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RESUMO 

Atualmente, o setor do ramo farmacêutico que corresponde à farmácia comunitária 

assume um papel fulcral na qualidade de vida da população. No interesse do utente, o 

farmacêutico constitui uma importante ponte entre a prescrição médica e o acesso aos 

medicamentos, atuando também na resolução de dúvidas relacionadas com a saúde da 

população, em todos os níveis. 

A farmácia comunitária, e a sua distribuição a nível nacional, representa um espaço de 

saúde acessível ao utente, sempre pronto para o receber, agindo exclusivamente em prol 

da sua saúde e bem-estar. O conjunto de normas a que estão sujeitos todos os 

profissionais desta área assegura o forte contributo para a saúde pública, recebendo, 

desta forma, a total confiança do utente. 

Assim, paralelamente a assegurar a total e incondicional disponibilidade para com a 

população, o farmacêutico comunitário deve possuir conhecimentos ao nível da gestão e 

logística da farmácia, com o objetivo de assegurar o bom funcionamento desta, ou 

inclusive auxiliar na resolução de problemas, permitindo à farmácia uma constante 

melhoria a todos os níveis. 

Neste aspeto, o estágio de final de curso converte-se precisamente naquilo a que se 

destina enquanto parte do plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF): uma quebra no regime de aprendizagem de sala de aula levado a 

cabo ao longo de 5 anos, o derradeiro exame, uma ajuda fundamental na decisão do 

nosso futuro…enfim, uma experiência insubstituível.  

O presente relatório traduz a minha experiência de estágio em farmácia comunitária na 

Farmácia Cristo Rei no Porto (FCR), ao longo de seis meses (Abril a Outubro), no ano 

letivo 2013/2014, relatando as tarefas levadas a cabo, os projetos e toda a aplicação do 

conhecimento recebido durante o curso, no sentido das necessidades e desejos do 

utente, em situações com as quais lidei diretamente ou não. 
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1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

A gestão do espaço da farmácia é de extrema importância, tendo necessariamente que 

transmitir qualidades como limpeza, beleza, simplicidade e acessibilidade. A área física e 

funcional da farmácia deve permitir ao utente o completo acesso, bem como induzir o 

conforto deste. 

1.1. Direção técnica e recursos humanos 

A direção técnica e a propriedade da farmácia podem corresponder a indivíduos 

diferentes ou não, sendo que, segundo a legislação atual, a última pode dizer respeito a 

pessoas singulares ou a sociedades comerciais [1]. 

A farmácia é propriedade da Farmácia Cristo Rei, Lda. (sociedade por quotas), desde 1 

de Novembro de 2001. A partir desta data, a Diretora técnica (DT) da farmácia é a Dr.ª 

Ana Maria Maciel Araújo Ferreira de Miranda Cruz. Nas ausências da DT (exemplo: 

férias), as suas responsabilidades são assumidas pela Farmacêutica substituta (FS), 

devidamente registada no INFARMED, tal como estipulado pela Lei, no Decreto-Lei n.º 

48/547, de 27 de Agosto de 1968, revogado no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

Agosto [1]. Todos os membros da equipa encontram-se identificados, constando nas 

suas batas o nome e o título profissional: 

Dr.ª Ana Rita Massa da Silva (FS);  

Dr.ª Vânia Andreia Martins Ribeiro (Farmacêutica); 

Marcos Daniel Sousa (Praticante de Farmácia).  

1.2. Localização geográfica e perfil dos utentes 

A Farmácia Cristo Rei localiza-se atualmente na praça D. Afonso V em Lordelo do Ouro, 

Porto. É uma farmácia bastante conhecida da zona, tornando-a um espaço de afluência 

considerável, também pelo facto de possuir um conjunto de espaços comerciais e uma 

grande área residencial em redor. Ainda neste aspeto, a existência da Unidade de Saúde 

Familiar Garcia de Orta próxima da farmácia complementa os serviços prestados em prol 

da saúde da população.  

O ambiente observado entre os utentes e os profissionais da FCR é excelente, pude 

comprovar isso através da convivência com ambas as partes. A maioria destes utentes é 

utilizador habitual dos serviços deste espaço, havendo, desta forma, uma enorme 

cumplicidade entre os farmacêuticos e a população que, apesar de constituir uma 

amostra heterogénea (frequentadores habituais e ocasionais), recebe de forma 

personalizada o maior cuidado da parte dos profissionais. Esta quantidade e variedade 
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de utentes representaram um grande aspeto positivo no decorrer do estágio, já que 

estabelecer contacto com um número grande de pessoas me permitiu aprender a adaptar 

a cada utente os serviços farmacêuticos prestados. Adicionalmente, as pessoas criaram 

uma grande empatia para comigo, tendo-se desenvolvido uma relação de grande 

proximidade. 

1.3. Horário de funcionamento 

A FCR funciona de segunda a sexta-feira, entre as 8h30 e as 21h, e aos sábados, entre 

as 9h e as 21h, encerrando aos domingos e feriados. Correspondendo ao estabelecido 

no Decreto de Lei nº 53/2007, de 8 de março, o horário de funcionamento da Farmácia 

está disposto na porta principal de entrada, com perfeita visibilidade [2]. Em serviço 

permanente, a Farmácia fica em funcionamento desde a hora de abertura até à hora de 

encerramento do dia seguinte (segundo o Decreto de Lei n.º53/2007, de 8 de Março), a 

cada 54 dias [2]. O atendimento durante os serviços permanentes, a partir das 22h, 

ocorre através do postigo de atendimento, assegurando simultaneamente a segurança do 

farmacêutico em serviço e o atendimento ao público. 

1.4. Espaço exterior 

A farmácia encontra-se assinalada com a cruz verde iluminada, com mensagem variável 

(temperatura ambiente, hora local e horário de funcionamento da farmácia), de acordo 

com a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P (INFARMED) 

segundo a Deliberação nº 414/CD/2007, de 29 de outubro [3]. Faz parte do R/C de um 

prédio habitacional, a par de outros estabelecimentos comerciais (confeitaria, agência de 

viagens e loja de antiguidades/decoração). Relativamente à fachada da farmácia, esta é 

constituída por um vidro que permite a visualização do interior da farmácia a partir da rua, 

e neste são afixados anúncios (montras), com periodicidade sazonal (sendo alterados 

quando se torna pertinente). O nome da farmácia está identificado no exterior, bem como 

as Farmácias de serviço permanente e o nome da Diretora técnica (DT). A acessibilidade 

a pessoas de mobilidade reduzida é excelente, já que não há degraus. 

1.5. Espaço interior 

O espaço interior da FCR caracteriza-se pelo aspecto cuidado, iluminado e agradável 

(com controlo de temperatura), e por possuir locais individualizados para fins distintos 

(estando em conformidade com as Boas Práticas de Farmácia, BPF) [4]. No piso 0, ao 

nível da rua, encontramos a área de atendimento ao público, a área de atendimento 

personalizado e uma divisão onde ocorre o armazenamento de medicamentos, e a 
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receção, conferência e emissão de encomendas. Relativamente ao piso -1, ao nível do 

subsolo, existe o laboratório, o armazém, o escritório, instalações sanitárias e a sala de 

arrumos. 

1.5.1. Área de atendimento ao público 

Nesta área, os utentes podem usar as 

escadas ou a rampa (no caso de idosos, 

portadores de deficiência e utentes com 

carrinhos de bebé), para vir ao encontro 

dos farmacêuticos no balcão de 

atendimento. Dada a forte aposta da FCR 

na área da dermofarmácia e cosmética, 

em todo o espaço visível pelo utente 

quando se dirige à farmácia podemos 

encontrar todo o tipo de produtos deste género. Assim, são visíveis expositores/lineares 

com produtos de dermocosmética, separados por marcas comerciais, gamas e ação 

terapêutica. Entre as marcas disponíveis estão Avène®, Babé®, Mustela®, Uriage®, 

Bioderma®, La Roche Posay®, LIERAC®, Noviderma®, VICHY®, Ducray®, PHYTO®, 

Xhekpon®, Heliocare®, entre outras. À entrada, do lado direito, está disponível um 

tensiómetro e uma balança para determinação do peso, ambos devidamente calibrados, 

funcionando de forma gratuita para o utente. Por outro lado, da entrada até este mesmo 

balcão, os utentes atravessam uma grande zona onde estão expostos parte dos produtos 

de dermofarmácia e cosmética acima referidos. Possui um espaço de acolhimento 

constituído por dois postos de atendimento, equipados com computador (programa 

informático Sifarma 2000), com as respetivas impressoras, leitores óticos de códigos de 

barras, caixas de acumulação do pagamento, e um terminal multibanco comum aos dois 

postos. Observamos ainda, nesta zona, a exposição de produtos cuja utilização aumenta 

de acordo com a altura do ano: xaropes para a tosse, pastilhas para a garganta e 

antigripais de venda livre (no Outono/Inverno) e produtos de emagrecimento e 

anticelulíticos (Primavera/Verão). A exposição de suplementos vitamínicos nestes 

lineares é permanente durante todo o ano. Atrás do balcão existem gavetas onde se 

situam os produtos com maior rotatividade, tais como, anti-inflamatórios comuns (formas 

orais ou sistemas transdérmicos), antigripais, antiácidos, laxantes, pílulas e produtos de 

higiene oral. 

Fig. 1 – Área de atendimento ao público na FCR. 
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Em termos pessoais, todo o esquema organizacional da farmácia traduziu-se numa 

melhor eficácia de atendimento, permitindo-me minimizar o tempo dispendido na procura 

dos produtos. 

1.5.2. Área de atendimento personalizado 

A área de atendimento personalizado encontra-se na divisão ao lado da área de 

atendimento comum. Nesta, existe uma marquesa, um lavatório, uma balança para a 

pesagem de bebés, material de medição de parâmetros como glicemia e colesterol 

sanguíneos, e desinfectantes gerais. É neste local que são efetuadas as determinações 

bioquímicas, a limpeza de feridas de ligeira gravidade e curativos menores, como tive 

oportunidade de fazer a algumas pessoas que entraram na farmácia com cortes ou 

arranhões pontuais.  

É também neste espaço que se processa a administração de vacinas não incluídas no 

Plano Nacional de Vacinação (PNV) de acordo com a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de 

novembro [5]. Além do atendimento personalizado, esta divisão serve também para 

qualquer situação em que o utente ou outra pessoa solicite falar em privado com o 

farmacêutico. 

1.5.3. Área de gestão de encomendas e armazenamento de pequenos 

stocks 

Esta área diz respeito à divisão onde se encontram as gavetas 

com os medicamentos, bem como algum material de apoio à 

farmácia, como telefone, fotocopiadora e impressora, e está 

também dotada de um terceiro computador, utilizado 

essencialmente para se proceder à gestão de encomendas. No 

que respeita ao armazenamento de medicamentos, este ocorre 

segundo o método First expired, first out (FEFO), estando 90% 

destes organizados primeiro por forma farmacêutica, depois 

por nome, e finalmente por dosagem. Os restantes encontram-

se armazenados de forma mais específica (tiras e lancetas 

para medição do nível de glucose sanguínea encontram-se 

numa gaveta, assim como produtos veterinários e os 

homeopáticos), existindo ainda um frigorífico onde são 

armazenados os produtos que requerem um 

acondicionamento a baixa temperatura (insulinas, vacinas, entre outros). Para garantir 

um acondicionamento seguro dos medicamentos, bem como a concordância com o 

Fig. 2 – Área de gestão de 

encomendas e armazenamento 

de pequenos stocks. 
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estabelecido no ponto 5 do artigo 34º do decreto-lei 171/2012, uma sonda de temperatura 

designada de termohigrómetro, efetua medições regulares de temperatura e humidade, 

em vários locais da farmácia, tais como a área de recepção de encomendas, o frigorífico, 

o armazém e o laboratório [6]. 

1.5.4. Armazém 

Localizado no piso -1, o armazém contém produtos que não têm lugar na área de 

exposição ao utente por terem sido encomendados em grandes quantidades. Estes estão 

separados de acordo com a sua utilização, como por exemplo produtos de higiene íntima, 

papas, produtos de dermofarmácia e cosmética, e medicamentos (estes últimos 

separados em medicamentos de marca e genéricos). 

1.5.5. Escritório 

Ainda no piso -1, esta divisão é onde se faz o armazenamento de certos documentos 

administrativos, e de materiais necessários como papel, sacos plásticos, entre outros. 

1.5.6. Laboratório 

A FCR possui um laboratório no piso -1, que se encontra devidamente equipado, estando 

de acordo com a Portaria nº 594/2004, de 2 de julho e com a Deliberação nº 1500/2004, 7 

de dezembro [7], [8]. Este espaço dispõe de uma bancada de trabalho de fácil limpeza, e 

está equipado de um sistema de ventilação para condicionar a temperatura e a humidade 

[8]. O material de laboratório encontra-se armazenado nas várias gavetas e armários 

existentes neste local. 

2. METROLOGIA 

Todos aparelhos existentes na FCR são, periodicamente, sujeitos a uma revisão e 

calibração, com vista à manutenção da fiabilidade dos resultados, garantindo a confiança 

dos utentes. No caso do frigorífico da FCR, este existe para armazenar medicamentos 

cuja conservação obriga a baixas temperaturas (2 a 8 °C), como insulinas e anéis 

vaginais.  

3. FONTES DE INFORMAÇÃO E SISTEMA INFORMÁTICO 

Existe na FCR um conjunto de publicações obrigatórias que constam na Deliberação nº 

414/CD/2007 [3], tais como o Prontuário terapêutico. Ao longo do estágio, foram poucas 
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as vezes que consultei o Prontuário terapêutico, já que o sistema informático possuía 

muitas das informações que nesta publicação constavam. 

Conforme referido, a FCR está equipada com dois computadores na área de atendimento 

ao público e um terceiro na área de gestão de encomendas, em que o sistema 

informático utilizado é o Sifarma 2000, por onde são feitas encomendas ao distribuidor 

principal – a Alliance Healthcare. Existe também um gadget no computador que permite 

fazer encomendas à Cofanor. 

4. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 

4.1. Gestão de stock 

Por “stock” entende-se o conjunto de exemplos de um produto destinado à venda ou 

consumo existentes na Farmácia. A variedade de situações que se proporcionam no dia-

a-dia de uma farmácia obriga à existência de um sistema de reposição de stock que 

permita satisfazer os utentes com o mínimo tempo de espera. Neste aspecto, a 

consulta/análise do consumo diário e mensal dos medicamentos é preponderante para a 

elaboração de encomendas. O Sifarma 2000, através da análise destes dados 

estatísticos, e por possuir informações de stocks máximos e mínimos, elabora uma 

proposta de encomenda que é sempre revista pelo farmacêutico antes de ser finalizada, 

permitindo equilibrar ambos os lados da balança: evitar acumulações de stock e prevenir 

a falta de produtos. Pude assistir várias vezes à elaboração da encomenda no final do 

dia, aprendendo a gerir as quantidades necessárias a ter na farmácia para vários tipos de 

produtos. 

4.2. Fornecedores 

Na elaboração de uma encomenda, a farmácia pode optar por encomendar ao(s) 

armazenista(s), ou directamente ao laboratório. Naturalmente, a selecção do armazenista 

depende de factores relacionados sobretudo com a qualidade e fiabilidade do serviço e, 

neste aspecto, promoções de venda de produtos ocasionais podem ser decisivas na 

escolha da fonte de stock. No caso da FCR, o fornecedor principal é, actualmente, a 

Alliance Healthcare, seguida da Cofanor, embora eu apenas tenha feito encomendas à 

primeira, dada a actual situação financeira da última. 
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4.3. Encomendas 

4.3.1. Realização de encomendas 

Assim que um produto atinge o seu Ponto de Encomenda (quantidade abaixo da qual é 

necessário repor o stock), é imediatamente incluído na proposta de encomenda, que será 

posteriormente analisada. Em termos de encomendas diárias, na FCR é feita uma à 

Alliance Healthcare, assegurando assim o bom funcionamento da farmácia. No que diz 

respeito à encomenda instantânea/manual de produtos, estas ocorrem normalmente via 

Sifarma 2000 ou via telefone que, conjugando com o horários das entregas dos 

armazenistas, permite ao farmacêutico informar o utente da hora prevista a que os 

produtos chegam à farmácia. Este último foi o tipo de encomendas que mais 

frequentemente fiz, tendo conseguido coordenar, com sucesso, o tempo de chegada dos 

produtos com as necessidades dos utentes. 

4.3.2. Receção de encomendas 

As encomendas efetuadas chegam à FCR em contentores específicos - de acordo com a 

necessidade da manutenção da temperatura baixa ou não - acompanhados de dois 

exemplares da guia de transporte (original e duplicado), onde constam os dados de 

faturação, o número da fatura e o número do contentor. Estes contentores são colocados 

no espaço de apoio ao atendimento, onde se faz a receção da encomenda, sendo que as 

faturas podem conter as requisições dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, 

caso estes constem na encomenda. No início de cada mês, o armazenista envia um 

resumo das faturas do mês anterior, para que seja efetuada a conferência das mesmas. 

No que respeita à receção da encomenda, esta é levada a cabo utilizando funções do 

Sifarma 2000 para tal (menu “Receção de Encomendas”), no qual, através do código 

facilmente se identifica a encomenda da qual se pretende dar entrada. Assim, os 

produtos são incluídos numa lista de produtos recebidos que é, posteriormente, 

comparada com a fatura, tendo em conta aspectos relativos à faturação (são controlados 

o preço de venda à Farmácia ou PVF, o preço de venda ao público ou PVP, e o imposto 

sobre o valor acrescentado ou IVA) se a quantidade pedida corresponde à enviada e 

faturada, se a embalagem se encontra em boas condições e o prazo de validade. Este 

último deve ser alterado quando é anterior ao dos produtos que se encontram em stock, 

ou quando o stock está a zero. Os preços dos produtos de venda livre são impressos em 

códigos de barra autocolantes após a finalização da receção da encomenda. No caso da 

encomenda ter sido feita por telefone ou directamente aos laboratórios, há a necessidade 
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de criar a encomenda em formato digital para depois esta poder ser corretamente 

rececionada. 

Depois de concluída a validação da recepção da encomenda, pelo farmacêutico 

responsável, os níveis de stock são actualizados automaticamente, sendo a fatura 

arquivada no local para o efeito para posteriormente ser analisada pelo contabilista. Em 

relação aos estupefacientes e psicotrópicos, é impressa uma cópia a mais da fatura, que 

é arquivada juntamente com as restantes, sendo a outra anexada à respetiva requisição 

e colocada num outro arquivo.  

Desde a primeira semana, fui instruído a dar entrada de encomendas, sendo que, desta 

forma, pude fazê-lo praticamente todos os dias, desde o início até ao fim do estágio. Foi 

uma oportunidade ideal para aprender mais sobre os vários tipos de preço existentes, 

bem como para contactar com a vertente mais relacionada com a gestão de encomendas 

(reclamar produtos em falta ou danificados, reportar produtos que vieram por engano, 

entre outros). 

4.3.3. Os diferentes tipos de preço 

O PVP de um medicamento resulta do produto de um conjunto de factores: da margem 

de comercialização do retalhista, da margem de comercialização do distribuidor grossista, 

do preço de venda ao armazenista, da taxa sobre a comercialização dos medicamentos e 

do IVA [9]. A par dos medicamentos com preço fixo (estipulado pelo laboratório), há ainda 

um conjunto de produtos vendidos na farmácia ditos “produtos de venda livre”, como é o 

caso de MNSRM não comparticipados, por exemplo. O PVP destes produtos é calculado 

tendo em conta o PVF, a margem de lucro da farmácia e o IVA. Este PVP apresenta-se 

ao utente sob a forma de etiqueta que exibe o nome que serve de referência ao produto 

(incluindo informações sobre o volume ou numero de comprimidos, p. ex.), o preço, o IVA 

e o código de barras. 

4.4. Armazenamento 

4.4.1. FEFO e FIFO 

O armazenamento de produtos da farmácia é importante para o bom funcionamento 

desta bem como para o esclarecimento dos estagiários, já que permite um intenso 

contacto com as suas localizações exactas dos medicamentos. Na FCR, aquando da 

receção de uma encomenda, os medicamentos que devem ser armazenados entre 2 e 

8ºC são imediatamente colocados no frigorífico, enquanto os restantes são 

posteriormente armazenados de acordo com o sistema de armazenamento. Os conceitos 

de First Expired, First Out (FEFO) e First In, First Out (FIFO) regem o fluxo de produtos 
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na farmácia, postulando que tanto os produtos cujo prazo expira primeiro, como os que 

foram recebidos há mais tempo, sejam os primeiros a ser dispensados. 

4.4.2. Prazo de validade 

É indiscutível a importância do controlo do prazo de validade, tanto em termos de 

falibilidade terapêutica como em termos de toxicidade para o utente. Na FCR, todos os 

meses, é emitida uma listagem que reúne os produtos cujo prazo de validade expira nos 

3 meses seguintes, informando sobre a data e sobre a quantidade em stock. Em relação 

aos Medicamentos de Uso Veterinário (MUV), estes são devolvidos seis meses antes do 

término do prazo de validade, e os produtos incluídos no protocolo de Diabetes Mellitus, 

cinco meses antes. 

Por vezes, surge o caso de serem enviados, numa encomenda, produtos com prazo de 

validade mais curto. Neste caso, não há necessidade de ser devolvida a totalidade da 

encomenda, devolvendo-se apenas esses produtos. No caso de o fornecedor concordar 

com a devolução, este poderá proceder à troca do produto ou emitir uma nota de crédito 

para a farmácia. 

Quando levava a cabo devoluções, comecei sempre por criar uma nota de devolução em 

triplicado (contendo informação do fornecedor, produto(s) a devolver, quantidade, 

justificação, entre outros). Após carimbados e rubricados, o original e o duplicado são 

enviados com o produto para o armazenista, e o triplicado permanece na farmácia. 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

O uso racional do medicamento por parte do utente tem como etapa necessária o bom 

senso do farmacêutico no aconselhamento terapêutico. Este último é responsável pela 

dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) – divisão estabelecida no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto -, 

bem como outros produtos, tendo em conta a pertinência da sua utilização [10]. 

5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

A dispensa de MSRM envolve a entrega de receita(s) médica(s) contendo a prescrição 

destes mesmos medicamentos ao farmacêutico, para que este possa avaliar a viabilidade 

de aviar a receita. 

As receitas médicas constituem documentos onde o médico traduz a necessidade de 

uma determinada terapêutica medicamentosa para o utente, as quais, sendo actualmente 

maioritariamente electrónicas, permitem facilmente a dispensa inequívoca dos 
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medicamentos. Existem ainda receitas manuais, que são admitidas em situações 

especiais como inadaptação do médico prescritor, por exemplo. 

Vários são os cuidados a ter por parte do farmacêutico no ato da venda de MSRM. Desde 

a verificação da possibilidade de interacções entre os medicamentos, até à pertinência 

das formas farmacêuticas escolhidas, dando também atenção ao melhor preço para o 

utente, o farmacêutico deverá avaliar a globalidade da terapêutica prescrita com o 

máximo profissionalismo. Neste aspeto, caso se aperceba de alguma incoerência, o 

farmacêutico deve contactar o médico prescritor para que, juntos, encontrem uma 

solução que vá no sentido do melhor para o utente. Resta ainda referir que o 

farmacêutico deve também ter atenção aos aspectos regulamentares da receita 

(validade, regime de comparticipação, entre outros). 

A FCR não possui robot (sistema automático de recolha), pelo que a recolha é manual, o 

que incentiva à dupla verificação do ato. Os medicamentos são, posteriormente, inseridos 

no Sifarma 2000, o qual, após requerer a apresentação da receita médica, finaliza a 

venda, que se conclui com uma transação. Durante este processo, o farmacêutico está 

disponível para esclarecer o utente no que este desejar. No final, a informação constante 

na receita médica, relativa à prescrição e à dispensa, é conferida pelo farmacêutico 

substituto por forma a evitar erros advenientes do processo supracitado, para não 

comprometer a terapêutica do utente ou o retorno da comparticipação. 

5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

A dispensa de medicamentos over-the-counter (OTC) ocorre com vista ao tratamento de 

males menores, não sendo comparticipados, e sendo requisitados segundo auto-

medicação ou indicação farmacêutica. 

Em termos de auto-medicação, esta surge quando o utente procura um produto para 

começar um esquema terapêutico por iniciativa própria, processo no qual o farmacêutico 

tem um papel fundamental, nomeadamente na promoção do uso correcto e racional do 

produto, tendo em conta aspectos como a sintomatologia do doente, fisiopatologia da 

condição e se já optou por medicação anterior ao que pretende adquirir. Caso o problema 

esteja associado a uma doença de maior dimensão, o utente é aconselhado a recorrer a 

uma consulta médica. 

Ao longo do meu estágio na FCR, foi possível deparar-me com uma imensidão de 

situações em que o utente me pede um produto que pensa ser o adequado solicitando, 

contudo, alguma informação relacionada com a posologia e aplicabilidade do produto à 

situação em discussão. O inverso também se aplica, quando o utente recusa qualquer 
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tipo de aconselhamento, tornando difícil fazê-lo ver alguns erros subjacentes à lógica que 

o orienta a comprar o produto. 

A indicação farmacêutica corresponde à seleção, por parte do farmacêutico, de 

conselhos/produtos (MNSRM ou medidas não farmacológicas) que julga serem 

adequados quando um utente lhe apresenta os motivos da necessidade de um esquema 

terapêutico. Novamente, entram em conta aspetos relativos ao medicamento como a 

forma farmacêutica, a composição, a dose de substância ativa, e relacionados com o 

utente, como, por exemplo, perfil medicamentoso (prevenção de interações 

medicamentosas). 

Em relação a situações de aconselhamento que me envolveram diretamente, foi 

excelente o facto de ter tido a possibilidade de atender ao balcão desde o segundo dia, 

uma vez que me permitiu contactar com todo o universo de dúvidas por parte dos 

utentes, contribuindo para a minha formação em todo o tipo de produtos. 

5.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Classificam-se como medicamentos psicotrópicos aqueles cuja acção se situa ao nível do 

Sistema Nervoso Central (SNC), os quais possuem estreita ação terapêutica e podendo 

induzir tolerância, e graves efeitos secundários. Sendo sujeitos a legislação própria, a 

dispensa deste tipo de medicamentos envolve aspectos regulamentares descritos no 

decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro [11], posterior Decreto Regulamentar nº 61/94 de 

12 de outubro [12] e ainda o DL nº 28/2009, de 11 de maio [13]. 

Uma das normas postula que estes medicamentos apenas podem ser cedidos mediante 

prescrição médica numa receita em que não constem outros medicamentos. Assim, o 

número de medicamentos distintos em cada receita pode ser até quatro, não podendo o 

número total de embalagens prescritas ultrapassar as duas por medicamento. Uma vez 

que o procedimento de dispensa de psicotrópicos e estupefacientes requer, entre outros, 

a recolha de dados relacionados com a identidade do utente requerente, caso o 

farmacêutico tenha dúvidas relativas a este mesmo aspeto, deverá opor-se à dispensa do 

medicamento.  

Quando concluída a venda, a receita é impressa, bem como um “Documento de 

Psicotrópicos”, no qual constam dados sobre o processo (médico prescritor, 

medicamento, embalagens…). Este mesmo documento é mantido na Farmácia, em local 

específico, durante três anos. 

Ao longo do estágio na FCR, dei entrada de encomendas de medicamentos psicotrópicos 

e estupefacientes, e dispensei este tipo de medicamentos, pelo que pude tomar parte 

neste procedimento. 
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5.4. Medicamentos manipulados 

Classificam-se como medicamentos manipulados qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico 

[14]. Assim, torna-se necessário distinguir a fórmula magistral (preparado em farmácia de 

oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares segundo a receita médica) de 

preparado oficinal, que corresponde a um medicamento que é preparado de acordo com 

as normas estabelecidas numa farmacopeia.  

A FCR não prepara medicamentos manipulados, por isso não preparei este tipo de 

produtos durante o estágio. Em vez disso, quando surge uma prescrição para 

manipulados na farmácia, a receita é enviada por fax para a Farmácia dos Clérigos, a 

qual, uma vez preparado o manipulado, o envia à FCR, que o vende ao utente. 

5.5. Medicamentos de venda protocolar 

São medicamentos ou dispositivos médicos destinados ao autocontrolo da diabetes 

mellitus [15]. Neste tipo de medicamentos, cita-se o caso das agulhas, lancetas e 

insulina, cuja comparticipação é total, e das tiras-teste, cuja comparticipação é quase 

total (90%). Este tipo de produtos é bastante requisitado na FCR. 

5.6. Medicamentos de uso veterinário 

A FCR também disponibiliza alguns medicamentos de uso veterinário (MUV), cujo 

armazenamento tem lugar num compartimento separado dos medicamentos de uso 

humano, sendo que os mais vendidos são os antiparasitários de uso externo, para 

animais domésticos.  

5.7. Dispositivos médicos 

É o grupo onde se incluem dispositivos facilitadores de acção terapêutica, obedecendo à 

legislação estipulada no Decreto-Lei nº 145/2009 [16].  

5.8. Fitoterápicos 

Os fitoterápicos correspondem a medicamentos obtidos de extractos de plantas com 

propriedades medicinais e terapêuticas. Na FCR, foram vários os medicamentos 

fitoterápicos que tive a oportunidade de dispensar, notando que os utentes depositam 

elevada confiança sobretudo no Cholagutt® (para distúrbios hepaticos e vesiculares), no 

Chá Bekunis® (para a obstipação) e nas Arkocápsulas® (para uma grande variedade de 

afecções). 
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6. CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

A portaria nº1429/2007, de 2 de Novembro, postula os serviços que as farmácias estão 

aptas a prestar, no âmbito da promoção da saúde e bem-estar dos utentes [5]. É de 

extrema importância que a farmácia ofereça aos utentes a hipótese de medirem o 

máximo de parâmetros relacionados com a saúde cardiovascular, por exemplo, tendo em 

conta que constitui o tipo de patologias mais propensas a surgirem na população.  

Na FCR foi-me possível servir os utentes de uma maneira que transcendeu a dispensa 

de medicamentos. Os utentes podem pesar-se e medir os valores de pressão arterial, 

ambos de forma gratuita, bem como medir os níveis de glicemia e colesterol total (estes 

dois últimos usando por base a medição espectro fotométrica com tiras teste, e já são 

sujeitos a pagamento). Os valores de pressão arterial pelos quais os farmacêuticos da 

FCR aconselham os utentes são apresentados na Tabela 1. Em relação à medição dos 

níveis de glucose no sangue, esta ocorre usando o aparelho da Quilaban da marca 

Element®, considerando que, em jejum, a glicemia não deve ultrapassar os 126 mg/dL, e 

após as refeições, os 200 mg/dL [17]. Relativamente ao colesterol, o aparelho utilizado é 

o Accutrend GCT®, da Roche, e considera-se um nível de colesterol total normal quando 

o resultado é inferior a 190 mg/dL [18]. 

Uma vez que iniciei o atendimento desde muito cedo, pude acompanhar, de uma forma 

regular, a medição dos parâmetros referidos (sobretudo da pressão arterial) em muitos 

utentes. Este facto contribuiu para o aumento da minha confiança e sabedoria no 

aconselhamento, bem como na melhoria da minha relação com o utente. Adicionalmente, 

pude compreender que muitos utentes não seguem o esquema posológico da medicação 

anti-hipertensora prescrito pelo médico, tendo eu interferido nesta situação sempre que 

se verificou oportuno, no sentido de induzir a consciencialização da importância da 

adesão terapêutica. 

 

Tabela 1 – Classificação dos valores de pressão arterial [19]. 

Classificação Pressão Sistólica (mmHg) Pressão Diastólica (mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Pré-Hipertensão 120-139 80-89 

Hipertensão Estadio 1 140 - 159 90 – 99 

Hipertensão Estadio 2 >160 >100 
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7. PROTOCOLO VALORMED E RECOLHA DE RADIOGRAFIAS 

Atualmente, a recolha de medicamentos fora do prazo ou que o utente já não necessita 

faz-se usando os contentores da ValorMed Sociedade. Assim, a recolha e gestão de 

resíduos medicamentosos fica a cargo desta empresa, no âmbito do Sistema Integrado 

de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos (SIGREM), usando como ponto 

de recolha as farmácias, pela proximidade com o utente. A população que frequenta a 

FCR apresenta elevada sensibilidade para esta situação, na medida em que muitos 

utentes se dirigem à farmacia para, por vezes exclusivamente, depositarem medicação 

fora do prazo ou fora de uso nos contentores ValorMed. Várias foram as pessoas que, 

numa ida à farmácia, apenas me entregaram um saco com medicação fora do prazo, sem 

requererem nenhum bem ou serviço adicionalmente. 

A FCR participa também no protocolo estabelecido pela AMI em 1996 de recolha de 

radiografias trazidas pelos utentes, guardando-as  até que a recolha tenha lugar. 

8. VACINAS 

A administração de vacinas não incluídas no PNV como o caso da vacina contra a Gripe 

Sazonal e do HPV em farmácias passou a ser possível graças à portaria n.º 1429/2007 

de 2 de Novembro [5]. A administração deverá ser executada por farmacêuticos com 

formação específica creditada pela OF, a qual tem que ser renovada regularmente, a 

cada 5 anos. 

9. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

Este relatório constitui um breve relato do meu estágio na FCR, o qual constituiu o 

primeiro contacto que tive com o funcionamento de uma Farmácia. No que respeita à 

formação contínua e à consolidação de conhecimentos, durante o meu período de 

estágio tive oportunidade de assistir às seguintes formações que me permitiram 

enriquecer o conhecimento em áreas com as quais nunca tinha contactado, como 

nutrição infantil, cosmética, e probióticos:  

“Formação essencial La Roche Posay®” – 8 de Maio, 9h00 Hotel Vila Galé; 

“Uriage – Curso Intensivo” – 8 de Maio, 9h30 Hotel Mercure Gaia; 

“Aptamil” – 19 de Maio, 10h Auditório ANF Porto; 

“Caudalie” – 23 de Junho, 14h no Hotel Yeatman Gaia; 

“Summer Challenge Johnson&Johnson” – 24 de Maio 2014, 9h30 no Auditório ANF Porto; 

“Probióticos – Alliance Healthcare” – 25 de Setembro de 2014, 20h30 no Hotel Porto 

Palace. 
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“Saúde Nasal – A importância de bem respirar” – 20 de Outubro de 2014, 20h30 no 

Auditório ANF Porto. 

“La Roche Posay” – 23 de Outubro de 2014, 9h30 no espaço Calem, Vila Nova de Gaia. 

“Pharmanord – Bioactivo Q10 e Chromoprecise” – 23 de Outubro de 2014, Hotel Holiday 

Inn, Vila Nova de Gaia. 

10. PROJETO FARMA|inove 

Ao longo do estágio, pude ainda dedicar-me à participação na fase I do projeto 

“Prevalência e Caracterização de Doentes Idosos Polimedicados da Zona Norte de 

Portugal”, desenhado e levado a cabo pela FARMA|inove (Associação para o 

Empreendedorismo e Inovação da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto). 

Desta forma, conduzi inquéritos a utentes com mais de 65 anos, para caracterizar os 

esquemas terapêuticos destes, bem como o conhecimento do utente acerca da 

medicação que toma. 

Em relação à sensibilidade demonstrada para o problema, houve casos em que, de facto, 

o utente estava descontente com recentes alterações no perfil medicamentoso prescrito, 

e nesses casos a valorização do estudo foi maior. Nos outros casos, os utentes também 

compreendem que é um motivo válido e colaboram, mas sentiu-se esta valorização 

principalmente ao nível dos primeiros casos que referi. Toda a participação no projeto 

trouxe-me novas noções da realidade da medicação em idosos e da adesão aos 

esquemas terapêuticos prescritos, pelo que foi uma experiência do máximo valor. 
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PARTE II – TEMAS DESENVOLVIDOS 
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1.  PROTEÇÃO SOLAR 

1.1. Introdução 

Tem vindo a ser provado que a exposição solar direta (contacto direto da pele com os 

raios solares, sem aplicação de qualquer tipo de filtro ou proteção) constitui um dos 

fatores de risco de desenvolver melanoma, bem como outras complicações 

dermatológicas, essencialmente devido à ação dos raios ultravioleta (UV) sobre as 

células da epiderme. A variedade de protetores solares disponível atualmente permite à 

população aliar proteção ao conforto, embora ainda exista alguma inconsciência em 

relação às consequências de uma atitude passiva perante a agressividade deste 

problema para a saúde. 

1.2. As radiações UV 

A pele constitui a primeira barreira física e química do corpo, 

estando exposta a um enorme conjunto de fatores agressores, 

tanto biológicos como não biológicos [20], [21]. Neste sentido, 

desde cedo que a exposição solar constitui uma área de 

elevada preocupação no campo da saúde pública, uma vez 

que o contacto direto da pele com a radiação solar pode 

conduzir a um largo espectro de consequências graves [22].  

A luz solar que chega à superfície terrestre compreende então 

vários tipos de radiações, dos quais se citam as radiações 

ultravioleta (UV), cujo comprimento de onda se situa entre os 

400 e os 100 nanómetros (nm). Estas dividem-se em 3 

subtipos, cada um responsável por efeitos diferentes dos 

restantes [23]: 

 - UVA (320-400 nm): responsáveis pelo efeito “envelhecimento”, sendo o subtipo com 

maior capacidade de penetração (até à derme) e apresentando ação carcinogénica.  

 - UVB (280-320 nm): embora permaneçam na epiderme, são as responsáveis pelo 

“escaldão” (eritema solar). Apesar de apresentarem alguns benefícios como o aumento 

da síntese de vitamina D e da melanogénese, causam 80% dos danos cutâneos. São, em 

parte, retidas pela camada de ozono. 

 - UVC (100-280 nm): as de menor comprimento de onda e, por isso, de maior energia e 

mais lesivas. Contudo, são completamente retidas pela camada de ozono. 

Desta forma, apercebemo-nos de que, a par dos aspetos positivos da exposição solar 

(aumento da síntese de vitamina D com consequências benéficas na consolidação óssea, 

Fig. 3 – Diferença do grau 

de penetração das radiações 

UVA e UVB [22]. 



ESTÁGIO CURRICULAR – 2013/2014 
MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

FACULDADE DE FARMÁCIA DA 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

19 

e diminuição dos níveis de colesterol [24], [25]), esta também acarreta aspetos 

prejudiciais à saúde (Fig. 4), como seja a aceleração do envelhecimento da pele, 

aparecimento de cataratas, aumento da produção de radicais livres, e, o mais 

preocupante, cancro de pele. Este pode ser relacionado com os melanócitos (melanoma), 

o qual constitui atualmente uma das formas de cancro mais importantes, sendo 

responsável por mais de 75% de mortes por cancros dermatológicos [26]. A exposição 

solar sem proteção (sobretudo em crianças) constitui um grande fator de risco de 

desenvolvimento deste tipo de neoplasia, na medida em que proporciona o contacto com 

radiações UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Epidemiologia do melanoma 

Como foi referido, a exposição solar constitui um fator de risco que pode potenciar 

situações de melanoma maligno, problema este que, atualmente, tem vindo a aumentar 

[27]. Na Europa (em ambos os 

sexos), esta questão assume 

maior gravidade na zona central e 

nórdica (Fig. 5). Dados de 2012 

afirmam que, em Portugal, o 

melanoma maligno correspondia a 

um dos tipos de neoplasia com 

maior incidência e mortalidade em 

relação a outros tipos de cancro 

como pancreático ou testicular 

[27], [28]. 

Fig. 4 – Lesões derivadas da exposição solar de acordo com o seu comprimento de onda, adaptado de [22]. 

Fig. 5 – Incidência de melanoma maligno, em ambos os sexos, 

nos países europeus (adaptado de [28]). 
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1.4. Índice UV, Fototipos e Fator de Proteção Solar 

No sentido de diminuir a prevalência deste tipo de patologia, surgiu a necessidade de 

criar conceitos simples que permitam ao cidadão comum sem formação específica tomar 

consciência do perigo para a saúde que a exposição direta à luz solar representa, e neste 

sentido apareceu o conceito de Índice UV (IUV). Citando a definição do IPMA, IUV «é 

uma medida dos níveis da radiação solar ultravioleta que efetivamente contribui para a 

formação de uma queimadura na pele humana (eritema), sendo que a sua formação 

depende dos tipos de pele […] e do tempo máximo de exposição solar com a pele 

desprotegida» [29]. Assume, assim, valores entre 2 e 11, sendo que ao valor maior 

corresponde o maior risco de desenvolver eritema (Fig. 6). Em Portugal, os meses cujo 

valor IUV médio transmite maior preocupação são os compreendidos entre Maio e 

Setembro, em que em muitos dias se observam IUV de 9 e 10, que corresponde a uma 

classificação de “muito alto” [29]. 

 

 

 
 

Fig. 6 – Escala de IUV, desenvolvida pela OMS (adaptado de [26]). 

No entanto, como em qualquer questão de saúde, o organismo de cada indivíduo é 

suscetível de se comportar de forma diferente perante estímulos como a agressão solar. 

Neste caso, a diferença entre a proteção idiossincrática de cada indivíduo está assente 

no fototipo de cada um. O fototipo está, assim, intrinsecamente relacionado com o nível 

de melanina produzido pelos melanócitos, sendo que a cor da pele varia em função da 

quantidade de melanina presente. Indivíduos com diferentes fotótipos apresentarão 

diferentes comportamentos face à exposição solar, variando entre aqueles que nunca 

bronzeiam (fototipo I) e os que bronzeiam muito facilmente (fototipo VI), sendo 

categorizados de acordo com a classificação de Fitzpatrick [30]: 

 

Tabela 2 – Caracterização das várias categorias de fototipo, segundo a classificação de Fitzpatrick [30]. 

Fototipo Cor da pele Características 

I Pele branca; ruivo ou loiro; olhos 

azuis; sardas 

Queima sempre, nunca bronzeia 

II Pele branca; ruivo ou loiro; olhos 

azuis ou verdes 

Habitualmente queima, bronzeia com dificuldade 

III Pele branca a morena; qualquer cor 

de olhos e cabelo 

Por vezes queima, bronzeia moderadamente 

IV Pele morena, tipicamente 

mediterrâneos ou caucasianos 

Raramente queima, bronzeia com alguma facilidade 
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V Pele morena escura, tipicamente 

indivíduos do médio oriente 

Raramente queima, bronzeia com muita facilidade 

VI Pele muito escura Nunca queima, bronzeia com muita facilidade 

 

Por último, é impreterível referir o conceito de Fator de Proteção Solar (FPS). Este traduz 

uma medida da capacidade de um determinado protetor solar prevenir a radiação (UVA 

e/ou UVB) de induzir danos nas células. Tendo em conta que a pele demora cerca de 20 

minutos de exposição solar contínua a tornar-se vermelha (escaldão), o fator traduz o 

número de vezes que esse tempo é multiplicado e, por isso, o tempo de proteção que se 

obtém com a aplicação do produto. Importa realçar que estas são noções meramente 

teóricas, já que a ação de cada protetor depende da quantidade aplicada, da frequência 

da reaplicação, da resistência a fatores externos como água, entre outros. A escolha do 

protetor solar deve assentar no espectro de radiações UV das quais protege (A e B, 

idealmente) e no FPS (quanto mais elevado, melhor). Os níveis de proteção 

correspondentes aos vários FPS estão listados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Proteção correspondente aos vários fatores de proteção solar (disponíveis atualmente) [31]. 

FPS Nível de Proteção 

6 e 10 Baixa 

15 e 25 Média 

30 e 50 Elevada 

50+ Muito elevada 

 

1.5. Educação para a Prevenção 

É indubitável a importância da adoção de comportamentos específicos na prevenção do 

aparecimento de problemas de saúde relacionados com a exposição solar. Neste sentido, 

a Direcção-Geral de Saúde (DGS) disponibiliza um conjunto de medidas que permitem à 

população prevenir complicações relacionadas com a exposição solar inadequada, dos 

quais se citam [32]: 

- Evitar a exposição direta ao sol em dias muito quentes; 

- Evitar a exposição solar em crianças com menos de 6 meses, e a exposição solar 

direta em crianças com menos de 3 anos; 

- Manter-se em locais frescos em períodos de maior calor; 

- Usar roupa solta cobrindo a maior parte do corpo, chapéu de abas largas, óculos 

de sol com proteção UVA e UVB; 

- Renovar o protetor solar de 2 em 2 horas e depois do banho; 
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- Beber muita água e sumos naturais; 

- Dedicar especial atenção às crianças e idosos; 

1.6. Sensibilização sob a alçada da Uriage® 

 Tendo em conta a pertinência da sensibilização da população para os perigos da 

exposição solar sem cuidado, pensei em oferecer formação a crianças sobre os cuidados 

a ter na exposição solar. Não seria de todo exequível planear uma formação para 

adultos, tendo em conta a sua recorrente indisponibilidade, além de ser mais adequado 

criar a consciência para este tipo de situações nos mais novos, que são quem ainda 

precisa de aprender o “o quê” e o “porquê”. Assim, durante os meses que antecederam o 

verão, tive conhecimento da existência do projeto “Verão nas Escolas”, orientado pela 

Uriage®. Neste, os participantes (farmacêuticos) eram convidados a criarem uma 

apresentação ou a adaptarem um 

modelo sugerido pela Uriage® e a 

contatarem com centros escolares, 

com crianças até 10 anos, para a 

estes divulgarem a importância da 

proteção solar, usando a marca 

Uriage® e a sua mascote (o 

ursinho Uri).  

Desta forma, aliei-me a este 

projeto, escolhendo o Centro 

Social e Paroquial de S. Miguel de Nevolgilde, e, seguindo o modelo de powerpoint 

sugerido pela Uriage® (importante ao nível do encadeamento de ideias e da linguagem a 

utilizar), criei uma apresentação na qual desenvolvi este tema, e apresentei-a a crianças 

entre os 6 e os 10 anos (Anexo I). Prezando sobretudo a parte gráfica (tendo em conta 

que os mais novos ainda não sabiam ler) e a interatividade (a Uriage® forneceu cartões 

vermelhos, amarelos e verdes, que as crianças usaram quando questionadas acerca da 

segurança de um determinado ato), levei a cabo uma exposição oral onde foquei 

conceitos como os aspetos positivos da exposição solar (boa disposição, ossos mais 

fortes, obtenção de bronzeado) e os aspetos negativos desta (alergias, escaldões, 

envelhecimento da pele). Por outro lado, tendo em conta que muitos não tinham 

conhecimento para ler as horas, relacionei também as várias alturas do dia (em que 

podiam ou não apanhar sol), com as refeições e as atividades como a escola e o lanche. 

Pude ainda fazer referência aos fotótipos e às diferentes necessidades de proteção de 

uma forma muito breve, relacionando as diferenças físicas de indivíduos ruivos, loiros, 

Fig. 7 – Fotografia obtida no dia da formação nas escolas. As 

crianças seguravam os cartões coloridos cedidos pela Uriage®. 
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morenos e negros, novamente por intermédio de imagens. Realcei, por fim, os cuidados a 

ter na exposição solar em termos indumentários e comportamentais (beber bastante 

água, manter-se sob o guarda-sol nas horas mais críticas e usar proteção mesmo em 

dias enublados), o fator de proteção a utilizar (50+) e os cuidados a ter na utilização do 

protetor. No final da apresentação, foram distribuídos saquinhos contendo um cupão de 

desconto em protetores solares, amostras destes mesmos protetores, e um Uri de papel 

para pintar. 

O feedback das crianças e auxiliares de educação foi excelente. A iniciativa foi também 

aplaudida e elogiada pelas responsáveis dos serviços administrativos do centro, que se 

mostraram sempre recetivas e entusiasmadas ao longo de todo o projeto. Contudo, não 

recebi notícias das reações dos pais de uma maneira geral, a não ser casos pontuais que 

me foram transmitidos na conclusão do processo, tendo estes evidenciado extrema 

satisfação na participação das crianças na iniciativa. 
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2. RISCO CARDIOVASCULAR 

2.1. Introdução 

O recentemente observado abrupto crescimento de produtos médico-farmacêuticos na 

área da terapêutica adaptada permitiu reduzir significativamente a possibilidade de morte 

por doenças pontuais, selecionando as patologias crónicas como fator maioritário de 

mortalidade da população. Neste sentido, as doenças cardiovasculares assumem a 

liderança no quadro de patologias que carecem de terapêutica medicamentosa contínua, 

no mundo e em Portugal, constituindo um terço de todas as mortes a nível mundial (e 

aumentando), entre eventos coronários agudos (enfarte do miocárdio) e 

cerebrovasculares (acidente vascular cerebral, AVC), que frequentemente causam a 

morte antes que possa haver algum tipo de assistência médica [33]. 

2.2. Obesidade 

Segundo a OMS, obesidade define-se como uma condição crónica em que há 

acumulação excessiva, ou fora do normal, de gordura no tecido adiposo, comprometendo 

o estado de saúde [34]. Tem por base sobretudo balanços positivos de energia, sendo 

que a quantidade que resulta da ingestão de alimentos é muito superior à despendida. Na 

base desta condição estão fatores idiossincráticos e ambientais [34]. A obesidade 

apresenta, assim, um impacto muito significativo na qualidade de vida (físico e 

psicológico), estando associada a uma elevada morbilidade e mortalidade. Está 

intimamente relacionada com inúmeras patologias como hipertensão arterial, dislipidémia, 

diabetes mellitus tipo II (DMII), aterosclerose, perturbações respiratórias, entre outros, 

sendo maioritariamente avaliada pelo IMC (em adultos) e pelo percentil de IMC (em 

crianças e jovens até aos 20 anos). O perímetro abdominal constitui um parâmetro de 

interesse na avaliação do nível de obesidade e do RCV. Os valores estabelecidos para 

este fator são apresentados na Tabela 4. De igual forma, os resultados do IMC traduzem 

a adequação do peso à altura do indivíduo, estando categorizados segundo o descrito na 

Tabela 5.  

 

Tabela 4 – Valores limite do perímetro da cintura para homens e mulheres [35]. 

Risco de Complicações 
Perímetro da cintura 

Homens Mulheres 

Aumentado ≥94 ≥80 

Muito aumentado ≥102 ≥88 
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Tabela 5 – Classificação do tipo de obesidade de acordo com o resultado do IMC [36], [37] 

Classificação IMC (Kg/m
2
) Risco de Comorbilidades 

Baixo peso <18,5 Baixo 

Peso Normal ou Recomendável 18,5 – 24,9 Médio 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 Aumentado 

Obesidade classe I 30,0 – 34,9 Moderado 

Obesidade classe II 35,0 – 39,9 Grave 

Obesidade classe III ≥40,0 Muito grave 

 

2.3. Etiologia da aterosclerose 

Entre os constituintes celulares e 

nutricionais que circulam nos vasos 

sanguíneos encontramos componentes 

lipídicos como colesterol e 

triglicerídeos. Triglicerídeos são 

estruturas contendo três ácidos gordos 

associados a uma molécula de glicerol, 

essencialmente utilizados pelo 

organismo humano na construção das 

membranas celulares, e na obtenção 

de energia [38]. O colesterol, por outro 

lado, possui um núcleo químico denominado ciclopentanoperidrofenantreno, e é utilizado 

na manutenção da coesão das membranas celulares, na síntese de hormonas ao nível dos 

órgãos sexuais, entre outros [38]. Uma vez transformados a nível hepático, que se traduz 

na associação de uma proteína (que passa a designar-se por apoproteina) ao conjunto dos 

lípidos, estes complexos assumem a forma de lipoproteínas, que podem ser classificadas 

nos seguintes tipos, de acordo com a constituição lipídica (colesterol, triglicerídeos e 

fosfolípidos) e proteica: quilomicra, VLDL (very low-density lipoprotein), IDL (Intermediate –

density lipoprotein), LDL (low-density lipoprotein) e HDL (high-density lipoprotein) [39], [40]. 

A cada lipoproteína corresponde um conjunto de funções com um fim comum. De uma 

forma resumida, as HDL constituem o meio de transporte de colesterol de volta para o 

fígado, para ser metabolizado e excretado com a bílis e os ácidos biliares. Por outro lado, 

as LDL são responsáveis pelo transporte de colesterol do fígado para as células que deste 

necessitam (constituem cerca de 60-70% do colesterol total), sendo capazes de se infiltrar 

na parede das artérias, levando à diminuição do calibre dos vasos sanguíneos [40], [41]. 

Esta acumulação, por vezes, envolve a oxidação destas lipoproteínas, cujos produtos 

Fig. 8 – Tipos de lipoproteínas: quilomicra, VLDL (very low-

density lipoprotein), IDL (Intermediate-density lipoprotein), LDL 

(low-density lipoprotein) e HDL (high-density lipoprotein), 

adaptado de [40]. 
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levam à resposta inflamatória das células endoteliais que, através da expressão de 

moléculas de adesão, moléculas indutoras de quimiotaxia, e interleuquinas pró-

inflamatórias, induzem a migração de monócitos e linfócitos T para esse local [42]. A ação 

das células imunitárias traduz-se na acumulação das chamadas foam cells (macrófagos 

diferenciados a partir de monócitos, que fagocitaram uma elevada quantidade de 

colesterol) na parede dos vasos sanguíneos, originando placas de ateroma, que vão 

progressivamente diminuindo o calibre venoso, conduzindo a um cenário denominado 

aterosclerose. Este fenómeno diminui o fluxo sanguíneo drasticamente, aumentando 

exponencialmente o risco de interrupção da circulação sanguínea pela fixação de um 

trombo resultante da rutura de uma placa de ateroma [42]. 

2.4. Fatores de risco cardiovascular 

Cedo foi estabelecida a relação entre alguns fatores e o risco de desenvolver problemas de 

foro cardiovascular (risco cardiovascular, RCV). A ausência de exercício físico, a 

inexistência de hábitos alimentares saudáveis, o tabagismo, uma maior exposição a uma 

vida de stress, e as consequências que podem daqui advir (ou da existência de um 

historial familiar) – obesidade, hipertensão, hiperlipidémia e hiperglicemia - constituem 

alguns dos fatores externos ao organismo que condicionam a propensão para este tipo de 

patologia (a contribuição centra-se a cerca de 75%) concomitantemente com fatores 

idiossincráticos como o sexo, a idade, a etnia e a história familiar [43], [44]. 

O consumo de tabaco é um dos fatores de risco cardiovascular mais complexos, sendo 

que a contribuição do hábito de fumar no decaimento da saúde cardiovascular centra-se na 

alteração da dilatação venosa mediada pelo fluxo, e no aumento do número de células do 

sistema imunitário [41]. Em relação aos hábitos alimentares, a principal preocupação 

subjacente jaz na tendência ao aparecimento de um cenário de obesidade, que pode 

conduzir a uma situação de resistência à insulina (levando ao aparecimento de DMII). 

Muitos estudos ligam esta resistência a um fenómeno de inflamação sistémica, 

provavelmente como resultado de um elevado número de ácidos gordos livres em 

circulação [42]. Relativamente à falta de exercício físico, esta assume particular 

importância precisamente quando associada a um esquema alimentar pouco cuidado. 

Neste contexto, ácidos gordos polinsaturados n-3 (n-3 PUFAs) revelaram ter ação 

protetora na medida em que são capazes de reduzir a ativação endotelial [42].  

Quanto à pressão arterial, esta relaciona-se com a resistência oferecida pelos vasos 

sanguíneos à circulação de sangue, que aumenta em indivíduos com aterosclerose [45]. 

Simultaneamente, em idades mais avançadas a elasticidade das artérias e veias perde-se, 

conduzindo a uma maior suscetibilidade de apresentar valores considerados como fazendo 
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parte de um quadro de hipertensão. Também o parâmetro de medição da glucose em 

circulação (denominado “índice de glicemia”), quando elevado, constitui um extensamente 

reconhecido fator de RCV [46]. Picos de glicemia podem afetar negativamente a estrutura 

e função vasculares por intermédio de muitos mecanismos incluindo stress oxidativo, 

inflamação, oxidação das LDL, glicosilação de proteínas e atividade pro-coagulante [46]. 

2.5. Epidemiologia no mundo e em Portugal 

Em 2008, o total de número mundial de mortes relacionadas com eventos cardiovasculares 

ascendia aos 17 milhões [47]. Desde então, este número tem vindo a decrescer, dado o 

contínuo desenvolvimento de fármacos e à crescente consciencialização da população 

face ao problema que é o RCV. Em Portugal, 32% de todas as mortes (todas as idades, 

ambos os sexos) são causadas por doenças cardiovasculares (dados de 2012) [48]. 

Apesar de a morbilidade ter vindo a decrescer largamente, apresentam a mais alta taxa de 

mortalidade a seguir às patologias cancerosas [48]. 

2.6. Análise e prevenção do RCV 

A análise e classificação do risco cardiovascular é fundamental para adaptar as medidas 

preventivas adequadas a cada caso. Entre as várias ferramentas utilizadas para a 

avaliação do RCV, a norma nº05/2013 da Direção-Geral de Saúde (DGS) sugere a 

utilização das tabelas SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation, Anexo II C) quando 

adequado, já que estas são capazes de relacionar um grande número de fatores influentes 

no RCV [49]. De acordo com o RCV existente no país onde pertence a população em 

análise, as tabelas estão divididas em “elevado risco” (utilizadas em países como Arménia, 

Azerbaijão, Bielorrússia) e “baixo risco” (aplicadas em países como Malta, Mónaco, 

Holanda e Portugal). Em cenários de RCV alto e muito alto, dispensa-se a avaliação 

SCORE, e sugere-se a implementação de um conjunto de medidas não-farmacológicas 

com vista à redução do valor do RCV, seguindo um algoritmo clínico (anexo II C). A norma 

em questão tem como objetivo auxiliar no estabelecimento da metodologia de prevenção 

cardiovascular personalizada, e ajudar os profissionais de saúde na decisão sobre gestão 

do risco com base em medidas de estilo de vida e prescrição prioritária de fármacos [49]. 

2.7. Rastreio Cardiovascular 

A ideia da realização de um rastreio cardiovascular nasceu sob a vontade de estudar o 

RCV existente na amostra da população que compõe o universo de utentes da FCR, 

utilizando, para isso, dados obtidos em condições reais. A população de utentes que 

habitualmente frequenta a farmácia apresenta uma elevada taxa de requisição de 
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medicação relacionada com problemas de foro cardiovascular, daí esta iniciativa se ter 

revelado pertinente. A contribuição de todas as partes envolvidas no planeamento, 

logística e execução foi fundamental, tendo-se obtido um conjunto de dados que me 

permitiram fazer uma análise bastante completa. 

2.7.1. Planeamento e Logística 

O consenso entre os parâmetros necessários avaliar e o conjunto de aparelhos disponíveis 

determinou o que seria efetivamente avaliado nos utentes. Assim, os parâmetros medidos 

foram: altura, peso, perímetro abdominal, IMC (calculado para todos os indivíduos exceto 

crianças e mulheres grávidas ou a amamentar), pressão arterial (sistólica e diastólica), 

colesterol total e glicemia. 

Obtive apoio da parte da Quilaban na obtenção de tiras e aparelhos de glicemia (assim 

como lancetas), e também da Mylan, a qual disponibilizou tiras de medição do colesterol 

de forma gratuita, sendo que a FCR e a Associação de estudantes da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto (AEFFUP) disponibilizaram cada uma um aparelho de 

medição do colesterol. A AEFFUP disponibilizou ainda um tensiómetro, e a FCR 

encarregou-se do restante material (compressas, etanol e luvas). Assim, tendo desenhado 

um formulário onde agreguei informação relevante pertencente a cada utente, os 

parâmetros que pude medir foram também neste registados. 

Por outro lado, a ANF disponibilizou cartões de registo dos parâmetros bioquímicos, bem 

como panfletos relacionados com a prevenção do risco cardiovascular a vários níveis 

(hipertensão arterial, obesidade, dislipidémia e diabetes). Por fim, a Ampliphar® forneceu 

ainda amostras de win-fit cardio (um suplemento de prevenção de complicações 

cardiovasculares, essencialmente através da sua acção antioxidante), para serem 

entregues aos utentes quando se revelou pertinente. 

O rastreio foi publicitado por intermédio da impressão de cartazes e panfletos 

afixados/disponibilizados em locais estratégicos (Anexo II A), e da publicação de um 

anúncio na página do facebook da AEFFUP. A organização contemplava a participação de 

estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) da FFUP, pelo que 

um formulário de inscrição foi disponibilizado online durante cerca de uma semana. 

O “percurso” desenhado para os utentes começava com uma conversa com um primeiro 

voluntário, que preenchia o formulário com os dados do utente (formulário este que o ia 

acompanhar até ao final – Anexo II D), processo durante o qual o utente descansava 

durante uns minutos, sendo de seguida medida a pressão arterial. Seguidamente, era feita 

a medição da glicemia e do colesterol total, levada a cabo por dois outros voluntários. No 

final, os utentes eram encaminhados para o gabinete de atendimento personalizado da 
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farmácia (por uma questão de privacidade e também para promover o contacto dos utentes 

com os produtos da farmácia), onde um voluntário lhes prestava aconselhamento tendo 

por base os resultados obtidos. 

2.7.2. Execução 

Após a conclusão do concurso às posições dos voluntários no rastreio, selecionei os 

candidatos e dividi-os em turnos de acordo com a sua disponibilidade. Posteriormente, 

preparei um powerpoint que lhes transmiti numa sessão de formação dois dias antes do 

rastreio, onde lhes expliquei o fundamental relativo à saúde cardiovascular, à relação com 

o utente, e à utilização dos aparelhos de medição dos parâmetros, bem como algumas 

regras básicas de segurança (Anexo II B). Desta forma, no dia dos rastreios, não os 

supervisionei permanentemente uma vez que estava também a atender ao balcão, mas 

periodicamente resolvi os problemas que apresentavam e verifiquei a correção dos 

procedimentos por estes levados a cabo. 

2.7.3. Resultados 

Os resultados apresentados dizem respeito à analise resumida da amostra de utentes que 

se dirigiram às mesas de rastreio e voluntariamente se submeteram ao conjunto de 

procedimentos para medição dos parâmetros pressão arterial, peso, altura, perímetro 

abdominal, glicemia e colesterol. 

Os utentes que participaram neste estudo, num total de 123, apresentam idades que se 

situam em várias faixas etárias, sendo que, claramente, a população aderente é 

maioritariamente feminina, conforme evidencia a Fig 9A. Verificando-se esta assimetria, 

optei por efetuar o tratamento estatístico tendo por base percentagens relativas ao total de 

indivíduos de um mesmo sexo. Por outro lado, relativamente aos níveis de glicemia e 

colesterol total, optei por analisar separadamente dos restantes pontos, como forma de 

poder concluir acerca do controlo quotidiano destes dois grandes parâmetros. Desta forma, 

dos indivíduos do sexo masculino, 98% apresentava níveis de glicemia normais (em jejum 

ou não), e 64% evidenciava níveis saudáveis de colesterol total. Para os indivíduos do 

sexo feminino, as percentagens referidas foram 99% e 60%, respetivamente. 

Assim, relativamente à prática de exercício físico regular (Fig. 9B), é possível concluir que, 

na amostra analisada, existem mais indivíduos do sexo masculino a realizarem exercício 

físico habitualmente (relativamente ao total de indivíduos desse mesmo sexo), embora esta 

diferença não seja muito evidente (a questão da frequência ajudou-me a entender se de 

facto se tratava de exercício físico regular). 
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No que diz respeito aos resultados das medições dos parâmetros relacionados com a 

saúde cardiovascular, em relação aos valores do perímetro abdominal (Fig. 9C), a 

população feminina apresenta uma maior taxa de indivíduos com um valor considerado 

muito aumentado (33%), comparativamente com os indivíduos do sexo masculino (16%). 

Contudo, estas percentagens são compensadas de maneira a originarem um valor 

semelhante, quando consideradas em conjunto com as percentagens de indivíduos com 

perímetro abdominal aumentado. Isto traduz-se num aumento da percentagem de 

indivíduos de sexo masculino com perímetro abdominal aumentado (38%) em relação aos 

do sexo feminino (24%). Relativamente aos níveis de IMC registados, os gráficos 

apresentados na figura 9D, evidenciam precisamente um desvio para IMC considerados 

menos saudáveis na população masculina, ao passo que, na população feminina, existe 

uma maior percentagem de indivíduos com IMC mais baixos e, por isso, mais saudáveis. 

Considerando agora os valores SCORE (Fig. 9E) para a fração masculina da população 

em análise, o nível de RCV predominante situa-se no intervalo dos 3 a 4%, sendo que 

todos os níveis de RCV possuem uma representação. Por outro lado, na população 

feminina, verificamos que o SCORE predominante corresponde a um RCV inferior a 1%, 

não se observando nenhum indivíduo com níveis de RCV alto (10% a 14%) ou muito alto 

(acima de 15%). 

2.7.4. Discussão 

Estes resultados parecem traduzir, inequivocamente, a tendência dos indivíduos de sexo 

masculino para apresentarem níveis de RCV superiores aos indivíduos do sexo feminino, 

conclusão suportada pelos dados obtidos. No entanto, a interpretação deste tipo de dados, 

sobretudo em questões relacionadas com fatos que não acompanhamos nos utentes 

(como a prática de exercício físico ou o cuidado na alimentação), por vezes não traduz 

conclusões totalmente corretas, embora sirva sempre para, no mínimo, os utentes 

verificarem o seu estado de saúde, a nível cardiovascular. 

 Assim, a adesão dos utentes à iniciativa foi massiva. Muitas pessoas viram neste rastreio 

a oportunidade de verificar o seu nível de risco cardiovascular, ou de corroborar resultados 

obtidos de análises prévias. Neste sentido, como pontos a melhorar na iniciativa, inclui-se 

o facto de ter incluído nos inquéritos a pergunta relativa à medicação. Muitos indivíduos 

não sabiam se tomavam medicação para problemas de foro cardiovascular (colesterol, 

DMII, hipertensão), e infelizmente não pude incluir estes dados na análise estatística, 

embora fosse algo cuja logística pudesse ser melhorada numa hipótese futura. Teria sido 

também do maior interesse ter medido os valores de triglicerídeos, caso tivesse obtido 

patrocínio para as tiras reativas. 
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Fig. 9 – Análise estatística dos resultados obtidos no rastreio cardiovascular. A) Distribuição de idades da 

população que participou; B) Avaliação da prática de exercício físico regular na população em análise; C) 

Variação do perímetro abdominal; D) Variação do IMC; E) Variação do SCORE. 
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3. MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA E GENÉRICOS 

3.1. Desenvolvimento de um medicamento 

Medicamentos de referência diferem dos genéricos em muitos aspetos, sobretudo ao 

nível do processo de criação. No que diz respeito aos medicamentos e a toda a mecânica 

que envolve o desenvolvimento, produção e comercialização destes mesmos, há que 

salientar que o investimento envolvido é astronómico. Ao longo de anos de 

desenvolvimento de um único fármaco, as indústrias farmacêuticas investem um grande 

volume monetário, esperando um retorno a partir do momento em que é iniciada a 

comercialização do medicamento. Este recebe um nome, segundo o qual é 

comercializado, sendo ainda patenteado. Este último facto significa que apenas a 

indústria farmacêutica que desenvolveu o medicamento em questão está autorizada a 

produzir, comercializar e lucrar com este. 

A duração da validade da patente difere entre os diferentes países e também entre 

fármacos [50], [51]. Por exemplo, desde o momento em que o laboratório se candidata à 

obtenção da patente, antes da realização de ensaios clínicos para aferir sobre a 

segurança e eficácia do fármaco, o tempo de usufruto efetivo dos benefícios da patente 

em termos comerciais ronda os 6 a 10 anos [50], [51]. 

Uma vez expirada a patente, o fármaco pode ser produzido e comercializado por outras 

companhias. Nesta altura, o medicamento produzido já é referido como sendo genérico, e 

define-se como “um medicamento com 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” [10], [50]. 

3.2. Os medicamentos genéricos 

Os genéricos apresentam na sua embalagem a sigla MG (medicamento genérico), e 

recebem sempre o nome da substância ativa. São prescritos pela Denominação Comum 

Internacional (DCI) das substâncias ativas (acompanhados necessariamente da dosagem 

e da forma farmacêutica), podendo o médico indicar também a marca [10]. 

A razão de serem mais baratos do que os medicamentos de marca reside no facto de no 

preço dos genéricos não serem incluídos custos de investigação e desenvolvimento, já 

que esses estudos foram levados a cabo pelo laboratório que inicialmente comercializou 

o medicamento de referência [10]. Acresce a este facto a legislação impor uma diferença 

de preço obrigatória variável consoante a altura da introdução de um genérico no 
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mercado e o preço do medicamento em si, sendo que, desta forma, estes se tornam 

inevitavelmente mais baratos [52]. 

Relativamente às questões de eficácia, segurança e qualidade dos genéricos, o Decreto-

Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto estabelece que não é necessária a apresentação de 

ensaios pré-clínicos e clínicos, desde que demonstrada a bioequivalência com base em 

estudos de biodisponibilidade ou, quando estes não forem adequados, equivalência 

terapêutica por meio de estudos de farmacologia clínica apropriados (estes testes 

seguem estritamente o disposto nas normas comunitárias) ou outros a solicitar pelo 

INFARMED. Por outro lado, a autorização de introdução no mercado (AIM) de 

medicamentos genéricos é abrangida pelas mesmas postulações legais dos outros 

medicamentos [10], [50]. 

Assim, os medicamentos genéricos podem ser vistos como um conjunto de vantagens 

em relação aos medicamentos de referência, das quais se citam o preço, a equivalência 

terapêutica e a segurança 

3.3. Elaboração do poster 

Um dos grandes e mais frequentes problemas com que me deparei no aviamento de 

receitas foi precisamente a dificuldade inerente ao indivíduo comum em entender a 

diferença entre medicamentos de marca e genéricos. Desta forma, achei que seria 

pertinente planear uma estratégia de elucidação do utente neste tema, criando um poster 

com toda a informação necessária para a satisfação de dúvidas neste contexto. 

Assim, criei um poster intitulado “Genéricos? O que é isso?” (Anexo III), em que comecei 

por explicar resumidamente o que compõe a primeira apresentação do medicamento 

(definição de substância ativa, forma farmacêutica, laboratório produtor…) exemplificando 

com uma caixa de um genérico de paracetamol. Seguidamente, explico as principais 

diferenças entre ambos os tipos de medicamentos, claramente reforçando a equivalência 

terapêutica e a diferença no preço. Por fim, saliento a importância do aconselhamento 

médico e farmacêutico, e da disponibilidade dos profissionais de saúde para servirem a 

população. 

O feedback obtido das pessoas foi excelente. O fato de o poster não estar demasiado 

saturado de informação e ter cores e imagens apelativas, induziu imediatamente o 

interesse, que depois foi mantido pelo carácter simples e claro do discurso que neste 

constava. 

 

 

 



ESTÁGIO CURRICULAR – 2013/2014 
MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

FACULDADE DE FARMÁCIA DA 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

34 

4. PROPOSTAS DE PROMOÇÃO DA FARMÁCIA 

4.1. Desenvolvimento de ferramentas gráficas de promoção da farmácia 

Atualmente, o crescimento de uma entidade de serviços no mundo económico vê na 

promoção/divulgação um forte componente para o sucesso. As ferramentas existentes 

hoje em dia, baseiem-se elas no mediatismo ou no mais clássico dos anúncios de rua, 

contribuem de forma fulcral para este efeito, e foi neste sentido que parte das atividades 

que desenvolvi na FCR se prendeu com a conceção de instrumentos de promoção da 

farmácia. 

A FCR possui uma página de facebook, a qual é atualizada constantemente, de acordo 

com as novidades relacionadas com a comercialização de bens e serviços. Neste 

sentido, a falta de um website e de um logotipo, bem como a necessidade da promoção 

de novos protocolos da farmácia, levaram-me a, ao longo do estágio na FCR, apresentar 

propostas no sentido de melhorar esta representação. 

 

4.1.1. O logotipo 

O logotipo foi desenhado combinando as cores que a farmácia 

adotou para decorar o balcão de atendimento. Tendo como 

pressuposto a necessidade de utilizar estas mesmas cores, 

desenhei o logotipo de maneira a que mantivesse a referência aos 

serviços da área da saúde, fazendo, por isso, simultaneamente 

referência à cruz (símbolo universal da representação dos 

serviços relacionados com a saúde), com um aspeto claro, 

simples, bem legível e inequívoco (Fig. 10).   

 

4.1.2. A página web 

O website da FCR apresenta todos os aspetos importantes e pertinentes de referir, 

relativos à farmácia. A primeira página surge com fotografias do interior da farmácia, 

evidenciando o bom aspeto interior e a adequação dos conteúdos à estação do ano. A 

página web possui, assim, a informação do horário de funcionamento, da direção técnica 

e dos contactos, bem como da equipa de farmacêuticos que compõem os recursos 

humanos. Adicionalmente, possui um separador onde são publicadas as notícias relativas 

à farmácia e as promoções, bem como um outro onde são anunciadas as parcerias. 

Finalmente, possui uma página onde o utente encontra hiperligações para websites de 

Fig. 10 – Logotipo 
concebido para a FCR. 
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interesse como, por exemplo, o Prontuário terapêutico, e uma última com um formulário 

de contacto via email. Na figura 11 pode ser consultada a homepage do website da FCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. O anúncio das parcerias 

Ao longo destes seis meses, como forma de fomentar a preferência dos utentes pelos 

seus serviços, a FCR estabeleceu parcerias com entidades como o Automóvel Clube de 

Portugal (ACP) e os Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS e SAMS Quadros), 

postulando que, qualquer afiliado a estes organismos teria direito a um desconto 

exclusivo na compra de determinados produtos da farmácia (sujeito a alguma 

regulamentação no que respeita ao valor máximo de desconto, por exemplo). Desta 

forma, tornou-se necessária a criação de uma faixa com esta informação que seria 

apresentada na montra da farmácia, como forma de se tornar mais visível. Assim, 

desenhei o anúncio de uma forma clara e intuitiva, sendo simultaneamente coerente com 

o tema da farmácia e apelativa (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Homepage do website criado para a FCR. Num primeiro olhar, o utilizador depara-se com imagens do interior da 

farmácia que circulam em slideshow, dando a conhecer a sua boa apresentação. Os botões e menus são colocados de 

maneira a que o mínimo movimento seja o mais intuitivo e informativo possível. 

Fig. 12 – Faixa criada para divulgação das novas parcerias da FCR. 
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CONCLUSÃO 

O presente relatório traduz o meu percurso ao longo dos últimos seis meses, 

evidenciando a grande aprendizagem que deste decorreu, a todos os níveis. Desta 

forma, o estágio na FCR constituiu uma etapa essencial e insubstituível no meu percurso 

académico e pessoal, do qual resultaram novas experiências, novas opiniões e novas 

perspectivas, tudo isto importante para construir um futuro melhor. Até porque, como diria 

Malcolm X, “the future belongs to those who prepare for it today”. 
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ANEXOS 

Anexo I – Resumo do powerpoint utilizado na formação sobre proteção solar 
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Anexo II – Risco Cardiovascular 

A. Cartaz e panfletos de promoção do rastreio cardiovascular 
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B. Powerpoint de formação dos voluntários do rastreio cardiovascular 
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C. Avaliação SCORE 

Algoritmo clínico de avaliação do RCV [49]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelas SCORE utilizadas em países com baixo RCV [49]: Para adultos entre 40 

e 65 anos (direita) e jovens com idade inferior a 40 anos (esquerda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁGIO CURRICULAR – 2013/2014 
MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

FACULDADE DE FARMÁCIA DA 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

54 

D. Formulário com os dados do utente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:______________________________________________________________ 
 

Idade:______ Data de nascimento:___/___/_____ Sexo:___ Contacto:_________ 

Fuma?______ Quantos cigarros por dia?______ Há quantos anos?_______ 
 
Observações:_________________________________________________________ 
 

Consome bebidas alcoólicas?_____        Quantas vezes por dia?______ 
 

Observações:_________________________________________________________ 

Costuma ter cuidado na alimentação?_____ Quantas refeições por dia faz?______ 
 

Observações:__________________________________________________________ 

Pratica algum tipo de exercício físico?_____  Quantas vezes por semana?_____ 
 
Há quantos anos?______ 

Observações:_________________________________________________________ 

Faz algum tipo de medicação?_____ 
 
Se sim, quais os medicamentos? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Observações 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

Altura:_____  Peso:_____  Perímetro abdominal: _____  IMC: _____ 
 
 
Pressão arterial: ____/____ Frequência cardíaca: ____ 
 
 
Glicemia: ____         Jejum___   Ocasional___ 
 
Colesterol total: ____ 
 
 
 
 
 
 

REGISTO DOS PARÂMETROS OBTIDOS 
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Anexo III – Poster “Genéricos? O que é isso?” 
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