Elancyl® sobre celulite; Lierac® e Phyto® 
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– apresentação de últimos lançamentos de produtos de ambas as marcas. 

 

  19 de maio – 28 de julho 

 No dia 19 de maio iniciei o meu primeiro atendimento de forma autónoma, 

utilizando o meu número de utilizador. No que diz respeito aos atendimentos 

propriamente ditos, as primeiras preocupações que devemos ter são: dar as 

boas-vindas ao utente e perguntar em que podemos ajudá-lo. De seguida, os 

atendimentos podem ser classificados de: atendimentos sem comparticipação 

e atendimentos com comparticipação (com receita médica). 

 Nos atendimentos sem comparticipação, podem ocorrer duas situações. 

O utente está perfeitamente convicto daquilo que quer e não pede qualquer 

esclarecimento. Mesmo assim, teremos de avaliar se a dispensa pode 

efetivamente ser feita sem prescrição médica e como farmacêuticos, no ato da 

dispensa devemos sempre dar as informações que acharmos 

relevantes/importantes para o(s) produto(s) em questão. Noutras situações os 

utentes vão à farmácia expor alguma condição que os perturba ou incomoda, 

isto é, pretendem aconselhamento farmacêutico. Nestes casos para um bom 

aconselhamento é importante ouvirmos com atenção tudo o que nos é relatado 

e devemos colocar todas as questões que acharmos pertinentes e consoante 

as respostas obtidas iremos concluir acerca do(s) produto(s) mais oportunos 

para resolver o problema em questão. Nesta etapa foi onde senti mais 

dificuldade, porque como já referi ao longo do MICF é nos ensinado um vasto 

leque de informação sobre enfermidades, princípios ativos e a sua 

farmacologia. No entanto, quando estamos a realizar um atendimento torna-se 

difícil processar todo esse conhecimento adquirido, aplicando-o na seleção das 

alternativas existentes no mercado. No caso de surgir alguma dúvida durante 

algum aconselhamento recorria sempre a alguma colega para me ajudar. 

 Nos atendimentos com comparticipação, a primeira preocupação é 

verificar se a receita está em conformidade com os requisitos já mencionados 

anteriormente (data de validade, assinatura do medico, etc). Caso a receita 

preencha os requisites e não se descubra nenhuma incompatibilidade grave na 

mesma, passamos ao atendimento propriamente dito. Primeiro deve-se 

verificar se os medicamentos prescritos se encontra em stock na farmácia. 

Após esta fase pode: 
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 A farmácia possui em stock os medicamentos prescritos: 
 Prosseguimos com atendimento, lê-se o CNP na receita e confirma-se 

com o CNP da embalagem do medicamento. Também devemos ter o cuidado 

de verificar se o número de embalagens aviado é igual ao prescrito, ou 

requerido pelo o utente, uma vez que o utente pode não querer adquirir a 

totalidade da receita. Nesta etapa devemos ter o máximo cuidado pois 

qualquer lapso na dispensa pode ter diversas consequências, tais como: dar 

baixa num código diferente do código do medicamento que o utente adquiriu, 

logo teremos dois erros de stock por defeito, na ficha do produto cujo código se 

digitou e um erro por excesso na ficha do produto que o cliente efetivamente 

levou. Também pode ocorrer a situação em que não damos baixa do 

medicamento dispensado e assim o stock ficará com uma unidade a mais mas 

na realidade temos uma unidade a menos. Tais erros implicam erros na gestão 

de stocks e percas financeiras para a farmácia. Outra consequência é a 

consequente devolução da receita por parte da Administração Central do 

Sistema de Saúde (ACSS) devido a uma não conformidade e 

consequentemente também o não pagamento da comparticipação à farmácia 

que fica obrigada a emitir o crédito correspondente.  

 Quando se trata de receitas com prescrição de xaropes que necessitam 

de preparação, no momento da dispensa é perguntado ao utente se quer que 

efetue a preparação do mesmo. Caso o utente confirme que deseja que o 

xarope seja preparado na Farmácia, procedemos à reconstituição do mesmo 

com recurso ao solvente adequado. 

 É ainda de referir que nos casos de dispensa de medicamento 

psicotrópicos a validação da prescrição segue critérios diferentes dos normais, 

sendo que o próprio sistema informático não permite a conclusão da venda 

sem que antes se preencham parâmetros como: 

• Identidade utente e do adquirente, morada, idade, número e data do 

documento de identificação; 

• Nome e código do médico prescritor; 

• Número da receita 

Assim no final da dispensa é emitido um talão e a receita original é enviada 

para a ACSS. Mensalmente a Farmácia envia para o INFARMED o impresso 

com entradas e saídas mensais de psicotrópicos. Trimestralmente é emitida 
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uma listagem (balanço) em duplicado com o registo de entradas e saídas de 

psicotrópicos, durante o respetivo trimestre sendo posteriormente enviada ao 

INFARMED para garantir o seu controlo.  

  A farmácia não possui em stock os medicamentos prescritos: 
Na farmácia Azevedo quando ocorrem situações deste género, temos duas 

possibilidades com vista à aquisição do produto o mais rapidamente possível. 

Verificamos pelo sistema informático Sifarma 2000, ou em alternativa pelo 

telefone se o medicamento está disponível no fornecedor. Caso esteja 

disponível informamos o utente da sua disponibilidade no fornecedor e da hora 

que este se encontrará na farmácia. Caso o utente queira efetuamos uma 

encomenda instantânea pelo Sifarma 2000 ou pelo telefone através de uma 

linha de apoio do distribuidor. Geralmente caso o medicamento não se 

encontre esgotado nos armazéns dos distribuidores, a farmácia consegue obtê-

lo no próprio dia. Todo o restante procedimento é semelhante ao acima 

mencionado para as situações em a “A farmácia possui em stock os 

medicamentos prescritos”. 

 No final de cada dispensa com receita, em que os medicamentos sejam 

comparticipados, devemos datar, assinar e carimbar a receita e imprimir 

informaticamente o talão de faturação com os códigos dos produtos, 

designação, quantidade, PVP e respetiva comparticipação. Esta ainda deverá 

ser assinada pelo utente ou por quem o represente quando lhe foi dispensado 

o medicamento prescrito.  

 Quanto aos atendimentos propriamente ditos, contatei com as mais 

variadas situações. Tanto podia atender a pessoa mais bem disposta como a 

mais mal-humorada, era sempre um desafio. No entanto, o nosso papel não é 

julgar mas tentar ajudar os utentes o máximo possível, independentemente do 

seu humor. Uma das situações que mais me chamou atenção no balcão é a 

dificuldade que as pessoas sentem em relação aos medicamentos genéricos. 

Ocorreram-me vários atendimentos e quando digo vários mais de um por dia, 

em que a pessoa dizia que não tomava genérico. E quando lhe mostrava o 

medicamento de marca, não era aquele que ela tomava mas sim um genérico. 

Outra situação era a de doentes poli-medicados, o que atualmente acontece 

em muitos casos principalmente em idosos. Que ao tomarem tanta medicação 

trocavam a medicação ou tomavam as horas erradas. Apesar do nosso esforço 
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de explicar sempre o melhor possível e escrever nas caixas como tomar. 

 Durante a fase do meu estágio, a farmácia Azevedo organizou vários 

rastreios de forma a promover os vários serviços que disponibilizamos, tais 

como: consultas de nutrição/dietética, consultas de podologia e consultas de 

fisioterapia. No primeiro rastreio cardiovascular que se realizou no dia 21 de 

maio, o utente ao chegar à farmácia tinha a oportunidade de fazer um teste da 

glicémia, ficando eu e a minha colega encarregues de fazer este teste. 

Dávamos as boas-vindas ao utente e perguntávamos se estava em jejum ou 

não, uma vez que essa informação era importante para avaliação dos 

resultados do teste. De seguida, iniciávamos o teste, apontando depois o valor 

no panfleto que seria posteriormente preenchido com os restantes parâmetros 

(pressão arterial, peso, IMC, etc) pela nutricionista já no consultório. Realizado 

o teste da glicémia o utente tinha acesso a uma consulta grátis de nutrição. 

Também realizaram-se outros dois rastreios que irei falar e desenvolver na 

segunda parte do relatório.  

 Por fim, tive a oportunidade de frequenter mais duas formações ao longo 

deste período que foram as seguintes: Limpeza, hidratação e tratamentos 

antienvelhecimento com produtos Galénic®; Por último, também tive a 

oportunidade de conhecer toda a gama de produtos Uriage®. Desde a linha 

medicalizada, à higiene corporal, higiene íntima, tratamento de peles sensíveis, 

peles acneicas e cuidados diários e de antienvelhecimento. 

  
3. Conclusão  
 Tendo a plena consciência que o MICF nos prepara teoricamente, foi no 

dia a dia durante o estágio na farmácia Azevedo que tive o primeiro contato 

com a atividade farmacêutica e com a realidade da profissão. 
 Assim posso inferir que decorridos os seis meses de estágio, todos os 

ensinamentos que descrevi ao longo do relatório foram essenciais para 

complementar a minha aprendizagem durante este período da faculdade, de 

modo a que me sinta apta a começar a minha carreira profissional. No entanto, 

tenho a perfeita noção que para o exercício desta profissão terá de haver uma 

aprendizagem e formação continua uma grande disponibilidade para os que 

procuram os nossos serviços. Ajudando também deste modo, a fortalecer e 

enaltecer a imagem social do farmacêutico. Assim nos seja dada a 
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oportunidade de demonstrar como pode ser útil a nossa profissão em termos 

de profilaxia na área da saúde e da ajuda no tratamento de doenças no 

ambulatório, diminuindo os custos sociais e económicos neste importante 

setor. 
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Parte II 
 

1. Enquadramento e objetivos 
 

 A parte II tem como objetivo dar a conhecer os trabalhos desenvolvidos 

ao longo do estágio curricular, realizado na farmácia Azevedo. O planeamento 

e execução destes trabalhos ao longo dos seis meses de estágio, tem como 

objetivo comum, criar valor tanto para a farmácia, para os utentes e para mim 

como farmacêutica. 

 Na etapa inicial do meu estágio (27 de janeiro – 29 de março), em que 

ainda estava a aprender procedimentos inerentes à receção e devolução de 

encomendas, em conversa com a minha colega, esta falou-me de um 

atendimento que tinha feito a uma senhora com psoríase. Esta utente era uma 

senhora que habitualmente frequentava a farmácia. E tinha sempre muita 

dificuldade em entender a sua doença, fazendo sempre muitas perguntas. 

Além disso, a minha colega “desabafou”, que ela própria sentia alguma 

dificuldade, neste tipo de atendimento. Principalmente em aconselhar e 

explicar de forma simplificada para que o doente compreendesse melhor a 

doença e não abandonasse a terapêutica mesmo que não melhorasse de 

imediato. Eu própria quando iniciei os atendimentos de forma autónoma, 

surgiram-me vários casos como este e nessa altura apercebi-me, coisa que 

sinceramente não tinha muita noção, que existem muitas pessoas com 

psoríase. A meu ver, ainda existe muitas dúvidas e mitos em relação a doença. 

Lembro-me de um caso em particular, em que uma mãe foi à procura de 

“qualquer coisa” para o filho que estava a trabalhar fora de Portugal, para 

melhorar as “feridas”, termo que ela utilizava para as lesões. Assim apercebi-

me que realmente, era um tema interessante de desenvolver, pois ainda existe 

muitos mitos e dúvidas. Após conversa com a direção técnica, concordamos 

que seria pertinente fazer panfletos informativos sobre a psoríase (Anexo 5), 

pois seria uma mais valia tanto para mim pois ficaria a saber mais sobre a 

doença, para a farmácia e para os utentes. 

 No dia 7 de julho realizou-se um rastreio de podologia, para promoção 

deste serviço na farmácia. Como tal, achei pertinente a execução de um 
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panfleto de divulgação (Anexo 6). Para quando abordássemos os utentes, 

entregávamos um panfleto com várias informações e conselhos sobre 

podologia. Além disso, também ocorreu-me a ideia de fazer um marcador de 

livros (Anexo 7) com cuidados diários a ter com os pés nos diabéticos. Uma 

vez, que notei durante a fase de atendimentos, que a maior parte dos doentes 

que vinham à podologia eram diabéticos. Sendo interessante alertá-los para os 

cuidados a terem com os pés de uma forma engraçada. Assim vou me focar e 

desenvolver o meu trabalho no tema sobre o pé diabético.  

 Outro rastreio também realizado na farmácia Azevedo foi sobre pernas 

pesadas que se realizou no dia 8 de julho. Neste caso elaborei um panfleto 

(Anexo 9) em que dávamos aos utentes após a realização do rastreio. Neste 

panfleto abordei os fatores de risco, consequências, tratamentos e conselhos 

para prevenção desta patologia. Sendo também um dos temas que irei 

desenvolver. Uma vez que era uma das patologias que os utentes mais 

procuravam aconselhamento, principalmente com o início do calor. 

 

2. Discussão  
Tema 2.1: “Psoríase” 
Introdução 
  

 A psoríase é uma doença sistémica inflamatória crónica da pele, não 

contagiosa1-5. Pode afetar também as mucosas, unhas e as articulações2. Além 

disso, é muitas vezes associada a co-morbilidades como o síndrome 

metabólico, doença cardiovasculares e obesidade1,2,5-8. Passando assim a não 

ser só considerada apenas como uma doença dermatológica, mas sim uma 

doença a nível sistémico. A título de curiosidade sabe-se que afeta 2-3% da 

população mundial1,5,6,9. Sendo que, existe maior prevalência nas populações 

caucasianas, o que sugere uma influência étnica e geográfica na sua 

prevalência1,8,9. Homens e mulheres têm o mesmo risco de desenvolver 

psoríase1,8. Pode surgir em qualquer idade, mas há dois períodos de 

aparecimento mais intenso. Que são na infância/início da idade adulta e após 

os 40 anos de idade9. Existem fortes evidências na psoríase infantil de uma 

predisposição genética2,5. A sua causa exata não é conhecida, mas sabes que 
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é uma doença multifatorial em que fatores genéticos, imunológicos e 

ambientais interagem entre si1-4. Como por exemplo infeções agudas gerais, 

certos medicamentos, vacinações, estado imunológico do doente, stress 

psíquico, entre outros6,7,9. É uma doença que ainda não tem cura, podendo ter 

um impacto negativo na qualidade de vida dos doentes . Tanto a nível das 

relações sociais e interpessoais, como nas atividades diárias1,3,5.  

 

Fisiopatologia 
  

 A sua fisiopatologia é complexa e ainda não se encontra totalmente 

esclarecida2. Sabe-se que há inflamação devido a uma resposta do sistema 

imunitário4. Isto leva ao aumento do número de células imunitárias nos tecidos, 

ocorrendo também uma dilatação dos vasos sanguíneos3. Ocorre uma 

expansão clonal de subpopulações linfocitárias que vão reconhecer 

autoantigénios como estranhos, estabelecendo-se uma interação entre o 

sistema imune inato (células dendríticas) com o sistema imune adquirido 

(linfócitos T). As células dendríticas, os queratinócitos e as células T CD4+ e 

CD8+ são as células a nível cutâneo, responsáveis pela ativação da cascata 

inflamatória3. Assim há produção de citocinas pró-inflamatórias com INF-y, a IL-

2 e o TNF, que por sua vez vão induzir os queratinócitos a produzir outras 

citocinas prolongando assim o processo inflamatório2,3. Ocorre então uma 

hiperproliferação e diferenciação anormal das células da epiderme, que se 

reproduzem e migram muito rapidamente, entre 3 a 6 dias1. Enquanto numa 

pele normal a maturação das células faz-se entre 28 a 30 dias1,5. Isto leva ao 

aumento e acumulação de células (queratinócitos) na superfície da pele, 

levando ao espessamento e lesões em placa com descamação característica 

da doença1,5. Geralmente esta resposta do sistema imunitário surge para reagir 

a agressões externas, mas neste caso é uma doença autoimune. Ou seja, o 

sistema imunitário reage contra elementos do próprio organismo1. 

 

Sinais e Sintomas 
  

 Os sinais e sintomas variam com a evolução da doença e de pessoa 

para pessoa4. Existem vários tipos de psoríase, classificados segundo a 
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localização, gravidade e aparência das lesões1,3. A lesão caraterística da 

psoríase é uma mancha circular, com bordos bem delimitados, cor de rosa ou 

vermelho vivo e escamas brancas, prateadas e espessas e pouco aderentes3,6. 

Quanto a distribuição corporal tende a ser predominantemente cotovelos, 

joelhos, couro cabeludo, unhas e região lombo-sagrada6. No entanto como já 

referido existem vários tipos de psoríase, tais como:  

• Psoríase vulgar ou em placas, sendo esta a mais comum 80-90% 

entre os doentes. Caraterizada pela mancha comum da doença4,6. 

• Psoríase gutata, representa 2% dos casos e carateriza-se pelo 

aparecimento de pápulas de forma goticular6. 

• Psoríase inversa,  afeta as pregas cutâneas e as lesões raramente 

descamam, devido aos elevados níveis de humidade nestas áreas6. 

• Psoríase pustular, pode apresentar duas formas a localizada ou a 

disseminada, que se distinguem pela intensidade e extensão corporal 

afetada6. 

• Psoríase eritrodérmica, é a forma menos comum, é assim 

denominada quando 90% ou mais da superfície corporal é afetada6. 

• Artrite psoriática, estima-se que 10% de pessoas com psoríase 

tenham manifestações de artrite psoriática. É uma doença crónica 

inflamatória das articulações, associada a psoríase. Diferencia-se pela 

inflamação das articulações, dor, tumefação, rigidez matinal e 

dificuldades na mobilização das articulações afetadas4,5. 

 

Aconselhamento farmacêutico 
  

 Como farmacêuticos devemos interferir até certo ponto na terapêutica da 

psoríase, não sendo o nosso papel menos importante. Temos como missão 

aconselhar, educar e informar o doente sobre qualquer dúvida que surja em 

relação a doença. Sendo o nosso campo de ação maioritariamente nas 

medidas não farmacológicas e nos medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM). Assim irei fazer referências as várias terapêuticas existentes 

atualmente na psoríase, mas focando e desenvolvendo mais os pontos em que 

o farmacêutico deve e pode interferir. Dados de estudos internacionais referem 
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que os doentes não cumprem a terapêutica de acordo com a prescrição 

médica. Os principais motivos são o seu uso desagradável, a demora na 

aplicação e a perceção de pouca eficácia dos tratamentos. Deve ser explicado 

ao doente que tratamento deve ser diário e contínuo para que os sintomas não 

piorem e a doença não se manifeste de forma mais acentuada. Além disso, 

vários estudos feitos ao tratamento convencional mostraram que nenhum dos 

fármacos é totalmente eficaz em todos os doentes6. No entanto, há vários 

graus de eficácia e alguns doentes podem apresentar um alívio dos sintomas 

satisfatório, o que melhora a qualidade de vida6. O doente deve ainda perceber 

que a psoríase é uma doença de evolução crónica que apresenta 

manifestações clínicas caraterísticas, com períodos de exacerbação 

imprevisíveis e de intensidade variável6. Se as lesões desaparecem de forma 

espontânea ou induzida pelo tratamento, significa que estão sob controle mas 

que podem voltar a aparecer. Assim, tem de “aprender” a conhecer e a lidar 

com a doença de forma a reconhecer as fases de agravamento de forma 

precoce para ter uma intervenção rápida. Devendo o doente aderir sempre ao 

máximo à terapêutica prescrita. Devemos dar orientação com o intuito de evitar 

fatores/causas que provoquem ou agravem a doença. Assim recomenda-se 

como medidas não farmacológicas:  

• Cuidado com produtos com ingredientes químicos e perfumes. Pois 

podem desencadear reações alérgicas; 

• Usar sabonetes, desodorizantes e maquilhagem básicos e suaves; 

• Produtos à base de água termal suave, são particularmente indicados 

uma vez que tem propriedades anti-inflamatórias e suavizantes; 

• Adição de emolientes no banho pode ser bom para a diminuição de 

alguns sintomas como a secura da pele, remoção das escamas e do 

prurido; 

• Aconselhar a toma de duches frios e aplicação de compressas frias 

para alívio da prurido; 

• Os banhos de água quente não devem ultrapassar os 10 minutos ou 

devem mesmo ser evitados; 

• Após o duche, secar muito bem todos os recantos e dobras. Ter em 

atenção para não esfregar as lesões; 
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• Evitar coçar ou esfregar as lesões. Aqui podemos recorrer ao 

aconselhamento de vários cremes emolientes. Sendo estes benéficos, 

uma vez retêm a água e tornam a pele macia e hidratada, diminuindo a 

comichão; 

• Não puxar as escamas ou pele morta das lesões. Devem cair ou 

libertar-se sozinhas; 

• Diminuir os stress, uma vez que este pode causar a exacerbação dos 

sintomas. Para tal podemos aconselhar ao doente a pratica de 

exercício físico sendo bom tanto a nível físico como psíquico; 

• Ter uma alimentação saudável. A psoríase é uma doença inflamatória, 

sendo assim o doente deve evitar alimentos que a aumentem, como 

carnes vermelhas, açucares refinados e alimentos processados. Além 

disso, vários estudos mostraram que suplementos com Omega 3 

diminuem a inflamação, logo tem um efeito benéfico nestes doentes; 

• Manter um peso saudável. Ajuda não só na gravidade dos sintomas da 

psoríase, como também minimiza o risco de desenvolver doenças 

relacionadas como a diabetes, doenças cardiovasculares, etc;  

• Não consumir álcool em excesso; 

• Sabe-se há muito que apanhar doses moderadas de Sol é benéfico. No 

entanto o doente deve utilizar sempre protetor solar. 

• Quando o doente apresenta psoríase no couro cabelo, em que há uma 

certa exfoliação, aparecendo sob a forma de “flocos brancos”. O 

doente deve ter o cuidado de não escovar o cabelo com demasiada 

força, pois pode agravar a inflamação e diminuir o processo de 

cicatrização. Além disso não deve utilizar o secador com temperaturas 

muito quentes nem deve aproximar muito do couro cabeludo7. 

 Na psoríase ligeira a moderada, os tratamentos aplicados diretamente 

na pele como loções, cremes, pomadas e géis são geralmente de primeira 

linha7. A forma farmacêutica escolhida deve ser com base no local e a 

severidade da lesão que o doente apresenta3. Também deve ser tido em 

conta o que o doente prefere, para não haver a não adesão à terapêutica. 

Estes são quase na totalidade de prescrição médica, a exceção dos 
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emolientes. Os tratamentos tópicos incluem: 

I. Emolientes: o seu uso tem como objetivo aumentar o resultado 

terapêutico de outros agentes tópicos utilizados (co-adjuvantes). A sua 

aplicação vai promover o aumento da hidratação, diminuir o prurido e 

facilitar a remoção das placas psoríaticas4. Os emolientes que contém 

ureia, aminoácidos e ácido láctico vão absorver e reter água. Também 

podem possuir agentes que criam uma barreira cutânea tais como a 

vaselina, cera de abelhas, óleos vegetais e ceramidas. Vão formar uma 

película oclusiva havendo assim diminuição da perda de água. O que 

torna a pele mais hidratada, assim as placas amolecem e libertam-se 

com mais facilidade7.  

II. Querotolíticos: temos o ácido salicílico, que tem ação de remoção das 

escamas, sendo um dos principais sintomas que incomoda os doentes. 

Só é considerado querotolítico quando apresenta concentração superior 

a 3%. No entanto, este deve ser utilizado com cuidado pelo seu efeito 

irritante tópico. E quando utilizado continuamente em áreas extensas do 

corpo devido a casos de salicilismo sistémico. Não vão atuar na 

inflamação, apenas melhorar alguns dos sintomas incomodativos7,10. 

III. Alcatrão mineral: propriedades anti-inflamatórias e anti-descamativas. 

Hoje em dia, é muito pouco prescrito devido ao seu potencial 

carcinogénico7,10. 

IV. Derivados da Vitamina D3: propriedades anti-

inflamatórias/imunomoduladoras, uma vez que vão inibir a proliferação e 

promover a diferenciação dos queratinócitos. Na terapêutica temos 

como derivados o calcitriol que é a forma ativa da Vitamina D3 após 

metabolização, existe na forma de pomada numa concentração de 

0,003%. Deve ser aplicado 2 vezes ao dia, por períodos não superiores 

a 6 semanas. Outro derivado é o calcipotriol ou calcipotrieno que existe 

na forma de creme, pomada e solução em concentrações de 0,05 e 

também pode-se encontrar em associação com a betametasona. Deve 

também ser aplicado 2 vezes ao dia não excedendo o tratamento um 

período de 22 dias. Por último temos o tacalcitol existe em 

concentrações de 0,004%, sendo aplicado uma vez por dia 
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preferencialmente à noite. Podem ter um efeito irritante, particularmente 

na face e pregas. Destaca-se ainda como efeito adverso a 

hipercalcémia, quando tem uma aplicação mais extensa e persistente, 

podendo ocorrer a absorção significativa do farmáco. Sendo 

aconselhável nestes casos doseamento do cálcio sérico7,10. 

V. Antralina ou ditranol: deve ser aplicada diariamente, inicialmente a dose 

não devem ser superior a 0,1%, uma vez que pode ser fortemente 

irritativo. E conforme a resposta do doente aumenta-se a dose. Tem 

ação através de alteração na hiperproliferação, queratinização e 

inflamação. É contraindicado em crianças, grávidas e em indivíduos com 

lesões na face7,10. 

VI. Retinoides: temos o tazaroteno, que é utilizado na forma de gel nas 

concentrações de 0,05%-0,1%. É um derivado da vitamina A, que tem 

como ação a normalização da diferenciação dos queratinócitos e reduz 

a hiperproliferação e inflamação. Pode provocar irritação local. E quando 

utilizado em conjunto com a fototerapia aumenta a sua eficácia7,10. 

VII. Corticosteroides: Tem ação anti-inflamatória, imunossupressora e 

antimitogénica. Os efeitos são rápidos e eficazes no curto espaço de 

tempo. No entanto, devem ser sempre indicados sob supervisão médica 

e farmacêutica. Porque podem desencadear-se efeito rebound, um 

processo de taquifilaxia ou mesmo a indução de caso grave de psoríase 

pustulosa10. 

 O tratamento tópico pode ser  insuficiente para controlar os sintomas de 

uma psoríase caraterizada como moderada a grave. Mas pode ser utilizado 

como adjuvante quando surge por exemplo lesões refratárias, de psoríase 

em placa ou em doentes que estão a fazer terapêutica sistémica6. Na 

psoríase moderada a grave, pode ser utilizado a fototerapia ou tratamentos 

sistémicos convencionais e biológicos (administração oral, subcutânea, 

intramuscular e endovenosa)7,10. A fototerapia não se sabe exatamente 

como a luz atua na pele, mas sabe-se que esta pode melhorar a psoríase9. 

No entanto, a exposição intensa a longo prazo pode ao agravamento dos 

sintomas4. Atualmente existem três tratamentos: PUVA, que é a 

combinação de um agente fotossenbilizante com posterior exposição a 
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raios UVA; Exposição a raios UVB; E por último tratamento de laser ou 

exposição de raios UVB de banda estreita. Quanto ao tratamento sistémico 

é utilizado nos casos mais graves ou casos que são resistentes a outros 

tratamentos7. Estes medicamentos incluem: 

• Metotrexato; 

• Ciclosporina; 

• Retinoides (Acitretina); 

• Imunomoduladores (biológicos)2,7,10. 

Tema 2.2: “Pé diabético”: 
Introdução: 
 
 O pé diabético é uma das complicações mais graves e dispendiosas da 

diabetes mellitus (DM)11. Sendo um diabético um doente crónico, como tal deve 

ter cuidados redobrados com os seus pés diariamente12. O pé diabético pode 

definir-se como uma neuropatia periférica e/ou a redução do aporte sanguíneo 

(isquemia) devido aterosclerose, induzido por uma hiperglicemia sustentada. 

Que pode levar uma ulceração, infeção ou necrose dos tecidos11,13. Sendo que 

atualmente existe 12,4% da população Portuguesa com DM14. Sabe-se ainda 

que desta população 25% tem o risco de desenvolver pé diabético, como 

complicação13,14. Surgiu assim a necessidade de diferenciar os cuidados com 

pés de um doente diabético. Por isso, é necessário educar, aconselhar e 

informar todos os doentes e os seus familiares12. De forma a que não surjam 

consequências como esta, pois aumenta o risco de amputação dos membros 

inferiores. Sendo uma das causas mais graves de morbilidade e mortalidade 

desta doença11,13. 

 Gostaria ainda de fazer referência a uma notícia recente  sobre este tema. 

Em que atualmente está ser testado um medicamento português  para o pé 

diabético nos Estados Unidos. Apesar de demorarem anos até chegarem ao 

mercado, é medicamento inovador, que pode levar a que diminuam os casos 

de amputações por infeções bacterianas nos diabéticos15. 
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Fisiopatologia: 
  

 A DM é uma doença metabólica, caraterizada por um aumento dos níveis 

de glicose no sangue. Este aumento pode ter várias causas. Sendo atualmente 

a mais comum a diabetes tipo 2, que é causado por um desequilíbrio do 

metabolismo da insulina. Isto deve-se a uma diminuição da secreção e/ou da 

resistência dos tecidos a insulina. Existem ainda outros tipos como a diabetes 

tipo 1, diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. Quando os níveis de 

glicose não são controlados pelo doente, pode gerar várias complicações. Ao 

longo dos anos quando a glicose encontra-se em excesso no sangue, acaba 

por afetar vários órgãos internos. Tais como os olhos, o rim, a circulação das 

pernas e dos pés, o funcionamento do coração e do sistema nervoso podem 

ficar alterados9,14,16.  

 O pé diabético é uma das complicações mais frequentes da DM. Os 

problemas com o pé diabético podem estar relacionados com dois fatores, com 

a neuropatia ou com a aterosclerose. Na neuropatia existe a destruição 

das ramificações nervosas que chegam aos pés. Esta destruição faz com que 

o doente perca alguma ou mesmo a totalidade da sensibilidade nos pés. 

Quanto a aterosclerose que não é uma consequência direta da diabetes. Há 

uma redução do aporte sanguíneo aos pés. Causado pela acumulação de 

placas de gordura e outras substâncias nas artérias. Este deficiente aporte de 

oxigénio aos tecidos dos pés faz com que os pés fiquem debilitados. E quando 

houver uma ferida (úlcera), esta terá mais dificuldade em cicatrizar. Existem 

casos graves de entupimento das artérias, em que há morte dos tecidos 

(necrose) do pé, sendo necessária a sua amputação9,11,13,14,.  

 

Aconselhamento farmacêutico: 
  

 O principal objetivo para evitar complicações como o pé diabético é ter 

sempre os níveis de glicemia controlados17. Sabendo que a DM não tem cura, 

o doente deve apostar no controlo para prevenir complicações. A prevenção 

deve passar por: conhecer a doença; monitorizar a glicemia; vigiar quaisquer 

complicações que possam surgir; fazer a medicação corretamente; alimentação 

saudável e a pratica de exercício físico9,14. De maneira a prolongar e ter 



  25 

qualidade de vida. Aqui como profissionais de saúde temos um papel 

importante, pois devemos dar a conhecer todos estes pontos ao doente para 

que este esteja educado sobre a patologia e as consequências. Ou seja, este 

deve fazer diariamente a determinação da glicemia capilar, registando o perfil 

glicémico para ter uma noção dos níveis. E como controlo a médio/longo prazo 

a determinação da hemoglobina glicada (Hb A1c). Também deve ter controlado 

outros valores como o colesterol, HDL, LDL, triglicerídeos, peso e tensão 

arterial, uma vez que estes valores também podem estar alterados e influenciar 

a doença negativamente9,14,16. Gostaria ainda de mencionar uma alteração 

recente que houve num valor de referência para a glicemia, em jejum: 

  < 70mg/dL – Hipoglicemia 

  70mg/dL – 100mg/dL – Normal 

  100mg/dL – 126mg/dL – Pré-diabetes 

  > 126mg/dL – Diabetes14. 

Quanto à medicação, esta vai ser feita em função do tipo de DM e da situação 

clínica do doente. Assim temos os antidiabéticos orais, que tem como 

finalidade ajudar o pâncreas a produzir insulina, para normalizar os níveis de 

glicose. Depois temos as insulinas (injetáveis), que é utilizada em casos já mais 

graves quando o pâncreas já não consegue produzir insulina9,14,16. Uma 

situação que me apercebi ao longo do estágio é que muitos doentes, não 

tomavam a medicação corretamente. Na sua maioria era população idosa, que 

ao tomar muita medicação fazia confusão e não tinha o correto 

acompanhamento. Por isso devemos sempre alertar os doentes e referir 

sempre ao dispensar os medicamentos como e quando tomá-los.  

 Quanto ao tratamento propriamente dito do pé diabético este vai 

depender do tipo de lesão que o doente apresenta. As lesões podem surgir da 

insensibilidade (neuropatia) e/ou da isquemia, já mencionadas anteriormente. 

Que posteriormente pode levar ou não a uma infeção. Se for uma lesão não 
ulcerada deve-se aconselhar o doente evitar pele seca dos pés. O doente 

deve manter os pés hidratados com um creme emoliente específico. Evitando a 

aplicação entre os dedos. Além disso devemos alertar para as calosidades e 

aconselhar a que estas sejam retiradas por profissionais de saúde 

especializados devido ao perigo de futuras infeções. Muitos doentes 

apresentam um quadro de dor. Nestes casos pode ser prescrito pelo médico 
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antidepressivos tricíclicos, antiepiléticos ou anti-inflamatórios não esteroides. 

No caso de ser uma lesão ulcerada devemos encaminhar para o médico. 

Uma vez que doente necessitará de cuidados para tratar a infeção, para aliviar 

a pressão plantar12. 

 Quanto ao pé diabético, devemos então alertar o doente: que faça 

diariamente a correta e adequada observação do pé; dar conselhos de higiene 

e dos agentes agressores; aconselhar o uso de palmilhas e calçados 

especifico; remoção de calosidades; cuidados hidratantes adequados e estar 

atento aos sinais de alerta. Nunca é demais mencionar, que será sempre 

pertinente orientar o doente no sentido da prevenção. Isto passa pelos vários 

cuidados que deve ter com a DM em si e com os pés. Como farmacêuticos, o 

nosso campo de ação em termos de medicação pode ser reduzido, mas temos 

um papel importante na informação. Assim, quando estamos a atender um 

diabético devemos sempre mencionar os vários cuidados que este deve ter 

não só com os níveis da glicemia mas também com os pés. Como tal, devemos 

falar de medidas não farmacológicas como: 

1. Lavar os pés todos os dias, usar água tépida e sabão neutro; 

2. Secar bem, em particular nas zonas entre os dedos; 

3. Passar vinagre de cidra/maçã com ajuda de algodão ou gaze nas unhas 

e pele. Para evitar o desenvolvimento de fungos e/ou bactérias; 

4. Aplicar creme hidratante na planta e dorso e massajar bem. Evitar as 

zonas entre os dedos; 

5. Não andar descalço e no verão não usar sapatos sem meias; 

6. As meias devem ser de lã ou algodão, sem costuras e não devem 

apertar nas pernas; 

7. Com o frio não aquecer os pés com botija nem escalfetas; 

8. Observar diariamente os pés, para se certificar que não existem feridas; 

9. Pesquisar com regularidade a sensibilidade dos seus pés; 

10. Antes de se calçar verificar com as mãos se existe algum objeto 

cortante; 

11. Usar sapatos confortáveis, adaptados aos seus pés. De forma a que não 

haja pressão excessiva14,16,17. 
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Tema 2.3: “Insuficiência Venosa - Pernas Pesadas”: 
Introdução: 
 
  A sensação de pernas pesadas e cansadas é um sintoma muito comum 

nos dias de hoje, principalmente nos dias de calor. Quando os doentes se 

queixam da sensação de cansaço, formigueiro, inchaço, desconforto e peso 

nas pernas, estão a referir-se a alterações do retorno venoso. Normalmente, 

esta alteração denomina-se insuficiência venosa, em que as veias não 

desempenham a sua função corretamente18. É necessário estar atento, uma 

vez que pode ser apenas um estado transitório ou a presença de uma 

patologia grave e crónica19,20. Que até por vezes pode levar a incapacidade e 

invalidez precoce. Como consequências podemos ter derrames (pequenos 

vasos que se tornam visíveis), varizes (dilatação das veias do membros 

inferiores) e flebites (trombose, entupimento das veias)18,21-22. Esta 

sintomatologia pode ser resultado ou combinação de vários fatores. Sabe-se 

também que as mulheres são mais afetadas que os homens, pois apresentam 

mais fatores de risco, como por exemplo: alterações hormonais como as da 

gravidez, menopausa e a toma da pílula (relacionada com elevados níveis de 

progesterona). No entanto existem outros fatores de risco que devem ser tidos 

em conta tanto para o homem como para a mulher, tais como:  

• Hereditariedade; 

• Aumento da idade, aumenta a prevalência; 

• A existência prévia de uma doença venosa potencia novos episódios;  

• Imobilização prolongada, estar muito tempo na mesma posição 

parado, de pé ou sentado dificulta o retorno venoso;  

• Exposição solar prolongada, banhos quentes, uso de ceras 

depilatórias quentes e as saunas porque provocam a dilatação das 

veias; 

• Tabagismo, lesa as veias e as artérias prejudicando a fluidez do 

sangue; 

• Sedentarismo e uma alimentação desequilibrada, favorecem o 

excesso de peso e este afeta a circulação sanguínea19,22. 

Fisiopatologia:  
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 O sistema venoso das pernas contém dois formas principais de veias.  

As superficiais,  localizadas na camada gorda da perna e as profundas, que 

se situam nos músculos. Normalmente, o sangue circula em todas as veias sob 

pressão baixa. Quando uma pessoa esta de pé, isto pode ser um problema, 

pois o sangue deve subir até ao coração. Na propulsão do sangue, as veias 

profundas tem um papel essencial. Uma vez que estão localizadas dentro de 

uns poderosos músculos da barriga da perna, são eficazmente comprimidas 

em cada passada. Além disso, para o sangue fluir no sentido ascendente, 

estas contém válvulas de uma só direção. São formadas por duas metades 

designadas de cúspides, em que os bordos estão em contato entre si. O 

sangue ao entra empurra as cúspides que abrem, deixando o sangue passar. 

Devido à força da gravidade este tende a regressar na direção contrária. Este 

movimento de retorno faz com que empurre as cúspides de modo a que estas 

fechem. Sabe-se que estas veias fazem o transporte de 90% ou mais do 

sangue até ao coração. Quanto as veias superficiais, elas também possuem o 

mesmo tipo de válvulas. No entanto, por não estarem situadas nos músculos 

das pernas, não tem nenhuma pressão. As veias superficiais e as profundas, 

estão interligadas por um sistema de veias curtas. Assim a maior parte do 

sangue que circula nas veias superficiais é assim desviado para as 

profundas9,21.  

 
Aconselhamento farmacêutico: 
 
  Para prevenir o desenvolvimento de problemas mais graves a nível 

venoso, deve haver uma atuação rápida após o inicio dos sintomas. Neste 

sentido, quando um utente se queixa de pernas pesadas, devemos antes de 

mais fazer algumas questões para direcionar melhor o nosso aconselhamento. 

Pois existem casos graves que devem ser direcionados para o médico. Há 

várias opções terapêuticas de MNSRM, tanto a nível oral como de aplicação 

tópica. Quanto as opções não farmacológicas, podemos dar variadíssimos 

conselhos para prevenção da sintomatologia. E também podemos aconselhar o 

uso de meias elásticas de compressão ou de descanso. 
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 No tratamento oral considera-se a toma de medicamentos que 

aumentem a tonicidade das veias, que diminuam o inchaço e que melhorem a 

circulação. Para tal, na terapêutica temos as preparações venotrópicas. Na sua 

maioria a eficácia não está totalmente comprovada, nem o seu mecanismo de 

ação totalmente compreendido. Mas sabe-se que podem apresentar uma 

grande alívio sintomático ao doente21-22. Para aplicação tópica, há várias 

opções terapêuticas. Deve-se aconselhar com massagem de baixo para cima, 

para facilitar o retorno venoso. As preparações para aplicação tópica, 

apresentam uma maior rapidez no alívio dos sintomas. Devem ser aplicadas 

pelo menos 1-2 vezes por dia. E após aplicação o doente deve colocar as 

pernas num plano superior em relação ao corpo. Como farmacêuticos, 

podemos aconselhar algumas preparações comercializadas sob a forma de 

MNSRM, que se destinam ao alívio de situações ligeiras e não complicadas: 

 Centela (Madécassol®): A substância ativa é o Extracto Triterpénico 

de Centella asiática. Tomar 2 cápsulas por dia, de preferência 1 de 

manhã e outra à noite. Como efeitos adversos podemos ter 

perturbações digestivas transitórias e ligeiras, tais como náuseas e 

epigastralgias; 

 Dobesilato de cálcio (DOXI-OM®) : 1-2 cápsulas por dia tomar com 

alimentos ou bebidas. Para minimizar as perturbações gástricas, deve 

ser tomado durante ou após as refeições;  

 Hesperidina + Ruscus Aculeatus + Ácido Ascórbico (Cyclo 3®): 
2-3 cápsulas por dia. Tomar no início das refeições se sentir náuseas ou 

gastralgias. Além disso, deve interromper o tratamento se tiver diarreia. 

Uma vez que possui ácido ascórbico na sua composição, tem um efeito 

ligeiramente estimulante. 

 Oxerrutinas (Venoruton®) : Pertence ao grupo dos vasoprotetores, 

uma vez que estabiliza a parede dos vasos sanguíneos. Deve ser 

tomada 1 saqueta por dia e tem sabor a laranja. Os efeitos secundários 

mais comuns são os distúrbios gastrointestinais. Também existe na 

forma de gel para aplicação tópica. 

 Hidrosmina (Venosmil® ou Veroven®) : Aplicar na zona afetada, com 

ligeira fricção 3 a 4 vezes por dia. 

 Troxerrutina + “heparinóide” (Rimanal®): Recomendado aplicar 
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nas zonas afetadas 2 a 3 vezes ao dia. A duração do tratamento não 

deve ultrapassar os 5 dias. 

 Escina + salicilato de dietilamina (Venoparil®) : Aplicar nas zonas 

afetadas quando sentir necessidade (pode ser aplicado várias vezes ao 

dia)10,20-21.  

 Folhas de vitis vinífera L. (videira vermelha)(Antistax®): 1 

comprimidos por dia antes das refeições, pelo menos durante 12 

semanas. Também existe na forma tópica23.  

  Dentro das opções não farmacológicas temos ainda as meias elásticas 

de compressão ou de descanso. As meias de descanso tem capacidade de 

compressão menor. São mais indicadas para a prevenção do que para 

tratamento. São collants por isso não é necessário tirar as medidas exatas das 

pernas. Apenas o peso e altura, são necessários para a medida adequada. 

Quanto as meias elásticas de compressão têm uma pressão mais 

controlada e intensa no tornozelo. Exercem assim pressão nas veias, 

melhorando o retorno venoso. Apresentam vários níveis de compressão, que 

vai depender do grau de severidade da doença. É necessário tirar as medidas 

exatas das pernas ao doente, que devem ser tirar logo pela manhã antes das 

pernas incharem. Existem casos em que estão contraindicadas, como por 

exemplo, em pessoas com doenças arteriais19-21. Por isso devem falar antes 

com o médico. Outros conselhos que podemos dar aos utentes, para facilitar a 

adaptação são: 

 No começo usar a meia durante poucas horas por dia. De modo a que o 

corpo se adapte; 

 Devem ser vestidas logo pela manhã, antes das pernas incharem; 

 Se tiver dificuldade em vestir, pode utilizar um pouco de pó talco para 

ajudar a deslizar. 

Além disso, em atendimentos relacionados com esta sintomatologia podemos 

aconselhar outras medidas não farmacológicas, tais como: 

• Exercitar as pernas em todas as circunstâncias; 
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• Escolher um desporto apropriado como por exemplo ginástica, ciclismo, 

dança, natação, etc. São desaconselhados os desportos que obrigam a 

movimentos bruscos; 

• Não usar vestuário apertado que comprima as veias e bloqueia a 

circulação; 

• Usar sapatos apropriados, devem ter idealmente uma altura de 3-4 cm; 

• Evitar ambientes muito quentes, pois favorecem a dilatação das veias; 

• Preferir duche de água fria nas pernas ou caminhar à borda de água na 

praia porque ativa a funcionalidade das veias e alivia a sensação de 

peso e dor nas pernas; 

• Prevenir a prisão de ventre e o excesso de peso, porque são 

responsáveis pelo o aumento de pressão nas veias; 

• Massajar as pernas de baixo para cima o mais frequentemente possível. 

Porque contribui para melhorar a circulação; 

• Facilitar a circulação durante o sono levantando os pés da cama19,21-22. 

 
3. Conclusão: 
 
 Terminados os trabalhos, sinto que os objetivos a que me propus 

inicialmente forma atingidos. Todos os trabalhos que desenvolvi deram-me 

entusiasmo e satisfação fazer, deste o planeamento até à sua conceção. 

Também foi visível o reconhecimento por parte dos meus colegas da farmácia 

como dos utentes. Por isso, estou convencida que contribuíram para um 

melhor esclarecimento dos utentes e da farmácia Azevedo. 

 Posso constatar, que com a atual conjuntura das farmácias é 

imprescindível encontrar novas alternativas de forma a dinamizar as farmácias. 

De modo, a satisfazer as necessidades dos utentes e por outro lado aumentar 

o número de vendas na farmácia. Assim podemos inferir, que tanto os 

trabalhos que desenvolvi ao longo do estágio como os rastreios realizados pela 

farmácia, são uma perfeita associação. Pois são uma mais valia para dinamizar 

a farmácia e fidelizar os utentes. Uma vez que os utentes saem com a 

convicção de que as suas preocupações foram alvo de cuidado farmacêutico. 

Por outro lado, fideliza os utentes que noutra ocasião certamente voltarão à 
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farmácia, o que vai permitir um novo encaixe financeiro à farmácia. No entanto, 

é importante que o farmacêutico esteja sempre informado e atualizado, de 

modo a satisfazer sempre as necessidades dos utentes e de dinamizar a 

própria farmácia. 
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Anexos: 
 

 
Anexo 1 – Exemplo de receita do medicamento manipulado. 
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Anexo 2 – Exemplo de ficha de preparação de medicamento manipulado. 
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Anexo 3 – Exemplo de rótulo do medicamento manipulado. 
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Anexo 4 – Exemplo de folha de cálculo do medicamento manipulado. 
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Anexo 5 – Panfleto intitulado: “Psoríase”. 
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Anexo 6 – Panfleto intitulado: “Podologia”. 
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Anexo 7 – Marcador de livro Intitulado: “Pé diabético”. 

 

 

 

 

Cuidados a ter com os pés: 
 

!! Lavar os pés, usando água 

tépida e sabão neutro; 

!!Secar bem as zonas entre os 
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!!Passar vinagre de cidra/maçã 
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!!Observe diariamente os pés, 
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excessiva. 
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Anexo 8 – Panfleto intitulado: “Pernas Pesadas”. 
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;1! IC"G-#)-E4"$,G$3)EK"G()RK$,G$31)!$C$E)3$#)$C"G-:-3)(K):"E",KW:-3))-3)

$J7(3"&X$3) -() %-5(#P) KE-) C$B) RK$) $3G-3) D-C(#$%$E) -) :"5-G-&'() :-3)

C$"-3)

;21! Y#$D$#"#):K%M$):$)NFK-)D#"-),-3)7$#,-3)(K)%-E",M-#)Z)4(#:-):$)NFK-),-)

7#-"-) 7(#RK$) -OC-) -) DK,%"(,-5":-:$) :-3) C$"-3) $) -5"C"-) -) 3$,3-&'() :$)

7$3()$):(#),-3)7$#,-3)

;221! Y#$C$,"#) -) 7#"3'() :$) C$,G#$) $) () $J%$33() :$) 7$3(P) 7(#RK$) 3'()

#$37(,3NC$"3)7$5()()-KE$,G():$)7#$33'(),-3)C$"-3)

;2221! 0-33-[-#) -3) 7$#,-3) :$) 4-"J() 7-#-) %"E-) () E-"3) D#$RK$,G$E$,G$)

7(33WC$5P)7(#RK$))%(,G#"4K")7-#-)E$5M(#-#)-)%"#%K5-&'()

2\1! 8-%"5"G-#)-)%"#%K5-&'():K#-,G$)()3(,()5$C-,G-,:()(3)7+3):-)%-E-))

!"#$%&#'()*(+,)-(#.#)/+"%0#1)

!ernas Pesadas?"
!

! !"#$%&'!$(!)*(('$(!(*!+#*,-$.!&$!(*%($/0'!&*!!"#$"%&1!

'&()*+,-*(&1! *#!."%&/01-$!&#'&(2&!*!3-$&!%$(!)*2%$(1!*(30'!$!2*4*2,25

(*1! 42*+#*%3*.*%3*! $'(! (,%3'.$(! &$(! $63*2$/7*(! &'! 2*3'2%'! 8*%'('9!

:(3'!$;'%3*;*!)'2+#*!$(!8*,$(!%0'!&*(*.)*%<$.!=*.!$!(#$!4#%/0'!*!

%0'!$((*>#2$.!#.!='.!2*3'2%'!&'!($%>#*!$'!;'2$/0'9!

#a$res de risco"
!

•! 4-(-1*2"(*-1"1-1!<?!#.$!)2*&,()'(,/0'!4$.,6,$2@!

•! A(!),5.-(-$!(0'!.$,(!$4*3$&$(!+#*!'(!<'.*%(@!

•! 652-("%7-$0 .&()&#"*$0 ;'.'! $(! &$! >2$8,&*B! *! $!.*%')$#($! )'&*.!

$#.*%3$2!'!2,(;'@!

•! 6,)-#2&01"0*1"1-0$#.*%3$!$!)2*8$6C%;,$@!

•! A!-8*$29#!*"03(:;*"0&*!#.$!1&-#%"0;-#&$"0)'3*%;,$!%'8'(!*),(D&,'(@!!

•! <)&=*5*>"%?&0 3(&5&#+"1"1! *(3$2! .#,3'! 3*.)'! %$! .*(.$! )'(,/0'!

)$2$&'1!&*!)E!'#!(*%3$&'!&,F;#63$!'!2*3'2%'!8*%'('@!!

•! @83&$*%?&0 $&5"(0 3(&5&#+"1"/0 ="#.&$0 A,-#2-$/0 ,$&0 1-0 !-("$0

1-3*5"2B(*"$0A,-#2-$0 0-0"$0$",#"$!)'2+#*!)2'8';$.!$!&,6$3$/0'!&$(!

8*,$(@!

•! C"="+*$)&1! 6*($! $(! 8*,$(! *! $(! $23E2,$(! )2*G#&,;$%&'! $! H#,&*B! &'!

($%>#*@!

•! D-1-#2"(*$)&! *! #.$! "5*)-#2"%?&0 1-$-A,*5*=("1"1! 4$8'2*;*.! '!

*-;*(('!&*!)*('!*!*(3*!$4*3$!$!;,2;#6$/0'!($%>#I%*$@!

%ratamen$"
!

!A!(*%($/0'!&*!)*2%$(!)*($&$(!E!.#,3'!;'.#.!*!%0'!

&*8*! (*2! ,>%'2$&$1! )',(! )'&*! 2*8*6$2! #.! )2'=6*.$! 8*%'('! .$,(!

>2$8*9!A6E.!&,(('!)'&*!!$4*3$2!$!+#$6,&$&*!&*!8,&$1!)*6'!+#*!!,.)'23$!

32$3$2!$!(#$!)2'>2*((0'9!

! J! 32$3$.*%3'! )'&*! )$(($2! )*6$! 3'.$! &*!

.*&,;$.*%3'(! +#*! $#.*%3$.! $! 3'%,;,&$&*! &$(! 8*,$(1! &,.,%#I&'! '!

,%;<$/'!*!.*6<'2$%&'!$!;,2;#6$/0'!K;-#&2(B3*!&$L9!M$.=E.!)*6'!#('!

&*!)-*"$0 1-0 1-$!"#$&1! +#*! )*6$! ;'.)2*((0'! *-*2;,&$! $G#&$.! $'!

2*3'2%'!8*%'('!)2*8*%,%&'!*N'#!$6,8,$%&'!'(!(,%3'.$(!&$!&'*%/$9!

&onsequ'ncias"

E-((")-$0

O*+#*%'(!8$('(!+#*!(*!

3'2%$.!8,(I8*,(!

F"(*>-$0

P*,$(!&,6$3$&$(!

G5-=*2-$0

"#$%&'!<?!*%3#),.*%3'!

&$(!8*,$(!K32'.='(*L!


