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Resumo 

 

O estágio curricular em farmácia comunitária representa o primeiro contato dos 

estudantes futuros farmacêuticos, com a realidade profissional, permitindo colocar em 

prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico. Neste 

relatório são descritas as principais atividades desenvolvidas, ao longo de 6 meses na 

Farmácia Santa Apolónia. Durante este estágio, desenvolvi três casos de estudo, que são: 

Doença Venosa Crónica, Contraceção de Emergência e Proteção Solar. 

O primeiro caso de estudo foi desenvolvido por, no decorrer do estágio, ter 

observado uma grande procura por medicamentos e suplementos alimentares para o alívio 

de problemas venosos. Esta situação despertou-me a curiosidade e fui desafiado pelos 

colegas na farmácia a estudar em mais profundidade esta patologia. Elaborei um panfleto 

sobre este tema e decidi efectuar um inquérito de modo a verificar qual o risco de 

desenvolver Doença Venosa Crónica que os utentes da FSA apresentam. Por fim, decidi 

fazer uma palestra interna para a restante equipa. 

O tema da Contraceção de Emergência surge devido à extrema importância que o 

farmacêutico desempenha no aconselhamento deste tipo de medicação e por ainda 

existirem muitas dúvidas e mitos sobre este tema. Decidi então elaborar um panfleto sobre 

este assunto, o qual esteve disponível no balcão de atendimento da farmácia, tendo sido 

distribuído aos utentes. Por último, adaptei também um fluxograma de forma a facilitar o 

aconselhamento e a diminuir possíveis erros na dispensa da CE. 

O último caso de estudo que decidi elaborar surgiu quando me foi pedido para 

organizar uma montra com protetores solares. Decidi fazer um estudo aprofundado sobre a 

proteção solar e para incentivar o seu uso correto, decidi elaborar um panfleto e um cartaz. 

Este último para além de abordar conceitos sobre a pele e a radiação solar, tinha ainda 

conselhos úteis para evitar os efeitos nefastos do sol. Aproveitei ainda para publicitar uma 

promoção de protetores solares no cartaz, estimulando a sua venda. 

Assim, posso concluir que este estágio permitiu-me adquirir diversas competências 

pessoais e profissionais que serão fundamentais no meu futuro. 
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Descrição das atividades desenvolvidas 
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1. Organização da Farmácia Santa Apolónia 
 
1.1.Localização, espaço e horário de funcionamento  
 
A Farmácia Santa Apolónia localiza-se na Rua Norton de Matos, nº 878, situada na 

zona industrial de Serzedo, Vila Nova de Gaia. Devido a este fato, em seu redor 

encontram-se muitas fábricas, lojas e actividades empresariais distintas, existindo também 

algumas habitações. É uma zona com alguma afluência pois, a Rua Norton de Matos é 

uma das principais ligações entre Perosinho e Serzedo. Desta forma foi-me possível 

contatar com uma falange muito diversa de utentes, com realidades muito distintas e por 

vezes, difíceis, permitindo adequar o meu aconselhamento farmacêutico a cada realidade. 

Apesar de ter sido inaugurada há cerca de 6 anos, a FSA conta já com uma base 

elevada de utentes habituais sendo procurada também por trabalhadores da área. Este 

fator deve-se ao elevado profissionalismo, excelência de serviços e cumplicidade que 

existe neste estabelecimento. 

Em relação ao espaço exterior (Anexo 1), a FSA ocupa uma loja de 2 pisos, com 

uma porta de vidro automática na entrada garantindo assim todas as condições de acesso 

para os utentes. Na fachada apresenta a inscrição ‘’Farmácia Santa Apolónia’’ e o símbolo 

de ‘’cruz verde’’ luminoso, possui também outras informações essenciais, tal como, o nome 

do Diretor Técnico, o horário da farmácia, as farmácias do turno do município, um postigo 

de atendimento para o serviço permanente, cumprindo o regulamentado no Decreto-Lei 

(DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto1. No lado esquerdo da porta de entrada, existe também 

uma fachada envidraçada, cuja montra é remodelada com produtos sazonais e/ou 

promoções. 

O horário de funcionamento da FSA é de segunda a sexta das 08.30h às 20.30h, 

no sábado das 09h às 20.00h e no domingo das 09.00h às 13.00h. 

Nos dias de serviço permanente, que acontecem de 20 em 20 dias, a farmácia 

encontra-se aberta até às 24 horas, sendo posteriormente o atendimento realizado através 

do postigo de atendimento noturno até às 9 horas do dia seguinte.1,2 

 

 1.2.Composição e função dos recursos humanos 
 

A propriedade e direção técnica da FSA pertencem ao Dr. Sérgio Soares de acordo 

com o enquadramento legal em vigor e cumprindo o Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 

de Agosto, que determina que a farmácia disponha de pelo menos dois farmacêuticos.1 
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Fazem parte desta equipa os seguintes profissionais (Tabela 1): 
 

Tabela 1 – Equipa da Farmácia Santa Apolónia 
Drº Sérgio Soares Proprietário e Diretor Técnico 
Drª Bárbara Vieira Farmacêutica Substituta 

Drª Filipa Faria Farmacêutica Substituta 
Nelson Cunha Técnico de Farmácia 

Alexandra Zeferino Técnica de Farmácia 
 
 1.3.Organização do espaço interior 
 

O espaço interior da FSA é moderno e profissional, permitindo um atendimento e 

comunicação eficaz, estando organizado de forma a otimizar o espaço existente. A FSA 

apresenta dois pisos e possui uma zona de atendimento ao público, um laboratório, um 

armazém, um gabinete de atendimento personalizado, duas instalações sanitárias, 
garantindo assim os requisitos das áreas mínimas de uma farmácia comunitária3. Entre as 

divisões facultativas, a FSA apresenta também uma área de apoio ao atendimento, uma 

sala de descanso, um gabinete da direção técnica e um gabinete para serviços de 

podologia. 

 
No piso 0, é possível encontrar: 
 

 Área de atendimento ao público (Anexo 3) 
 

É neste local que ocorre a interação entre o farmacêutico e o utente, pelo que é 

necessário que seja adequado para a prática farmacêutica. É uma zona com espaço 

suficiente para os utentes se deslocarem livremente, com local para estes descansarem e 

onde estão expostos produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC), artigos de 

ortopedia e de puericultura, produtos de uso veterinário, produtos de higiene oral, óculos 

graduados e de sol, perfumes e dispositivos médicos. No centro deste espaço existe duas 

gôndolas colocadas estrategicamente e que são alteradas consoante a necessidade dos 

produtos a expor, atraindo a atenção dos utentes. 

O balcão de atendimento é composto por dois postos de atendimento devidamente 

equipados, atrás dos quais existem armários onde estão expostos alguns Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). A disposição destes lineares é mudada 

periodicamente em prol das situações de aconselhamento terapêutico mais comuns como 

por exemplo gripes, constipações, tosse, dor e febre, afecções gástricas ligeiras, e 

suplementos multivitamínicos. Na parte inferior destes armários, encontram-se gavetas 

com adesivos, termómetros, compressas, pensos, tampões auditivos, diversos tipos de 

seringas, entre outros. De salientar que, tanto os MNSRM como os Medicamentos Sujeitos 

a Receita Médica (MSRM) devem encontrar-se apenas atrás do balcão de atendimento e 
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fora do alcance dos utentes. Nesta área é possível ainda encontrar-se uma balança e um 

aparelho para medição do Índice de Massa Corporal. 

 

 Área de apoio ao atendimento (Anexo 4) 
 

Nesta área existe um armário de grandes dimensões com gavetas deslizantes 

destinadas aos medicamentos de marca e genéricos sendo armazenados por ordem 

alfabética do nome comercial ou pela Designação Comum Internacional (DCI), 

respetivamente. Encontra-se ainda uma zona de gavetas para medicamentos em ampolas, 

outra para medicamentos acondicionados em saquetas, uma para medicamentos tópicos e 

por fim, outra para colírios e gotas orais. Ao lado do armário localiza-se um frigorífico 

destinado à conservação de medicamentos que exigem temperaturas entre os 2 °C e os 8 

°C, como por exemplo, insulinas, anéis vaginais, alguns colírios, entre outros. 

Este espaço funciona também como área de receção e gestão de encomendas, ou 

seja, onde são realizadas e enviadas as encomendas aos distribuidores, bem como a 

gestão de stocks e possíveis devoluções, estando equipada com um computador, leitor 

ótico e impressora de etiquetas. 

 
 Gabinete de apoio personalizado (Anexo 5) 

 
Local onde são realizados o controlo de vários parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, tais como, o perfil lipídico, glicémia capilar, colesterol total, hemoglobina, 

pressão arterial e a administração de injetáveis, dispondo de todos os equipamentos e 

consumíveis necessários. Esta área permite também um atendimento personalizado para 

determinados utentes que necessitam de uma maior privacidade, permitindo um contato 

mais próximo.  
De salientar ainda, que foi neste local que tive o meu primeiro contato com os 

utentes, o que me permitiu desenvolver as minhas capacidades de comunicação para com 

os clientes. 

 

 Gabinete para serviços de podologia (Anexo 6) 
 

 Instalações sanitárias para os utentes 
 
No piso 1, é possível encontrar: 
 

 Armazém (Anexo 7) 
 

Local onde são colocados os medicamentos excedentes, organizados por 
laboratório. 
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 Laboratório (Anexo 8) 
 

O laboratório é destinado à elaboração de medicamentos manipulados e 

preparações extemporâneas. Aqui encontram-se também os dossiers destinados a 

arquivar as Fichas de Preparação de Medicamentos Manipulados, as Fichas de Segurança 

das Matérias-primas, os Boletins Analíticos, os Registos de Calibração dos Aparelhos de 

Medição e, ainda, material de consulta como é o caso do Formulário Galénico Português 

(FGP) e Farmacopeia Portuguesa (FP), assim como fontes de informação consideradas de 

acesso obrigatório no momento de cedência de medicamentos, nomeadamente o 

Prontuário Terapêutico e o Martindale. Neste local existe um termohigrómetro digital, cuja 

função é controlar a humidade relativa e a temperatura, as quais são anotadas 

diariamente. A temperatura deve estar entre 15 – 25ºC e a humidade relativa entre 40 – 

60%. Na FSA não se preparam medicamentos manipulados, recorrendo-se a outras 

farmácias para esse efeito.   

 

 Gabinete da direção técnica (Anexo 9) 
 

Neste local são executadas as tarefas administrativas, as tarefas de organização e 

o atendimento a delegados de informação médica. 

 
 Zona de descanso para a equipa (Anexo 10) 

 
 Instalações sanitárias para a equipa  

 
1.4.Sistema informático 
 
O programa informático utilizado na FSA é o 4DigitalCare®, um software 

relativamente recente e essencial na prática diária da Farmácia, contribuindo também para 

uma melhor gestão da mesma. Para além de ser muito intuitivo e simples de funcionar, 

este programa permite entre outras funcionalidades, agilizar o atendimento ao público, o 

acesso ao histórico de vendas dos utentes da Farmácia, a receção de encomendas, 

efectuar e gerir as devoluções, a gestão de produtos e de stocks, a realização de reservas 

e o controlo dos prazos de validade. Em relação à facturação, permite a correção do 

receituário, a impressão do resumo de lotes, assim como gerir todo o receituário e sua 

regularização. Este sistema é fulcral na dispensa de produtos ao público, possibilitando a 

consulta de informação científica dos medicamentos, como por exemplo: Resumo das 

Características do Medicamento (RCM), o Folheto Informativo (FI), entre outros. Este inclui 

também outras informações tais como, o nome, o fabricante, o stock mínimo e máximo, o 

código nacional de produto, o preço de custo, o histórico relativamente às compras e 
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vendas do mesmo. Os níveis de stock ficam gravados no sistema, é capaz de detetar as 

vendas dos produtos e quando se atinge a quantidade mínima abaixo da qual é necessário 

realizar uma encomenda, atinge-se o ponto de encomenda. 
Durante o estágio tive oportunidade de aprender e trabalhar com todas as 

funcionalidades deste sistema informático, o que me permitiu adquirir os conhecimentos 

necessários para no futuro poder trabalhar com este programa. 

 

1.5.Fontes de informação 
 
Existe um elevado número de fontes de informação online que podem e devem ser 

consultadas durante o ato farmacêutico, nomeadamente, o site do CIM (Centro de 

Informação de Medicamentos), e o site ‘’Infomed – Base de dados de medicamentos’’ do 

INFARMED, no qual podemos encontrar todo o tipo de informação sobre um determinado 

medicamento, como por exemplo, o RCM e/ou o FI. Por outro lado, a FSA possui cópias 

físicas para consulta regular de várias fontes de informação de acesso obrigatório1,4,5, 

como por exemplo, o Prontuário Terapêutico e a Farmacopeia Portuguesa IX. 
Durante o estágio, recorri várias vezes a fontes de informação, tanto online como 

em papel, de forma a relembrar e consolidar os meus conhecimentos científicos. 

 

2. Encomendas e Aprovisionamento  
 
2.1.Gestão de stocks 
 
A gestão de stocks é o principal fator responsável pela saúde financeira da 

farmácia, e cabe ao farmacêutico fazer este controlo, de forma a garantir stocks que não 

sejam excessivos, implicando um elevado esforço económico. Quando existe stock em 

excesso significa que vai existir capital imobilizado, saturação do espaço da farmácia, 

maior possibilidade de expiração dos prazos de validade e diminuição da rotatividade dos 

medicamentos. Em contrapartida, é também necessário prevenir as ruturas de stocks, de 

forma a cobrir a procura e necessidades dos utentes. A boa gestão passa então por atingir 

uma medida de equilíbrio entre estas duas situações, cobrindo as necessidades sem 

nunca exceder em demasia6.  

 

2.2.Fornecedores e aquisição de produtos 
 
Na FSA, as encomendas de produtos são realizadas de formas diferentes, através 

dos distribuidores ou diretamente pelos laboratórios. As encomendas realizadas pelos 

distribuidores são feitas através do programa informático ou por via telefónica, permitindo 

um contato de forma rápida. Os principais armazenistas utilizados nesta farmácia são: 
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Alliance Healthcare©, Cooprofar© (Cooperativa dos Proprietários de Farmácia), Empifarma 

e por fim, a Plural. Estes são escolhidos consoante as regalias e condições de pagamento, 

a periodicidade e pontualidade da entrega, e por fim, a satisfação e estado de conservação 

dos produtos.  
Como existia alguma dificuldade para saber o horário de entrega de cada 

fornecedor, de forma a ser possível indicar ao cliente quando é que o produto estaria 

disponível, tomei a iniciativa de fazer uma tabela com os horários de cada fornecedor, com 

a hora prevista de chegada da encomenda, o qual foi colocada na área de apoio ao 

atendimento para uma consulta rápida e eficaz (Anexo 11). 

As encomendas efetuadas diretamente aos laboratórios são aquelas que se 

realizam por nota de encomenda ou por intermédio de delegados de informação médica 

dos laboratórios em questão, de modo a adquirir-se quantidades mais elevadas de 

produtos, obtendo-se bonificações e/ou descontos. Os principais laboratórios trabalhados 

pela FSA são a Theralab®, Leti®, Ciclum, Novartis®, toLife, Vichy®, Lierac®, La Roche-

Posay®, entre outros.   

 

2.3.Recepcionamento e confirmação de encomendas 
 
A receção e a confirmação de encomendas é um trabalho de elevada 

responsabilidade e importância, uma vez que permite verificar que os produtos 

encomendados correspondem aos produtos entregues. Quando é feita a receção de 

encomenda, geralmente faz-se acompanhar de uma fatura, enviada pelo fornecedor. As 

encomendas diárias são realizadas duas vezes por dia à Alliance Healthcare© (às 12 h e 

às 16 h), via programa informático. É também possível realizar pedidos específicos, como 

medicamentos que estão esgotados ou reservas de utentes, pelo via telefónica, sendo 

possível verificar a disponibilidade dos produtos e dando garantia ao utente da sua 

disponibilidade na farmácia. Estes produtos são adicionados à encomenda diária seguinte 

ou são enviados numa encomenda só com os produtos pedidos.  
Durante o meu estágio, tive a oportunidade de realizar encomendas instantâneas, 

tanto por via telefónica como por via informática, assim como visualizar as encomendas 

diárias.  

Quando se procede à recepção de uma encomenda, faz-se a leitura ótica dos 

produtos e simultaneamente, confirma-se o preço de compra, o prazo de validade e o 

preço de venda, sendo que este último, só é atualizado se o stock do produto for de zero. 

Por outro lado, é preciso estar atento às reservas, pois quando estas existem, surge uma 

janela de aviso e o produto é colocado de parte. É necessário também ir verificando os 
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stocks, de forma a ser possível corrigir algum erro. No final, confirma-se o valor total de 

fatura e coloca-se o número e a data da mesma. 
Durante os primeiros três meses de estágio, tive a oportunidade de fazer esta 

atividade diariamente, o que me permitiu ter contato direto com os medicamentos, 

proporcionando uma familiarização com os nomes comerciais dos mesmos, com produtos 

novos que surgiam, com os produtos mais vendidos e com outras situações relativamente 

às encomendas, tais como, fazer devoluções ou reclamações de produtos em falta/não 

pedidos ou não facturados, de forma a regularizar o problema. 

 

2.4.Sistema de reservas 
 
A reserva é feita, na maior parte das vezes, quando o produto pretendido não se 

encontra na farmácia, quando um produto com não tem muita saída, quando está esgotado 

ou por nunca ter sido adquirido e por isso não existir stock da farmácia. No ato da venda é 

possível realizar a reserva no sistema, com o nome do cliente e do produto em causa, 

podendo o utente já deixar pago se assim o desejar, ficando a reserva já faturada. Por 

outro lado, se o cliente assim o desejar, pode fazer o pagamento no ato da entrega, dando-

se o nome de reserva não faturada. Quando a reserva é feita procede-se à emissão de 

dois talões, no qual uma cópia fica na posse do utente, de modo a facilitar o levantamento 

do produto e outra cópia fica da farmácia e é anexado ao produto aquando a sua receção.  

Quando se entrega o produto ao utente, procede-se à sua baixa no SI, e quando se 

trata de uma reserva já faturada, é pedida a assinatura do cliente no talão. 

 
2.5.Armazenamento e controlo de prazos de validade 
 
O armazenamento dos produtos é sempre feito após a receção das encomendas, 

salvo os medicamentos que necessitam de frigorífico. O local onde são armazenados 

MSRM e MNSRM necessita de estar a uma temperatura inferior a 25 ºC, e a uma 

humidade relativa inferior a 60%5, e deve possuir luminosidade e ventilação adequadas.  

Em relação aos MNSRM, estes são expostos maioritariamente atrás do balcão ou 

então em lineares, expositores e gôndolas na área de atendimento ao público. Os 

medicamentos que necessitam de ser conservados a temperaturas especiais são 

colocados de imediato no frigorífico, ficando separados dos restantes medicamentos até 

ser dada entrada da respectiva encomenda. Em relação aos medicamentos psicotrópicos, 

estes são armazenados numa gaveta fechada à chave. 

Os prazos de validade são controlados regularmente, sendo emitida uma lista de 

todos os medicamentos cujo PV expire nos dois meses seguintes. Estes produtos são 

recolhidos e procede-se à sua devolução ao respetivo fornecedor ou laboratório.  
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Durante todo o estágio procedi ao armazenamento de todo o tipo de produtos, esta 

etapa foi crucial, especialmente no início pois permitiu-me conhecer a disposição destes na 

farmácia, assim como ficar a conhecer melhor os produtos que são dispensados e suas 

características. 

 

2.6.Devoluções  
 
É feita uma devolução quando a validade de um determinado produto está a 

terminar ou já terminou, quando um produto recepcionado é diferente do que foi pedido, 

quando é feita uma recolha voluntária ou suspensão imediata de comercialização 

decretada pelo INFARMED (em casos de inconformidades presentes num lote de 

determinado medicamento, comercialização não autorizada, entre outros), ou quando a 

embalagem está danificada. A devolução é realizada através do SI, onde é identificado o 

distribuidor, os produtos a devolver, o motivo da devolução e o número da respetiva fatura. 

De seguida, é impressa a nota de devolução em triplicado, sendo que a terceira via 

permanece na farmácia. Em certos casos a devolução pode não ser aceite, sendo 

necessário dar baixa no stock e posteriormente colocar o medicamento no VALORMED©. 

Quando a devolução é aceite, esta pode ser regularizada pela troca de outro produto ou 

por a emissão de uma nota de crédito.  
Durante o estágio tive a possibilidade de presenciar e efectuar devoluções. 
 

3.Dispensa de medicamentos e de outros produtos  
 

A dispensa de medicamentos define-se pela cedência de medicamentos ou 

substâncias medicamentosas aos doentes, mediante prescrição médica ou em regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação 

indispensável para o uso responsável e correto, após avaliação do farmacêutico5. Esta é a 

sua principal função enquanto profissional de saúde, sendo de extrema importância pois 

será o farmacêutico o último a contactar com o medicamento antes do utente iniciar o seu 

tratamento. Desta forma, é necessário sensibilizar para um uso racional do medicamento, 

para a adoção de medidas não farmacológicas, aconselhar de modo a garantir a 

segurança e eficácia do tratamento, protegendo o doente de possíveis resultados 

negativos associados à medicação. 
 
3.1.Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 
 
A dispensa de MSRM está condicionada à presença de uma receita médica7,8 pois 

segundo o Estatuto do Medicamento, devido à sua composição por substância ativa ou 

dosagem, podem constituir um risco para a saúde do utente, quando utilizados sem 
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vigilância médica ou para fins diferentes daqueles a que se destinam9. A prescrição por 

substância ativa permite ao utente o poder de escolha por um medicamento pertencente 

ao mesmo grupo homogéneo (GH) – conjunto de medicamentos com a mesma 

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

e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente 

no mercado6. Isto permite favorecer a utilização de medicamentos genéricos, assim como 

dissociar marcas de medicamentos a uma patologia específica. Contudo, o médico 

prescritor tem a capacidade de apresentar justificações técnicas na receita que inibem o 

direito de opção do utente, tais como10,11: 
 Exceção a) art. 6º - Prescrição de um medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED;  
 Exceção b) art. 6º - Reação adversa prévia: suspeita reportada ao INFARMED, de 

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, 

mas identificado por outra denominação comercial;  
 Exceção c) art. 6.º – Continuidade de tratamento superior a 28 dias: prescrição de 

medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

estimada superior a 28 dias. 

Na exceção c) o utente tem o poder de escolha pelo medicamento com PVP igual 

ou inferior ao do medicamento prescrito10,12, por outro lado, nas exceções a) e b) o doente 

não tem direito de opção. Se a receita não apresentar quaisquer exceções, torna-se 

obrigatória a dispensa de um dos cinco medicamentos mais baratos, exceto se o utente 

optar por de preço superior10. Desta forma, a farmácia deve ter em stock, pelo menos, três 

medicamentos de cada GH de entre os cinco medicamentos mais baratos.  

As receitas médicas podem ser electrónicas ou manuais. Podem ser ainda do tipo 

não renovável (uma via única), com uma validade de 30 dias após a data da prescrição, ou 

renováveis (3 vias da receita médica) por um período máximo de 6 meses. (doentes 

crónicos) 10. Desde que as receitas electrónicas surgiram, têm-se verificado uma redução 

nos erros de aviamento, sendo possível um melhor controlo dos medicamentos a 

dispensar. 

As receitas manuais estão regulamentadas e só podem ser utilizadas em casos 

especiais, tais como: prescrição no domicílio, caso de falência do sistema eletrónico, 

profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 40 receitas por mês e outras 

situações excecionais, de inadaptação comprovada12.  

Em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total de 4 

embalagens por receita. No máximo, podem ser prescritas duas embalagens por 

medicamento.  
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A prescrição de psicotrópicos, estupefacientes, medicamentos manipulados e 

produtos incluídos no protocolo da Diabetes Mellitus têm necessariamente de ser 

prescritos isoladamente, ou seja, a receita não deve conter outros medicamentos. Estas 

receitas deverão conter a identificação RE – Regime Especial, e as regras de prescrição 

destes medicamentos seguem as mesmas regras que os restantes, nomeadamente no que 

respeita ao número de embalagens por receita12. 

Durante o decorrer do estágio tive a oportunidade de contatar com os vários tipos 

de receitas descritos anteriormente, inclusive com as várias exceções. 

 

 3.2.Validação da prescrição médica 
 

De forma a ser possível dispensar o conteúdo de uma receita, é necessário que 

esta seja válida, o que implica que esta deve possuir obrigatoriamente os seguintes 

elementos: 

 o número da receita,  

 local de prescrição,  

 identificação do médico prescritor,  

 nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema,  

 entidade financeira responsável, 

 identificação do medicamento,  

 se aplicável, o regime especial de comparticipação (presença de despachos), 

 presença ou não de exceções,  

 data prescrição,  

 assinatura do prescritor,  

 data de validade da receita. 

Em relação à receita manual, os critérios são idênticos aos referidos anteriormente, 

com a diferença do local de prescrição ser facultativo, da identificação do médico prescritor 

ser apresentada na forma de vinheta e da obrigatoriedade da menção da exceção e da 

alínea apropriada, não podendo ser admitida mais do que uma via12.  
Durante o estágio por diversas vezes não me foi possível aviar receitas devido ao facto 

destas não possuírem alguns dos requisito acima mencionados. As receitas com prazo de 

validade expirado e a falta de assinatura do médico prescritor foram os incumprimentos 

mais frequentes. 

 

3.3.Interpretação, avaliação farmacêutica e dispensa 
 
Nesta fase é necessário fazer a avaliação da prescrição médica e verificar se é 

adequada, ou não, ao problema que o doente padece. Para isso, é importante questionar o 
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mesmo e interpretar as suas queixas, esclarecer sobre os efeitos secundários e 

interacções medicamentosas.  

O aviamento da receita eletrónica faz-se através da introdução do código de barras 

da receita, de seguida do código de acesso presente na guia de tratamento e por fim, o 

código de opção. Depois é feita a leitura dos códigos de barras dos medicamentos a aviar, 

é preenchido os dados do utente e por fim, é impresso no verso da receita um recibo que 

deve ser assinado pelo utente dando como garantia da receção dos medicamentos. Este 

recibo será assinado e carimbado pelo farmacêutico que aviou a receita. As receitas serão 

colocadas em gavetas próprias, para posteriormente se proceder ao receituário, ou seja, 

serão ordenadas todas as receitas aviadas por lotes, que são compostos por trinta 

receitas. Estes lotes serão verificados para garantir que todos possuem a data do 

aviamento, o carimbo da farmácia e a assinatura do responsável pelo aviamento. Serão 

também verificados possíveis erros de faturação e de aviamento, procedendo-se à sua 

correcção, se for o caso.   

Na FSA realizam-se também vendas suspensas, que como o próprio nome indica, é 

uma venda que não é totalmente fechada no momento. As vendas suspensas são feitas 

em diversas situações, como quando o utente não quer levar a medicação toda que está 

na receita, ficando esta guardada na farmácia até ao final do mês sendo fechada nessa 

altura; ou então quando o utente precisa de uma medicação urgente mas ainda não possui 

prescrição médica, sendo a receita entregue numa fase posterior, de preferência até o final 

do mês em que levou o medicamento. Esta situação apenas é aplicada a utentes habituais 

com tratamentos crónicos ou prolongados, sendo então emitida uma fatura simplificada, 

servindo apenas como comprovativo de venda. É possível ainda realizar-se venda a 

crédito a utentes com conta corrente, sendo emitido um comprovativo que é assinado pelo 

utente e é guardado juntamente com a fatura num local específico, estando esta opção 

restrita a um número reduzido de utentes. Aquando da regularização, é emitido um recibo 

que é anexado à fatura.  

 

3.4.Dispensa de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 
 
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são substâncias químicas que 

exercem a sua acção no Sistema Nervoso Central (SNC), provocando alteração das 

funções cerebrais (estimulação ou depressão) e com a capacidade de conduzir facilmente 

a adição, tolerância física/psíquica e sintomas de privação13. 
A legislação actual, Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro14, tem como principal 

função regular e controlar estes medicamentos, evitando qualquer tipo de atividades ilícitas 

com estes produtos, estabelecendo regras e penalizações. 
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As receitas de medicamentos psicotrópicos carecem uma atenção especial, sendo 

obrigatório os seguintes elementos: identificação do médico e identificação do utente 

(morada, sexo, idade, número de beneficiário do seu sistema de saúde e do cartão de 

cidadão), a indicação do medicamento (nome, dosagem, forma farmacêutica, posologia, 

número de embalagens e sua dimensão) e, no caso de não ser o próprio utente deslocar-

se à farmácia, deverão ser preenchidas as devidas informações relativas ao adquirente. No 

final da dispensa, são impressos os dados referentes à dispensa dos medicamentos e os 

dados do adquirente na receita. De seguida, é emitido um comprovativo, sendo anexado à 

receita. No tratamento destas receitas, o documento original é encaminhado para a 

entidade responsável pela comparticipação, enquanto o duplicado fica arquivado na 

farmácia por um período de três anos, ordenado por data de aviamento8. 
Durante o estágio tive oportunidade de dispensar vários medicamentos do grupo 

dos estupefacientes e psicotrópicos. 

 

3.5.Subsistemas de saúde e regime de comparticipação de medicamentos  
 
 Um medicamento comparticipado é um medicamento em que o utente apenas 

paga uma parte do PVP sendo que o restante valor fica ao encargo da entidade de saúde. 

Em Portugal, a principal entidade responsável pela comparticipação dos MSRM é o 

Sistema Nacional de Saúde (SNS). Este sistema subdivide-se em dois principais: Regime 

Geral e o Regime Especial, sendo que este último abrange os pensionistas cujo 

rendimento anual não excede 14 vezes o salário mínimo nacional, estando as receitas 

identificadas pela letra “R”.  

Existem ainda receitas com comparticipação especial, relacionadas com 

determinadas patologias crónicas tais como a Doença de Alzheimer (despacho 

nº13020/2011), Psoríase (lei nº6/2010), Lúpus, entre outros, que possuem a referência a 

uma portaria, despacho ou decreto15. Existem ainda outros subsistemas que estabelecem 

um regime de complementaridade entre entidades, beneficiando o utente de uma 

comparticipação adicional à estabelecida pelo SNS (por exemplo SAMS, CGD). Para 

efetivar esta validação é necessário tirar uma cópia da receita, sendo o documento original 

faturado no SNS e a fotocópia para o subsistema em causa. 
Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com receitas prescritas com 

diversos subsistemas de comparticipação, familiarizando-me assim com diversas 

entidades. Os diferentes regimes de comparticipação possuem denominações 

características, como por exemplo: Regime Geral – 01; Regime Especial – 48; Doenças 

Profissionais – 41; Diabetes Mellitus – DS; Regime Geral + SAMS – J1. 
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3.6.Medicamentos genéricos e sistemas de preços de referência  
 
 Um medicamento genérico define-se por “medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados”, sendo o Medicamento de Referência aquele que “foi 

autorizado com base em documentação completa, incluindo resultados de ensaios 
farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos16.  

O preço de referência corresponde ao valor sobre o qual incide a comparticipação 

do preço dos medicamentos de cada um dos GH, sendo que a cada GH é atribuído um 

preço de referência sobre o qual o estado comparticipa. O preço de referência para cada 
GH corresponde à média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado17. Nos casos 

em que a comparticipação é superior ao PVP, o medicamento fica a custo zero.  

Durante o meu estágio todos os dias os utentes perguntavam se o efeito dos 

medicamentos genéricos era idêntico e tinham sempre muitas dúvidas em relação a estes 

medicamentos. Perante estas situações tentei sempre esclarecer da melhor forma possível 

embora que, atualmente devido à crise económica que o país atravessa, a grande maioria 

dos utentes prefere o genérico mais barato, e uma pequena parte preferia o medicamento 

de marca, pois estes últimos afirmavam que “os genéricos não fazem o mesmo efeito”.  

 

3.7.Processamento de receituário e faturação  
 
O receituário é sempre verificado várias vezes, pois em certas ocasiões, no 

momento da dispensa pode faltar algum pormenor ou acontecer algum erro. Após feita 

esta validação, as receitas são organizadas em lotes de trinta receitas, sendo impresso um 

verbete de identificação de lote completo, o qual é carimbado, datado e assinado pelo 

diretor técnico. O verbete de cada lote contêm a identificação da farmácia, a série, o mês e 

o ano a que se refere, o número de receitas, o PVP dos medicamentos, o valor pago pelos 

utentes e valor a pagar pela entidade que os comparticipa18. 

No último dia do mês a facturação é fechada, sendo emitida uma Relação Resumo 

de Lotes e a Fatura Mensal dos Medicamentos. Esta documentação e os respetivos lotes 

ordenados e verbetes anexados são enviados para a ARS (Administração Regional de 

Saúde do Norte). 

O receituário é conferido pelo Centro de Conferência de Faturas que quando deteta 

alguma irregularidade devolve a receita à farmácia juntamente com um documento que 

justifica o motivo da devolução. Nestes casos, a farmácia tem até ao final do mês para 

retificar a situação.  
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Durante o estágio, tive a oportunidade de organizar as receitas e os lotes dos 

diferentes organismos, e de verificar todo o processo. 

 

 3.8.Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 
 
Estes medicamentos não preenchem qualquer das condições requeridas pelos 

MSRM, mas fazem também parte do sistema de saúde, e a sua utilização deve limitar-se 

apenas a situações clínicas não graves, bem definidas e autolimitadas. Os MNSRM são 

dispensados nas farmácias e nos locais de venda autorizados para o efeito, sendo o seu 

PVP sujeito ao regime de preços livres, ou seja, fixado a nível dos canais de distribuição e 

comercialização. A dispensa destes medicamentos na farmácia comunitária é muito 

frequente em casos de indicação farmacêutica e de automedicação19.  

Antes de efectuar a dispensa destes medicamentos o farmacêutico deve questionar 

sobre a história clínica do utente, se padece de alguma patologia, se já é medicado, 

intolerâncias medicamentosas entre outras questões, de forma a poder recolher o máximo 

de informação possível que ajudem a tomar a decisão. Por vezes o problema do utente, 

pode ser resolvido apenas com alteração dos hábitos alimentares ou com medidas não 

farmacológicas. Posto isto, cabe ao farmacêutico a última decisão de dispensar ou não o 

medicamento, após ponderar a real necessidade do MNSRM. 

No decorrer do estágio tive oportunidade de presenciar situações de utentes que 

antes de se dirigirem ao médico, pediam conselhos na farmácia de forma a melhorarem o 

seu estado de saúde. 

 

3.9.Dispensa de outros produtos de saúde  
 
Na FSA podem ser adquiridos outros produtos para além dos já descritos, na área 

da cosmética e de higiene corporal, fitoterapia, suplementos alimentares, produtos 

dietéticos, dispositivos médicos, produtos homeopáticos e produtos veterinários. 

Embora a maioria destes produtos não sejam de venda exclusiva em farmácias, os 

utentes que adquiram estes produtos neste local beneficiam sempre de um 

aconselhamento adequado e personalizado, pois os conhecimentos do farmacêutico 

devem abranger diversas áreas. 
No decorrer do meu estágio foi me possível verificar que os utentes preferem cada 

vez produtos à base de produtos naturais, nomeadamente produtos fitoterapêuticos 

dietéticos. 
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4.Preparação de medicamentos manipulados e preparações extemporâneas  
 

Os medicamentos manipulados preenchem as necessidades dos utentes que não 

podem utilizar os medicamentos disponíveis no mercado, como por exemplo, em situações 

que os pacientes apresentam uma intolerância a um componente ou então em 

medicamentos para uso pediátrico. Assim, é necessário preparar os medicamentos para 

estes clientes, sendo denominados de medicamentos manipulados. Os medicamentos 

manipulados definem-se como qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico20. A prescrição de manipulados é 

da responsabilidade do médico, e a sua prescrição é feita em receitas normais, com 

indicação do doente para o qual se destina o medicamento. Estas receitas contêm apenas 

o nome da substância ativa, estando muitas vezes presente a indicação: “F.S.A.” (fazer 

segundo a arte).  

As matérias-primas utilizadas nas preparações de manipulados têm de cumprir 

obrigatoriamente as exigências da respetiva monografia inscrita na FP, sendo também 

necessário o preenchimento de uma ficha de receção de matérias-primas. A elaboração do 

manipulado deve reger-se pelo FGP, sendo após a sua elaboração preenchida a ficha de 

preparação.  

Posteriormente, procede-se ao acondicionamento do medicamento manipulado e é 

feita a rotulagem da embalagem, devendo esta fornecer toda a informação necessária ao 

doente, indicando: nome da preparação, quantidade preparada, data de preparação, prazo 

de validade, PVP, condições de conservação, instruções especiais, eventualmente 

indispensáveis para a utilização do medicamento, como, por exemplo, «agite antes de 

usar», «uso externo».  

Segundo a portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, estabelece-se que o cálculo do 

preço de venda ao público dos medicamentos manipulados é efetuado com base no valor 

dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos materiais de 

embalagem21. As preparações extemporâneas mais comumente presentes na farmácia 

comunitária correspondem a pós para suspensão oral, de baixa instabilidade, preparadas 

no ato da venda, mediante reconstituição com água purificada.  
Infelizmente durante o estágio não tive a oportunidade de proceder à preparação de 

medicamentos manipulados, pois era raro surgir utentes com essa necessidade e devido a 

esse fato, as raras vezes que surgiam era pedido a outra farmácia, sendo o medicamento 

entregue através da Plural. Por outro lado, foi-me possível fazer preparações 

extemporâneas de suspensões de diferentes antibióticos como, por exemplo, de 

amoxicilina, de amoxicilina com ácido clavulânico, entre outros antibióticos, nunca me 

esquecendo de reforçar que a conservação do segundo deve ser feita no frigorífico e que 
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se deve proceder sempre à agitação antes de usar, uma vez que se trata de uma 

suspensão.   

 
5.Outros serviços prestados na farmácia  
 

A Farmácia Comunitária é considerada um local de Cuidados Primários e o 

farmacêutico enquanto agente de saúde tem uma responsabilidade acrescida na promoção 

da saúde e prevenção da doença22. A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro23, define 

os serviços farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias no âmbito da 

promoção da saúde e do bem-estar dos utentes. Na FAC são prestados serviços como 

administração de primeiros socorros, utilização de meios auxiliares de diagnóstico e 

terapêutica, programas de cuidados farmacêuticos, campanhas de informação e 

colaboração em programas de educação para a saúde. 

Na FSA disponibilizam-se serviços realizados por profissionais que se deslocam à 

farmácia tais como, consultas de nutrição, podologia, entre outros. Para além destes a FSA 

também disponibiliza à comunidade a determinação de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos e a administração de medicamentos e vacinas não incluídas no PNV.   

  

5.1.Determinação de parâmetros biológicos e bioquímicos  
 
Na FSA, são realizadas determinações da pressão arterial, triglicerídeos, colesterol 

total, hemoglobina, perfil lipídico, urina tipo II, testes de gravidez, IMC e glicémia capilar. As 

determinações bioquímicas de triglicerídeos, perfil lipídico, hemoglobina e colesterol total 

são efetuadas com o aparelho Veri-Q Multi®. Em relação à medição da glicemia capilar é 

utilizado FreeStyle Freedom Lite®. Existe ao dispor dos utentes uma balança que 

determina o peso, altura e um aparelho para medir o índice de massa corporal (IMC). 
Durante os primeiros meses de estágio, realizei as determinações acima 

mencionadas, tendo sempre o cuidado de rejeitar todo o material contaminado com sangue 

nos contentores apropriados. De acordo com os resultados obtidos, tentava proporcionar 

ao utente um aconselhamento farmacêutico direcionado para o problema, indicando 

sempre medidas não farmacológicas a adotar, assim como mudanças no estilo de vida.  

  

5.2.Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no PNV  
 
A FSA proporciona aos utentes um serviço de primeiros socorros, tratamento de 

feridas e administração de injetáveis e vacinas não incluídas no PNV. Este serviço é 

prestado pelos profissionais habilitados com o Curso de Administração de Injetáveis. 
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5.3.Recolha de medicamentos fora de prazo ou não utilizados 
 
Os medicamentos depois de utilizados, bem como os seus resíduos, constituem um 

perigo bastante acrescido para a população em geral. Para resolver este problema, a 
indústria farmacêutica associou-se a distribuidores e criou a empresa VALORMED®24, com 

um sistema autónomo de recolha e tratamento de resíduos de medicamentos, bem como 

resíduos de embalagens de medicamentos e produtos de uso veterinário. Quando o 

contentor do VALORMED® está completo, este é fechado e pesado, sendo preenchido 

uma ficha, e posteriormente, o contentor é recolhido pelos distribuidores de 

medicamentos24.  

Durante o estágio recebi um grande número de medicamentos de utentes para 

colocar no contentor, o que significa que esta iniciativa é muito bem recebida pelos 

utentes. 

 

5.4. Outras atividades promovidas pela Farmácia Santa Apolónia  
 
De forma a comemorar o Dia da Mãe, a equipa FSA organizou uma aula de zumba 

(Anexo 12). Esta aula era destinada a todos os utentes que estivessem interessados e 

serviu essencialmente para estimular a actividade física, um estilo de vida saudável e 

aumentar o contato pessoal entre utentes e a equipa da farmácia. A inscrição era 

obrigatória e tinha um custo de 1.50 €, tendo os interessados direito a uma t-shirt com o 

logotipo da farmácia, uma garrafa de água e uma maçã. A actividade foi realizada com 

sucesso e teve grande adesão por parte dos clientes, ficando a garantia de uma nova 

actividade num futuro próximo. 

 No Dia da Criança a FSA promoveu um concurso via facebook. Os interessados 

tinham obrigatoriamente de fazer like na página de facebook da FSA e identificar três 

amigos, ficando desta forma habilitado a ganhar um protector solar pediátrico Vichy® 50+. 

O objectivo deste concurso foi dinamizar a página de facebook da farmácia, aumentando o 

número de gostos da página e assim, conseguir aceder a um maior número de utentes 

possíveis. 

 

6.Formações  
 

A ciência da saúde é um ramo que está em constante evolução, por isso o 

farmacêutico necessita de se atualizar, de forma a nunca ficar obsoleto. Durante o estágio 

tive a oportunidade de participar em várias formações como por exemplo: Curso 

“Comunicação Clínica para Farmacêuticos”- FFUP; “Pele Atópica” da LetiAT4; “ PARAVET: 

Ectoparasitas nos Animais de Companhia”; Curso: ‘’ Indicação Farmacêutica na 
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Contraceção Hormonal de Emergência’’; Formação “THERALAB – Gama Depuralina” e 

Formação “EXCILOR: Tratamento da Infeção Fúngica das Unhas”. 

 

7.Conclusão  
 

No final do estágio, sinto que estes 6 meses foram o culminar de 5 longos anos de 

aprendizagem teórico-científica. Durante o estágio consegui colocar em prática os meus 

conhecimentos e comecei a desenvolver e aprimorar o contato pessoal com os utentes, 

contribuindo drasticamente para a minha evolução como futuro farmacêutico e também, 

como pessoa. A equipa da FSA contribuiu muito para esta evolução, pois estiveram 

sempre presentes para esclarecer todas as minhas dúvidas e ajudar quando assim o 

necessitava. Foi-me dado a oportunidade também de poder frequentar várias formações, 

ajudando a aprofundar os meus conhecimentos em várias áreas, como a veterinária. 

Desta forma, sinto que estou preparado para entrar no mercado de trabalho, não 

descurando que ainda tenho um longo caminho a percorrer. Esta passagem pela FSA 

tratou-se sem dúvida uma experiência enriquecedora e fulcral para a minha formação 

como futuro farmacêutico. 
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PARTE II 

Trabalhos desenvolvidos no âmbito do 
estágio em Farmácia Comunitária. 

 

 

 

 

 



                Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária – Farmácia Santa Apolónia  

21 
 

Figura 1 – Válvulas venosas, do lado 
esquerdo encontra-se capaz de 
transportar o sangue no sentido 
ascendente. A distensão e dilatação 
da parede venosa impedem a correta 
circulação venosa (lado direito). 
Adaptado de 28 

Caso de estudo 1 – Doença Venosa Crónica 
 

1. Enquadramento ao tema 
 

Ao longo do estágio, foi-me possível constatar uma frequente procura de fármacos 

venotrópicos por grande parte de utentes, nomeadamente para o alívio das pernas 

cansadas. Desta forma, decidi aprofundar este tema, assim decidi fazer um inquérito 

(Anexo 13) aos clientes da FSA para avaliar o seu risco de vir a sofrer de DVC e elaborei 

um panfleto (Anexo 15) sobre o mesmo, que foi distribuído aos utentes. Por fim, decidi 

realizar uma formação (Anexo 20) sobre este tema à restante equipa, aproveitando a 

ocasião para dar a conhecer os moldes do inquérito que realizei. 

 
2. Introdução 

 
Define-se por doença venosa crónica como qualquer alteração morfológica e funcional 

do sistema venoso, manifestada a longo prazo por sintomas e/ou sinais, indicando a 

necessidade de investigação e/ou tratamento25,26. 

A doença venosa é, hoje em dia, considerada uma patologia crónica e evolutiva que 

afeta uma grande parte da população mundial27. Em Portugal, devido ao fato da sua 

localização e clima, estima-se que cerca de um terço da nossa população sofra de 

alterações da macro e microcirculação dos membros inferiores28,29. Consequentemente, 

estes doentes apresentam diversos graus de 

incapacidade física, psicológica e social, que nas 

fases mais graves da doença implicam elevados 

custos para o sistema de saúde português. Na 

Europa, segundo um estudo desenvolvido por 

Nicolaides et al.30, um em cada dois adultos 

apresentam queixas relativas a sintomas e/ou 

sinais de DVC. No que respeita à mais severa 

manifestação de DVC, a úlcera varicosa, calcula-

se em 0,3% da população adulta a sua 

prevalência31. 

Estão já estabelecidos vários factores de risco 

para esta patologia, tais como, a idade, factores 

genéticos, o sexo feminino, elevada estatura, 

obesidade e a posição ortostática prolongada32.  

A doença venosa crónica (DVC) representa 

um espetro de sintomas elevado, desde simples desconforto ou sensação de cansaço nas 

pernas até ao aparecimento de úlceras venosas32,33. Por esta razão, esta patologia pode 
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ser ignorada pelos doentes numa fase inicial, dado os sintomas serem idênticos ao simples 

cansaço comum. No entanto, os sintomas da DVC nem sempre evidenciam uma 

correlação linear ao estado físico do doente, como varizes tronculares, úlceras ou outras 

lesões, para além de que estes não são exclusivos da DVC, podendo ter origem noutras 

patologias34. 

O farmacêutico tem um papel importante na prevenção, na deteção precoce e no 

retardamento da evolução desta patologia. 

 
3. Fisiopatologia da DVC 

 
A doença venosa é, actualmente, considerada uma doença crónica e evolutiva, 

estando associada a um processo fisiopatológico complexo, com origem num ciclo vicioso 

entre a inflamação venosa crónica e a hipertensão29. Estes dois processos são os 

principais responsáveis pela degradação das paredes e válvulas venosas, resultando 

numa incompetência das válvulas e do refluxo venoso, o que irá provocar uma alteração 

do fluxo sanguíneo venoso (Figura 1). Esta alteração vai desencadear uma reação 

inflamatória, através da libertação de mediadores inflamatórios ao nível das células 

endoteliais26,29.  

A cascata inflamatória inicia-se com a ativação, adesão e migração dos leucócitos, 

através do endotélio, sendo posteriormente produzido citoquinas e factores de 

crescimento, levando à alteração da matriz extracelular. Os principais responsáveis pela 

génese da disfunção venosa são os processos inflamatórios entre leucócito-endotélio. 

Posteriormente, esta lesão contínua das válvulas irá provocar a disfunção das válvulas e o 

refluxo venoso. O refluxo venoso vai, por sua vez, levar a uma hipertensão venosa, 

completando-se assim um ciclo vicioso que está na génese da DVC26. 
 

4. Classificação da patologia 
 

Um dos métodos mais aceites internacionalmente para classificar a doença venosa, 

consoante a sua gravidade, é a classificação CEAP (“C” – Clínica; “E” – Etiológica; “A” – 

Anatómica; “P” – Fisiopatológica)35. Esta classificação tem como principal função servir de 

guia sistemático de forma a melhorar o diagnóstico clínico e respetiva caraterização dos 

doentes, permitindo também adequar o tratamento de cada doente. Numa primeira fase, a 

classificação clínica do doente pode ser feita através de observação, sem recurso a 

qualquer tipo de exame mais específico29,35. 

O estádio C0 não apresenta quaisquer sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa 

mas já estão presentes os sintomas caraterísticos, como por exemplo dor, sensação de 

aperto, irritação, sensação de peso nas pernas e cãibras musculares29,34. A grande maioria 
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dos atendimentos que efectuei a doentes venosos apresentava os sintomas anteriormente 

descritos.  

A partir do estádio C1 começam a surgir os primeiros sinais sob a forma de 

telangiectasias e varizes reticulares, estas vão-se dilatando e quando possuem mais de 3 

mm de diâmetro denominam-se de varizes tronculares (C2). Com a evolução da doença 

surge edema (C3), alterações de pigmentação e/ou edema (C4), culminando com úlcera 

venosa cicatrizada (C5) e úlcera venosa ativa (C6) (Figura 2) 35. 

 
 
 

5. Diagnóstico 
 

Atualmente, o diagnóstico pode ser feito através de três exames distintos: anamnese, 

deteção do refluxo e obstrução (exame físico, que pode já incluir uma primeira avaliação 
com Doppler portátil, ajudando a identificar a presença e os locais de refluxo e potencial 

oclusão das veias) e por fim, o eco-doppler (permite distinguir o fluxo sanguíneo através da 

utilização de diferentes cores, utilizando-se sondas de alta frequência para as veias 

superficiais e sondas de baixa frequência para as veias profundas)30. 

De forma a organizar o diagnóstico de doentes com DVC, utiliza-se três níveis 

diferentes, dependendo da gravidade da doença. O nível I consiste numa consulta médica 

com avaliação do historial clínico e exame físico, o qual pode incluir o uso de Doppler 
portátil ou eco-doppler. No nível II já inclui a realização de exames vasculares não 

invasivos, com utilização obrigatória de um eco-doppler, e por fim o nível III, onde já se 

efectuam exames invasivos ou estudos imagiológicos complexos, incluindo a flebografia 

ascendente e descendente, varicografia, entre outros30,36. 

 

6. Tratamento 
 

O método de tratamento da DVC deve ser escolhido de forma a diminuir os sintomas e 

sinais do doente e principalmente, para evitar a progressão da doença. O tratamento desta 

patologia engloba diversos métodos, entre os quais, a adoção de medidas higieno-

dietéticas adequadas, utilização de compressão elástica, fármacos venoativos e por fim, 

métodos cirúrgicos como por exemplo, ablação térmica, química ou escleroterapia30.   

Figura 2 - Representação dos diferentes estádios clínicos da classificação 
CEAP28 
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6.1. Medidas higieno-dietéticas 

 
As medidas higieno-dietéticas consistem em certos comportamentos que permitem 

melhorar a sintomatologia e evitar a progressão da doença venosa. Estes devem ser 
aconselhados sempre que o doente necessite e incluem28,34: exercitar as pernas em 
todas as circunstâncias (períodos longos nas posições de pé, sentada ou de pernas 

cruzadas devem ser evitadas, pois o peso do sangue e a falta de exercício favorecem a 

estagnação do sangue nas veias. Caso a atividade profissional o obrigue a estar sempre 

sentado ou de pé, é necessário andar um pouco durante o dia ou fazer movimentos 
circulares com os pés); praticar exercício físico regularmente de forma apropriada (a 

prática de ginástica, ciclismo, dança, natação ou golfe, facilita a circulação venosa); evitar 
lugares quentes (as variações de temperaturas modificam o comportamento das veias. 

Um aumento do calor nas pernas favorece a dilatação das veias, diminuindo a circulação 
venosa); procurar lugares frescos (duche de água fria nas pernas ou caminhar à beira da 

água na praia, ativa a funcionalidade das veias e alivia a sensação de peso e dor nas 
pernas); prevenir a obesidade e a obstipação (responsáveis por aumentar a pressão 

sanguínea nas veias, por isso, deve privilegiar uma alimentação rica em fibras (ex.: 

vegetais), uma boa hidratação (consumo diário de 1,5 litros de água) e consumir menos 
gorduras saturadas); usar vestuário e calçado apropriado (vestuário apertado comprime 

as veias e bloqueia a circulação do sangue nas pernas, enquanto que sapatos de salto alto 

vão reduzir a superfície de apoio do pé, o que vai diminuir a circulação do sangue dos pés 
para as pernas); facilitar a circulação venosa durante a noite (levantar os pés da cama 

alguns centímetros) e por fim, massajar regularmente as pernas (de baixo para cima, 

para estimular a circulação sanguínea). 

 

6.2. Compressão elástica 
 

As meias de compressão elástica constituem uma importante ferramenta no 

tratamento da doença venosa. Estas exercem pressão nas pernas provocando 

vasoconstrição e estimulando a circulação venosa, assim ajudam a aliviar a sensação de 

pernas cansadas e de inchaço, bem como evitam a progressão da DVC29,37,38. São 

produzidas de material têxtil elástico e podem ser: meias até ao joelho (A-D), até à raiz da 

coxa (A-G) ou collants (A-T). De acordo com o grau de compressão, as meias de 

compressão são agrupadas em 4 tipos: Grau 1 (compressão ligeira) – 15-21 mmHg; Grau 

2 (compressão média) – 23-32 mmHg; Grau 3 (compressão forte) – 34-46 mmHg e Grau 4 

(compressão muito forte) – >49 mmHg. Para se obter melhores resultados as meias devem 

ser calçadas logo de manhã e devem exercer máxima compressão no tornozelo38. 
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6.3. Fármacos venotrópicos 
 

Os fármacos venoativos têm diferentes mecanismos de ação e podem ser 

avaliados de acordo com as suas propriedades em relação à micro e macro circulação, 

entre os quais: diminuição do tónus venoso, efeito ao nível das paredes e válvulas 

venosas, protecção das células endoteliais da hipoxia, prevenção do refluxo venoso, 

inibição da interação entre leucócito-endotélio, redução dos radicais livres e por fim, 

diminuição de afecções hemorroidárias31, 39-46 (Tabela 2). 

Atualmente, existe um grande número de fármacos venativos nas farmácias, entre 

os quais: do grupo das gama-benzopironas, rutina e rutósido VENORUTON® 
(GlaxoSmithKline Consumer Healthcare), fracção flavonóica purificada micronizada 
DAFLON 500® (Servier Portugal), diosmina VENEX FORTE® (Decomed Farmacêutica, 

S.A.); do grupo das saponinas, o extrato de ruscus CYCLO 3® (Pierre Fabre Médicament 
Portugal), e escina VENOTOP® (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG); de outros 

extratos de plantas, antocianósidos e proantocianidina entre os quais, a hesperidina 

CYCLO 3® (Pierre Fabre Médicament Portugal), a hidrosmina VENOSMIL® (Laboratórios 

Vitória S.A.); e por fim, do grupo de origem sintética, dobesilato de cálcio DOXI-OM® (OM-

Pharma, S.A.) 31,39-46. 
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+_Evidência disponível   -_Evidência não disponível 

Os mecanismos de ação de algumas substâncias ativas tais como, a diosmina e da 

hidrosmina ainda não estão totalmente esclarecidos nem possuem evidência clínica que 

possa demonstrar o seu efeito terapêutico, contudo admite-se que que iniba a actividade 

da catecol-O-metiltransferase, enzima responsável pela degradação da noradrenalina, 

mediador que assegura o tónus venoso. Em relação à diosmina, esta hipótese foi 

confirmada “in vivo” por estudos animais e “in vitro” em segmentos de veia safena 

humana41,44.  

A pentoxifilina TRENTAL® (Sanofi-Aventis – Produtos Farmacêuticos, Lda.) é um 

medicamento vasodilatador utilizado no tratamento da úlcera da perna. Este princípio ativo 

atua melhorando a fluidez do sangue devido à sua acção sobre a diminuição da 

deformabilidade dos eritrócitos reduzindo a sua agregação, a agregação plaquetária, 
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Tabela 2 – Mecanismo de ação dos principais fármacos venotrópicos. 
Adaptado de 28 
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reduzindo os níveis de fibrinogénio, a adesão dos leucócitos ao endotélio e sua activação, 

resultando na lesão do endotélio e diminuição da viscosidade do sangue46. 

 

6.4. Métodos cirúrgicos 
 

A decisão de se proceder a um método cirúrgico deve ser personalizada de acordo 

com o quadro clínico de cada doente, dependendo também da experiência do cirurgião 

vascular. Existem vários procedimentos cirúrgicos que são utilizados na prática clínica, 

podendo ser do tipo químico (escleroterapia líquida ou escleroterapia com espuma); 

térmico (vapor, laser ou radiofrequência) e por fim, mecânico (flebectomia minimamente 

invasiva, stripping clássico ou CHIVA)47. 

 

7. Inquérito 
 

De forma a avaliar o risco de desenvolver DVC da população, decidi elaborar um 

inquérito adaptado de um questionário ‘’check-up online’’, presente no site da Sociedade 

Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular.  

 

7.1. Risco da população desenvolver Doença Venosa Crónica 
 

O questionário consistia em 17 perguntas, incindindo em factores de risco, sinais e 

sintomas. Este inquérito foi efectuado à população cliente da FSA e teve a duração de 

cerca de 2 semanas. Os inquéritos foram realizados no gabinete de apoio personalizado, 

onde existia uma maior privacidade, sendo possível efectuar um aconselhamento 

adequado no final de cada inquérito dependendo do risco de cada utente. Aos inquiridos foi 

também distribuído um panfleto sobre o tema, de forma a garantir que a informação que foi 

passada oralmente ficasse bem esclarecida.  

Foram analisados 31 inquéritos, dos quais 23 foram preenchidos por indivíduos do 

sexo feminino e 8 do sexo masculino (Anexo 14).   

Através da observação dos dados obtidos podemos verificar que dos 31 inquiridos 

apenas 16 % apresenta um risco elevado, cerca de 51 % possui um risco moderado e os 

restantes 10 utentes têm um baixo risco (Gráfico 1).  
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Dos 23 indivíduos do sexo feminino que participaram no inquérito, 5 apresentaram 

risco elevado de desenvolver DVC, 14 obtiveram um resultado de risco moderado e as 

restantes baixo risco (Gráfico 4 – Anexo 14). Embora a amostra seja reduzida, estes 

resultados estão de acordo com o descrito pela Sociedade de Angiologia e Cirurgia 

Vascular, que afirma que as mulheres estão mais propensas a sofrer de DVC, com uma 

incidência de 60 % para o sexo feminino e cerca de 40 % para o sexo masculino28. 

Os 15 utentes com idade superior a 45 anos apresentaram risco moderado ou risco 

elevado, o que permite confirmar a influência da idade no desenvolvimento da DVC, tal 

como descrito em artigos já publicados28,48.  

Consoante o resultado obtido, os utentes tiveram um aconselhamento apropriado 

de acordo as suas necessidades. Os indivíduos com baixo risco de desenvolver DVC 

foram aconselhados a adotar medidas higieno-dietéticas de forma a continuar a boa saúde 

das suas veias. Para os utentes com risco moderado foi recomendado um tipo de 

tratamento quer seja com um suplemento ou medicamento venotrópico, ou então através 

da utilização de meias de compressão, reforçando também as medidas higieno-dietéticas. 

Por fim, para os doentes com risco elevado foram aconselhados a consultar o médico 

especialista, sendo que a sua maioria já fazia pelo menos um tipo de tratamento.  

 

8. Conclusão do caso de estudo 
 
A doença venosa crónica é actualmente uma patologia com elevada prevalência em 

Portugal, devido a este fato é necessário que o farmacêutico domine o assunto e 

desempenhe o seu papel alertando e informando o utente sobre a própria doença, de 

medidas higieno-dietéticas, das alternativas terapêuticas e através da dispensa do 

MNSRM mais indicado. Desta forma, o farmacêutico pode contribuir positivamente para um 

diagnóstico e tratamento precoce da doença, evitando a sua evolução.  
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Gráfico 1 – Risco de desenvolver DVC 
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Infelizmente, esta patologia ainda é menosprezada e desvalorizada pelos doentes, 

pois embora os seus sintomas iniciais sejam ligeiros como por exemplo, ter as pernas 

cansadas, a doença venosa crónica pode evoluir muito rapidamente e levar a uma 

incapacidade física e emocional. 

O panfleto informativo sobre a DVC (Anexo 15) foi distribuído aos utentes da FSA 

que realizaram o inquérito, com o principal intuito de dar a conhecer melhor esta patologia, 

que é deveras comum no nosso país, especialmente no género feminino. Para além disto, 

a palestra que realizei foi bem aceite pelos colegas. 

 

Caso de estudo 2 – Contraceção de Emergência 

 

1. Enquadramento ao tema 
 

A contraceção de emergência (CE) é um método destinado a impedir uma gravidez 

não desejada que pode ser devido a uma relação sexual não protegida (RSNP) ou de uma 

falha no método contracetivo49,50. 

Estes medicamentos encontram-se disponíveis na farmácia e podem ser adquiridos 

sem necessidade de receita médica, desta forma, os farmacêuticos desempenham um 

papel fundamental no aconselhamento e dispensa das pílulas do dia seguinte. A 

disponibilidade destes medicamentos sem receita permite às mulheres obter uma CE de 

forma rápida e anónima, garantindo a toma dentro das 24 horas após a RSNP, quando se 

sabe que o tratamento é mais eficaz50. 

Decidi abordar este tema devido essencialmente, à elevada importância do 

farmacêutico no aconselhamento da CE, pois estes profissionais estão na linha da frente 

dos prestadores de cuidados de saúde, e por isso, devem facilitar o diálogo sobre as 

alternativas contracetivas e esclarecer todas as questões que possam surgir da parte do 

utente. 

Outro fator que me levou a abordar este assunto foi o fato de ainda existir muitas 

dúvidas e mitos sobre a CE por parte da população em geral. Desta forma, decidi elaborar 

um panfleto alusivo ao tema (Anexo 16), o qual o qual esteve disponível no balcão de 

atendimento da farmácia, tendo sido distribuído aos utentes. Decidi também por adaptar 

um fluxograma de indicação terapêutica (Anexo 17) para ajudar os colegas na decisão de 

dispensa ou não, da CE. 

Por fim, consegui também recolher alguns casos clínicos dos quais tive 

oportunidade de presenciar e de fazer o aconselhamento farmacêutico adequado. 
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2. Introdução 
 

A CE define-se como o uso de qualquer medicamento ou dispositivo após a RSNP 

de forma a impedir uma gravidez não planeada. A pílula do dia seguinte possui uma maior 

eficácia quando a sua toma é imediatamente após a RSNP e proporciona uma segurança 

importante em casos de falha do método contracetivo (tal como, esquecimento da toma da 

pílula, preservativo destruído), ou RSNP e em casos de relação sexual forçada51,52. 

A nível europeu, um estudo permitiu estimar que 44% das gravidezes não são 

planeadas, em que dois terços destas finalizam num aborto provocado, um quarto 

terminam num nascimento e, cerca de 11% em abortos espontâneos53. Em Portugal, 

estima-se que mais de 25% das gravidezes não são planeadas54. 

A gravidez não planeada é fruto da RSNP, e podemos verificar que estas são 

frequentes e não acontecem numa sub-população determinada, mas sim a qualquer 

mulher não dependendo da idade, rendimentos, nível de educação e estado civil55. O 

recurso à CE surge então como uma alternativa que permite minimizar os riscos 

associados à RSNP. 

Os farmacêuticos devem estar preparados para saber lidar com uma possível 

situação de aconselhamento ou dispensa de CE, pois são para a maioria das pessoas, o 

primeiro ponto de contato com o sistema de saúde.  

A não necessidade de receita médica para a obtenção da CE permite aumentar o 

acesso e reduzir ao mínimo o atraso da toma. É de salientar também o fato de representar 

uma redução significativa de custos56 para o Estado e, por sua vez, para os contribuintes 

portugueses, como por exemplo em casos de interrupção voluntária da gravidez. 

 
3. Fisiologia reprodutiva 

 
3.1. Ciclo menstrual 
 

 O ciclo menstrual corresponde ao período de tempo contido entre o início de um 

fluxo menstrual (menstruação) e o início do fluxo menstrual seguinte, sendo determinado 

pelas hormonas reprodutivas femininas. Em média demora 28 dias, sendo também normal 

a existência de ciclos de 21 a 35 dias. Durante este tempo, a mulher sofre mudanças ao 

nível de determinadas enzimas, hormonas e outras substâncias que vão induzir alterações 

fisiológicas, existindo um período em que há risco de gravidez indesejada na mulher que 

teve RSNP (fase fértil) 57,58. 

 Para a compreensão do ciclo menstrual é útil dividi-lo em três fases: a fase folicular, 
a ovulação e a fase luteínica (Figura 3). A fase folicular corresponde ao período 

compreendido entre o primeiro dia do ciclo até ao início da ovulação, sendo considerado o 
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Figura 3 – Ciclo menstrual. Adaptado de 49 

primeiro dia do ciclo quando ocorre o primeiro dia de menstruação. A hipófise, estimulada 

pelo hipotálamo, liberta a hormona folículo-estimulante (FSH), e esta por sua vez, vai 

estimular o ovário a produzir vários folículos. O crescimento dos folículos irá também 

estimular o aumento da espessura do endométrio, preparando-se para uma possível 

gravidez57-59.  
 A fase ovulatória carateriza-se pela libertação de um óvulo maduro no ovário 

acompanhado pela subida dos níveis da hormona luteinizante (LH) e de FSH, acontecendo  

 

 

geralmente no dia 14 de um ciclo de 28 dias, no entanto, existe uma grande variabilidade  

da ovulação. Quando o nível da LH atinge o pico máximo, ocorre a rutura do folículo em 

desenvolvimento para libertar o óvulo maduro (ovulação). Após a libertação deste, o óvulo 

percorre a trompa de Falópio até ao útero através de pequenos movimentos contráteis e 

dos cílios das células que formam a superfície das trompas57-59. 
Por fim, a fase lútea ocorre após a libertação do óvulo. O folículo que sofreu a 

rutura transforma-se numa estrutura chamada de corpus luteum (corpo lúteo), que produz 

quantidades elevadas de progesterona. O revestimento do útero continua em crescimento 

e mantém-se até um óvulo fertilizado nidificar. Caso isso aconteça, o óvulo implantado 

começará a produzir hormona gonadotropina coriónica humana (hCG), que será detetável 

nos testes de gravidez, que podem ser encontrados em qualquer farmácia. Se por outro 
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lado, não ocorrer fertilização, o corpus luteum degenera, acontecendo normalmente no dia 

22 num ciclo de 28 dias. A perda de produção progesterona faz com que o endométrio se 

desprenda e se inicie de novo a menstruação57-59. 

 
3.2. A imprevisibilidade da ovulação 
 

 Após uma RSNP, os espermatozóides têm a capacidade de sobreviver durante 

aproximadamente 5 dias dentro do trato genital60, o que significa que num ciclo menstrual, 

existem 6 dias nos quais uma relação sexual pode resultar numa gravidez. Estes 6 dias 

correspondem aos cinco dias antes da ovulação mais o dia da ovulação61. 
 Um estudo demonstrou que a ovulação ocorre no dia 14 de um ciclo de 28 dias, em 

apenas 12% das mulheres62. A variabilidade da ovulação é elevada e depende muito se o 

ciclo da mulher é ou não regular, podendo ocorrer a partir do dia 11 ao dia 21. Devido ao 

fato de o espermatozóide manter-se viável durante cinco dias, o período onde existe maior 

risco de gravidez amplia-se do dia 6 até ao dia 21 para mulheres com o ciclo regular. Se o 

ciclo não for regular, o risco de ocorrer ovulação poderá ser ainda mais tarde no ciclo61. O 

risco de uma possível gravidez não finaliza antes do dia 28 do seu ciclo, o que significa 

que não existe um período em que a mulher esteja livre de risco61.  

 
4. Opções de Contraceção de Emergência 

 
Atualmente, existem dois tipos de CE: através de um dispositivo intrauterino (DIU), 

ou por via oral, sob a forma de comprimido. 

Os DIU são considerados como o tipo de CE com maior eficácia63,64, mas por outro 

lado não constituem uma opção prática, pois é necessário a mulher se dirigir a um centro 

de saúde ou hospital para se proceder à sua inserção, que é feita por um profissional 

médico especialista. O DIU mais adequado para CE é o DIU de cobre-T o qual pode ser 

utilizado até 120 horas após a RSNP, garantindo cerca de 10 anos de contraceção63,64. Em 

relação à CE por via oral, existem no mercado duas opções distintas: o levonorgestrel 

(LNG) disponível em 1,5 mg por cada comprimido, de toma única e eficácia até 72 horas 

após a RSNP. Existe também o acetato de ulipristal (AUP), com 30 mg de SA por cada 

comprimido, de toma única e eficácia até 120 horas após a RSNP. De salientar ainda que 

nenhum destes métodos é abortivo e portanto, em casos de gravidez a sua utilização não 

provoca abortamento nem malformações no feto64. 

Estas diferentes opções de CE por via oral podem ser encontradas nas farmácias, 

sendo apenas o AUP de venda exclusiva nas mesmas, enquanto o LNG pode ser 

adquirido também nos locais licenciados para venda de medicamentos não sujeitos a 

receita médica63. 
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5. Mecanismo de ação 

 
5.1. Dispositivo intrauterino de cobre-T 
 

 Embora ainda não esteja totalmente esclarecido, supõe-se que o mecanismo de 

ação do DIU de cobre-T é impedir a fertilização do óvulo através de uma perturbação da 

função normal dos espermatozóides que assim se tornam incapazes de fecundar. O DIU 

de cobre-T também possui a capacidade de interferir na nidação do óvulo alterando as 

condições do endométrio, impedindo assim a implantação do ovo65,66. Os estudos sobre 

eficácia demonstram que este método é o mais eficaz (taxa de falha de 0,04 a 0,19%) 

embora tenha a grande desvantagem da sua inserção ser um processo invasivo e 

demorado63. Concluindo, este método é ideal para as mulheres que pretendem uma CE e 

um método de contraceção eficaz e de longa duração67. 

 
 5.2. Acetato de ulipristal 
 
O AUP atua alterando a actividade da progesterona, que é necessária para ocorrer 

a ovulação68. Este princípio ativo irá atuar na fase pré-ovulatória precoce e tardia, pois atua 

antes do início da subida e até ao pico de LH. O AUP é o segundo método mais eficaz 

(taxa de falha de 1,4%)63, atuando numa fase em que o LNG já não atua, ou seja, mesmo 

antes da ovulação, numa fase em que a subida de LH já se iniciou69,70.  

Possui a capacidade de atrasar a ovulação por um período de 5 dias o que 

corresponde ao tempo médio de vida dos espermatozóides no trato genital. É discutível se 

o AUP tem alguma ação a nível do endométrio na dose usada para CE não sendo evidente 

um efeito na implantação69. A sua eficácia não depende do intervalo de tempo entre a 

relação sexual e a toma. Mesmo nas primeiras 24 h a eficácia do AUP (nos diferentes 

estudos realizados) é superior ao levonorgestrel68-70. 

 
5.3. Levonorgestrel 
 

 Na posologia recomendada, o LNG atua bloqueando o pico de LH, inibindo ou 

atrasando a ovulação e a fertilização se a RSNP ter ocorrido na fase de pré-ovulação, 

quando a probabilidade de fertilização é maior71,72. O LNG não tem qualquer efeito se já se 

tiver iniciado a subida de LH ou no dia do pico de LH.73 

 É o método menos eficaz (taxa de falha de 2 a 3%) e a sua eficácia depende do 

intervalo de tempo entre a relação sexual e a toma da CE, diminuindo ao longo do tempo: 

se for utilizado nas primeiras 24 h a eficácia é de 95%, quando utilizado entre as 24 e as 
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48 horas, desce para 85% e atinge os 58% nas utilizações entre as 49 e as 72 h após a 

RSNP63,73. 
6. Efeitos secundários e contraindicações 

 
Os diferentes métodos de CE são considerados seguros e não estão associados a 

nenhum efeito adverso grave. Contudo, pode ser importante informar à mulher que os 

efeitos secundários como: cefaleias, náuseas, vómitos, aumento da sensibilidade mamária 

e dores pélvicas são raros, temporários e ligeiros, não existindo a necessidade de 

terapêutica adicional70. Se ocorrerem vómitos dentro de 3 horas após a toma do 

contracetivo oral, deve ser repetido a sua toma e se necessário, pode ser utilizado um 

antiemético previamente63. 

A utilização de LNG pode antecipar 1 a 2 dias a menstruação, enquanto o uso de 

AUP pode atrasar 2 dias, sendo que a maioria das mulheres irá menstruar dentro de 7 

dias. Nos 21 dias após a toma de CE se a mulher apresentar amenorreia, deverá ser feito 

um teste de gravidez pois é provável que esteja grávida. Existem algumas situações em 

que a CE está contraindicada71,72. Nestes casos o farmacêutico não deve dispensar a CE, 

devendo encaminhar a utente para o médico63,71.  

O DIU de cobre-T é contraindicado em situações de doenças malignas na zona 

genital, alergia ao cobre, infecções no trato genital, doenças inflamatórias pélvicas entre 

outras afeções na zona genital65.  

Em relação ao AUP, não é recomendado a sua toma em casos de: asma grave 

tratada por glucocorticóides, afeção hepática grave, mulheres que tomam indutores de 

CYP3A4 (com por exemplo anticonvulsionantes ou Hipericão), uso concomitante de CE 

com levonorgestrel e por fim, não é recomendada a amamentação durante uma semana 

após a toma de AUP68. O uso de LNG não é recomendado em casos de afeção hepática 

grave, fatores de risco tromboembólicos preexistentes, especialmente história familiar ou 

pessoal, sugerindo trombofilia e a utilização de indutores de CYP3A471,72. 

 
7. Aconselhamento contracetivo após a toma de CE 

 
O aconselhamento da contraceção deve ser orientado de forma a suprimir as 

necessidades, expectativas e de acordo com a condição médica de cada mulher.  

Após a utilização de CE oral a mulher deve ser informada a manter a utilização de 

contraceção regular, ou seja, se utilizar contraceção hormonal combinada ou contraceção 

progestativa deve iniciar esta imediatamente após a toma de CE. Deve também utilizar 

também um método barreira durante 7 a 14 dias após a toma de CE. Se a opção for o 

progestativo injectável, a colocação de SIU ou implante com etonogestrel, a mulher deve 
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esperar pelo primeiro dia do ciclo menstrual ou após 3 semanas da toma de CE e após a 

realização de um teste imunológico de gravidez62,64. 

O aconselhamento de CE constitui ainda uma excelente oportunidade de informar e 

promover a importância de outros métodos contracetivos e o seu uso correto, 

nomeadamente métodos barreira, o único método que impede doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 
8. Papel do farmacêutico 

 
A CE está disponível em qualquer farmácia não sendo necessário receita médica, 

dando ao farmacêutico uma responsabilidade acrescida por ser o primeiro e talvez único 

contato que a utente terá antes da toma da CE. Estudos realizados demonstram que um 

maior acesso a estes medicamentos aumenta a probabilidade de as mulheres adotarem 

um método contracetivo permanente após o uso de CE74.  

Os farmacêuticos que fazem o aconselhamento de CE devem ser competentes não 

só no conteúdo da informação que transmitem mas também na forma como o fazem. A 

informação deve abranger a forma correta de utilização, eficácia e conduta posterior, 

aproveitando também para a importância da prevenção de infecções sexualmente 

transmissíveis através do uso de preservativo. As boas práticas de farmácia afirmam que o 

farmacêutico deve colocar as perguntas adequadas, evitando um interrogatório 

desnecessário sem expressar opiniões inoportunas, sendo importante também 

proporcionar um ambiente onde as utentes se sintam confortáveis e não julgadas75,76. 

Nestas ocasiões, a qualidade da interação entre o farmacêutico e a utente irá sem 

dúvida ser essencial para um uso correto do medicamento, que vai resultar em menos 

gravidezes não planeadas. 

 
9. Casos práticos 

 
9.1. Caso 1 
 

Mulher de 30 anos dirigiu-se à farmácia, afirmando que teve uma RSNP no dia 

anterior e perguntou se poderia tomar a pílula do dia seguinte. 

 

Primeiramente informei a utente que devido ao fato de ter tido uma RSNP e não 

pretender engravidar, seria correto indicar a CE mas que esta servia apenas para uso 

ocasional. De seguida, esclareci que as pílulas do dia seguinte atuam inibindo ou 

atrasando a ovulação, assim o espermatozóide não encontrará um óvulo para fertilizar, não 

sendo de modo nenhum abortivas.  
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De seguida, questionei há quanto tempo tinha sido o último período, se este fora 

normal para ela, e se tomava alguma medicação. A utente respondeu que tinha sido há 

uma semana, que fora normal e que não tomava nenhuma medicação. Por último, 

dispensei NORLEVO© (Laboratoire HRA Pharma) e reforcei que devia tomar o mais 

rapidamente possível, que se utilizasse contraceção regular poderia continuar a toma e 

que devia de usar um método barreira até ao próximo período surgir. Como na altura deste 

atendimento ainda não tinha elaborado os panfletos, não me foi possível entregar um 

exemplar a esta cliente. 

 
9.2. Caso 2 
 

Mulher jovem acompanhada de amiga dirigem-se à farmácia, afirma que tomou a 

pílula do dia seguinte há um dia e gostaria de saber se pode voltar a tomar a pílula de uso 

regular, e em que altura o devia fazer. 

 

 Esclareci a utente que deveria retomar a toma da contraceção de uso regular e que, 

até surgir o próximo período deveria utilizar um método barreira, como o preservativo. A 

esta cliente entreguei ainda o panfleto por mim elaborado. 
 

10. Conclusão do caso de estudo 
 

A elaboração deste caso estudo permitiu-me desenvolver competências e 

aprofundar o tema em questão, ficando sem dúvida melhor preparado para abordar estas 

situações num futuro próximo, quando já estiver no mercado de trabalho.  

A população em geral ainda possui muitas dúvidas e receios em relação à CE, 

posto isto decidi elaborar um panfleto (Anexo 16), o qual esteve disponível no balcão de 

atendimento da farmácia, tendo sido distribuído aos utentes. Por fim, adaptei também um 

fluxograma76 (Anexo 17) de forma a facilitar o aconselhamento e a diminuir possíveis erros 

na dispensa da CE, o qual foi bem aceite pelos colegas. 

 

Caso de estudo 3 – Proteção solar 
 

1. Enquadramento ao tema 
 

A exposição à luz solar pode ser muito benéfica para a saúde, contudo se for em 

excesso pode tornar-se muito prejudicial. A partir do mês de maio, a FSA aposta na venda 

de protectores solares através de promoções e da organização de uma gôndola destinada 

apenas a produtos de proteção solar, a qual me foi dada a responsabilidade de preparar. 
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Embora este seja um tema que é todos os anos alvo de campanhas por parte da 

comunicação social, ainda persistem casos de dúvidas em relação à utilização dos 

protetores solar e até mesmo, quem propositadamente não os utilize para alcançar um 

‘’bronzeado ideal’’, desprezando os riscos sérios da radiação solar. Tive até a oportunidade 

de assistir a utentes com queimaduras solares que recorreram à farmácia, devido 

essencialmente ao mau uso destes.  

Posto isto, decidi elaborar um cartaz alusivo ao tema (Anexo 18) que esteve 

exposto na zona de atendimento da farmácia e um panfleto (Anexo 19), o qual foi 

distribuído aos utentes da farmácia. 

 
2. Introdução 

 
A radiação solar tem diversos efeitos benéficos no organismo humano mas apenas 

quando a exposição é moderada. Na pele, 7-dihidrocolesterol é transformado em 

colecalciferol (vitamina D3) pela ação dos raios ultravioleta. Esta vitamina permite manter a 

homeostasia dos níveis séricos de cálcio e de fósforo, contribuindo para a manutenção dos 

ossos e evitando doenças, tais como a osteoporose, raquitismo ou osteomalacia77,78. 

No entanto, quando esta exposição é intensa, pode tornar-se muito prejudicial e 

desencadear diversas patologias tais como: dermatites, queimaduras solares, cancros da 

pele (melanomas, carcinomas, entre outros), fotossensibilização (devido a alguns 

medicamentos, alergénios), eritema e fotodermatoses79. O sol também tem efeito 

imunossupressor conseguindo desencadear ou piorar doenças como o herpes labial, 

rosácea e vitiligo79,80. 

 
3. A pele 

 
A pele é o maior órgão do corpo humano constituindo cerca de 10 % da totalidade 

do peso corporal. Este órgão reveste externamente o nosso organismo e desempenha 

diversas funções importantes, como servir de invólucro dos tecidos e fluidos corporais, 

proteção do meio externo (função de barreira), receção dos estímulos externos 

(informação) e conservação da homeostase81. É dividida em duas camadas: a derme e a 

epiderme. 

A epiderme é a camada mais externa e é possível encontrar nesta vários tipos de 

células, que são as seguintes: queratinócitos (células epiteliais), melanócitos (células 

existentes na camada basal cuja função é produzir melanina), células de Langerhans (que 

desempenham um papel no sistema imunitário do corpo) e células de Merkel (recetores 

sensoriais)81. Da epiderme ainda fazem parte o filme hidrolipídico (camada fina, à 

semelhança de uma película protectora, que se espalha à superfície da pele e que 
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representa um conjunto complexo formado por substâncias de origem sudorípara e 

sebácea) e o estrato córneo (células fisiologicamente inativas sendo continuamente 

renovadas por células provenientes das camadas inferiores, servindo como barreira 

protectora física e química) 80,81.  

 
4. Radiação solar 

 
A luz solar é constituída por radiação visível, infravermelha e ultravioleta (UV), 

sendo que esta última está associada aos principais efeitos nefastos na pele. A radiação 

UV é dividida em UVA (λ = 320 – 400 nm), UVB (λ = 280 – 320 nm) e UVC (λ <280 nm) 82-

84.  

Destas três, a radiação UVA constitui cerca de 90-95 % da radiação que atinge a 

superfície terrestre, não sendo absorvida pela camada de ozono e com a capacidade de 

penetrar profundamente na pele causando danos indiretamente no DNA, através da 

produção de espécies reativas do oxigénio85. É responsável por provocar bronzeado rápido 

na pele devido à absorção imediata da radiação UV pela melanina presente na pele, e que 

lhe confere um tom escuro que desvanece poucas horas após o fim da exposição. Na 

maioria das vezes, sem formação de eritema82,85. 

A radiação UVB é parcialmente absorvida pela camada de ozono sendo a principal 

responsável pelo surgimento de eritema e por um bronzeamento indireto, estimulando a 

enzima tirosinase, enzima esta essencial na biossíntese de melanina. O escurecimento da 

pele requer cerca de 3 dias e desenvolve um bronzeado mais persistente86. Um outro 

efeito da exposição ao UVB é o aumento da espessura da epiderme a qual irá contribuir 

para a atenuação da radiação UV que penetra nas camadas mais profundas da pele. Uma 

exposição moderada à radiação UVB mantém a capacidade da pele tolerar novas 

exposições83,84. A luz UVB consegue originar danos diretamente no DNA, através da 

formação de dímeros de pirimidina, compostos extremamente reativos85. Uma exposição 

prolongada desta radiação pode provocar fotoenvelhecimento, cancro da pele e cataratas 

oculares87.  

A luz UVC é absorvida pela atmosfera, não atingindo a superfície terrestre. A 

progressiva degradação da camada ozono tem provocado um aumento da transmissão de 

radiação UV, podendo causar um aumento dos efeitos nefastos anteriormente descritos. 

 A quantidade de radiação UV que atinge a superfície do planeta Terra não depende 

apenas da sua absorção pela camada de ozono, outros factores podem também 

influenciar, tais como: altitude, latitude, hora do dia e a estação do ano82,83.  
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5. Protetores solares 
 

A proteção solar deve ser feita durante o ano inteiro e não só durante o Verão, 

sendo que para além da aplicação correta desta deve ser utilizado vestuário adequado 

(roupa escura) e evitar as horas de maior calor (12h às 16h)88,89.  

Existem no mercado sob diversas formas (cremes, óleos, sprays, loções) e podem 

definir-se como qualquer preparação quem em contato com a pele humana, tenha a 

finalidade exclusiva ou principal de a proteger da radiação UV, por dispersão, absorção ou 

reflexão da radiação. A escolha de um protector solar deve ser feita consoante o tipo de 

pele, a duração e o local da exposição, a idade da pessoa e eventuais antecedentes de 

fotodermatoses89. 

 
 5.1. Filtros solares 
 
Os filtros solares são compostos que se adicionam nos protetores solares, e têm o 

principal objectivo de conferir proteção à pele através de diferentes mecanismos. Estes 

podem dividir-se em filtros químicos e físicos (ou minerais). 
 

   5.1.1. Filtros físicos ou minerais 
 
 Este tipo de filtro atua essencialmente através da reflexão e dispersão da radiação 

solar incidente, tendo a capacidade de bloquear a radiação UVA e UVB. São compostos 

fotoestáveis e não são absorvidos pela pele, garantindo baixa probabilidade de provocar 

alergias e sensibilização da pele, sendo a proteção solar mais indicada para crianças e 

pessoas com pele sensível. Os filtros do tipo físico são constituídos por partículas de 

elevado tamanho e com índices de refração elevados o que torna a formulação de cor 

esbranquiçada, opaca e de difícil dispersão na pele, sendo desagradável no ponto de vista 

do consumidor. Atualmente, para tentar contornar estas desvantagens, desenvolveram-se 

estratégias para incorporar estes compostos em nanopartículas, diminuindo assim as 

dimensões destas. Os filtros físicos mais utilizados são o dióxido de titânio e o óxido de 

zinco85,89. 
5.1.2. Filtros químicos 
 

 Os filtros químicos atuam através da absorção da radiação, atuando como 

cromóforos. Após a exposição à radiação UV, a sua estrutura aromática absorve a 

radiação provocando a transição dos electrões para um nível energético superior, o que 

torna estes compostos pouco estáveis. Posteriormente, a energia absorvida será 

lentamente dissipada sob a forma de calor e o composto voltará ao estado energético 

inicial, conseguindo novamente absorver a radiação. Estes compostos são absorvidos pela 
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pele tornando-se agradáveis de aplicar, contudo são responsáveis por alguns efeitos de 

sensibilização e reações alérgicas nas peles mais sensíveis85,89.  

 
6. Fator de proteção solar e fotótipos de pele 

 
O fator de proteção solar é determinado com base na razão entre a quantidade 

mínima de radiação UV necessária para que ocorra eritema, com protetor solar e sem 

protetor solar. A energia mínima de radiação para originar eritema cutâneo é designada por 

Dose Eritematosa Mínima (DEM) 83. 

 

𝐹𝑃𝑆 =
𝐷𝐸𝑀 𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 

𝐷𝐸𝑀 𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎
 

 
A escala de Fitzpatrick (Tabela 3) foi desenvolvida na década de 70 por um médico 

americano e descreve os diferentes fototipos cutâneos. Esta classificação permite 

distinguir a reacção da pele quando exposta à radiação e baseia-se na cor da pele, olhos e 

cabelo. Ou seja, quanto menor o fototipo, maiores devem ser os cuidados a ter com o sol, 

pois a pele é mais sensível ao dano provocado pela radiação ultravioleta. Essa maior ou 

menor sensibilidade varia consoante as quantidades de melanina presentes na pele90. 

É importante saber que o efeito de proteção de um protector solar não aumenta 

linearmente com o FPS. Por exemplo, um FPS de 10 reduz em cerca de 90% a radiação 

UVB, um FPS de 20 em cerca 95% e um FPS de 30 reduzirá adicionalmente apenas um 

pouco mais89. 

 
 

Tabela 3 - Fototipos de pele (Fitzpatrick). Adaptado de 60 

 

 
Fototipos de pele 

Consequências da 
exposição solar 

 
I 

Pele clara, olhos azuis, 
sardas 

Queima-se sempre, nunca 
se bronzeia 

 
II 

Pele clara, olhos azuis, 
verdes ou castanhos-claros, 

cabelos louros ou ruivos 

Queima-se sempre, 
bronzeia-se discretamente 

 
III 

 
 

Média das pessoas brancas 

Queima-se moderadamente, 
bronzeia-se gradual e 

uniformemente 
 

IV 
Queima-se muito pouco, 

bronzeia-se bastante 
 

V 
 

Pessoas morenas 
Raramente se queima, 

bronzeia-se com facilidade 
 

VI 
 

Negros 
Nunca se queima, muito 

pigmentada 
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7. Fotoenvelhecimento 

 
A radiação UV desempenha um importante fator na acelaração do envelhecimento 

da pele, provocando alterações a nível estrutural e funcional. Clinicamente, estas 

alterações traduzem-se em rugas, hiperpigmentação, pele seca, telangiectasias e perda de 

elasticidade da pele91. A nível histológico, é possível observar uma diminuição de 

colagénio, diminuição de fibras de elastina e vasodilatação permanente80,83,84.  

As células presentes na epiderme, tais como queratinócitos, melanócitos e as 

células de Langerhans sofrem também alterações quantitativas e morfológicas. Estes 

fenómenos ocorrem especialmente devido à estimulação de metaloproteinases, enzimas 

que promovem a degradação do colagénio e das fibras de elastina. De salientar ainda que 

a radiação UV tem a capacidade de originar espécies reativas do oxigénio e citoquinas pró-

inflamatórias, através da activação do fator de transcrição AP-185. 

 
8. Produtos de aplicação após a exposição solar 

 
A exposição solar deve ser feita sempre de forma moderada e com recurso a 

fotoproteção adequada utilizando protetores solares, roupa, óculos de sol. A maioria da 

população falha em adotar estas medidas de proteção e prevenção aos efeitos nefastos da 

luz solar, resultando numa pele pouco saudável. Com intuito de reparar e proteger a pele 

após a agressão da radiação solar, existem no mercado produtos com elevada capacidade 

de hidratação e apaziguamento da pele, denominados como ‘’after-sun’’ ou ‘’aprés-

soleil’’85.  

Estes produtos têm na sua composição substâncias adstrigentes, cicatrizantes e 

anti-inflamatórias tais como a calamina e o óxido de zinco. As formulações destes produtos 

contêm substâncias humectantes e emolientes, tais com a glicerina de forma a combater a 

elevada secura cutânea provocada pelo sol e contêm grandes quantidades de água, 

apresentando-se geralmente sob a forma de loções e leites, garantindo um efeito 

refrescante e apaziguante53. Geralmente são utilizados também extractos vegetais tais 

como de ginkgo biloba ou aloé vera, contendo flavonóides e outros antioxidantes como a 

vitamina E e vitamina C. Desta forma vão fornecer propriedades descongestionantes, 

cicatrizantes e diminuir os danos oxidativos provocados pelas espécies reativas do 

oxigénio85. 
 
9. Medidas protetoras 

  
A forma mais correta de evitar os efeitos nefastos da radiação solar consiste na 

adoção de medidas de prevenção, tais como82,89,92. 
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 A exposição solar deve ser evitada nas horas de maior radiação UV (das 10 

h às 16 h); 

 Um protetor solar deve ser generosamente aplicado de 2 em 2 horas, de 

forma a garantir um efeito protector; 

 A proteção solar deve ser aplicada antes da exposição ao sol bem como 

após o banho de mar ou piscina. Os protetores solares utilzados de forma 

correta constituem uma proteção para o eritema, cancro cutâneo e 

fotoenvelhecimento.   
 A melhor proteção para a pele é o uso de roupa (camisola, calças, chapéu) 

adequada. A utilização de óculos de sol com proteção UVA e UVB é 

importante para proteção ocular; 

 Durante as primeiras exposições ao sol recomenda-se o uso de um Fator de 

Proteção Solar (FPS) de cerca de 30; 

 A exposição à luz solar implica também uma elevada perda de água devido 

à transpiração e calor que provoca, pelo que é necessário beber muita água 

para manter a hidratação; 

 Nos dias de céu nublado a fotoproteção deve ser mantida. 

 
10.  Conclusão do caso de estudo 

 
Ao longo do estágio e do desenvolvimento deste caso de estudo, verifiquei que a 

maioria da população ainda despreza os efeitos nefastos da radiação solar. Quer seja pelo 

uso incorrecto da fotoproteção, ou até mesmo pela sua ausência, surgiram vários casos de 

eritemas solares no balcão da farmácia. Os panfletos elaborados foram distribuídos pelos 

utentes que demonstraram uma boa aceitação dos conselhos, enquanto o cartaz 

permaneceu afixado na zona de atendimento, sendo possível a sua leitura enquanto os 

utentes esperavam a sua vez.  
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Considerações finais 
 

Este estágio curricular foi o primeiro contacto que tive com o mundo profissional. 

Decidi desenvolver três casos de estudo, os quais me permitiram adquirir e consolodar 

conhecimentos que tinham sido pouco abordados durante o percurso académico. 

Para além de interagir com os utentes, o farmacêutico tem ainda de conseguir 

trabalhar numa equipa multidisciplinar. Desta forma, consigo concluir que a minha 

passagem pela Farmácia Santa Apolónia foi bem conseguida, pois tanto consegui chegar 

aos utentes como à equipa através dos casos de estudo que desenvolvi. 

O período decorrido em estágio significou meses de aprendizagem teórica e 

prática, dos quais irei usufruir para desempenhar uma carreira profissional na área da 

farmácia comunitária.  
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Anexos 

Anexo 1 – Espaço exterior da FSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Planta do piso 0 
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Anexo 3 – Área de atendimento ao público 

 

Anexo 4 - Área de apoio ao atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 - Gabinete de apoio personalizado 
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Anexo 6 - Gabinete para serviços de podologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 – Armazém 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo 8 - Laboratório 
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Anexo 9 – Gabinete da direção técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 – Zona de descanso para a equipa 
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Anexo 11 – Horário de distribuição dos armazenistas 
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Anexo 12 – Cartaz ‘’Aula de Zumba do Dia da Mãe’’  
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Anexo 13 – inquérito adaptado de questionário online ‘’Check-up venoso’’ da 

SPACV 

Doença Venosa Crónica – ‘’Check-up venoso’’ 

Fatores de risco 

1.Idade:  

I. Inferior a 14 anos___ (0) II. Entre 14 anos e 29 anos___ (1) 

III. Entre 30 anos e 45 anos___ (2) IV. Superior a 45 anos___ (3) 

2.Sexo:    M___ (0)      F___  (1) 

3.Se respondeu masculino passe para a pergunta 5, já esteve grávida? 

I. Não___ (0)  II. Uma ou mais vezes___ (1)  

4.Toma a pílula?  I. Sim___ (1)  II. Não___ (0)  

5.Como considera o seu estilo de vida ativo? I. Sim___ (0)  II. Não___ (1)  

6.Tem excesso de peso? 

I. Não___ (0)  II. Sim, entre 1 e 5 kg___ (1)  

III. Sim, entre 5 e 10 kg___ (2)  IV. Sim, mais de 10 kg___ (3) 

7.No seu dia a dia, costuma ficar parada(o), sentada(o) ou em pé, durante muito tempo? 

I. Menos de 4 h por dia___ (0)  II. Entre 4 e 8 h por dia___ (1)  

III. Mais de 8 h por dia___ (2)  IV. Mais de 8 h por dia com viagens frequentes de avião, 

carro ou comboio___ (3) 

8.Alguém da sua família tem varizes: 

I. Não___ (0)    II. Um dos pais___ (1)  

III. Ambos os pais___ (2)  IV. Ambos os pais e pelo menos um deles tem 

complicações___ (3) 

9.Pratica exercício regularmente? 

I. Sim, pelo menos 3 h por semana___ (0)  II. Menos de 3 h por semana___ (1)  

III. Nos tempos livres___ (2)  IV. Nunca___ (3) 

 

Sintomas 

10.Costuma sentir as pernas pesadas? 
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I. Não, nunca___ (0)  II. Frequentemente___ (1)    III. Quase sempre___ (2)   

11.Essa sensação de pernas pesadas agrava-se com: 

I. Não agrava-se___ (0)  II. Tempo quente (verão)___ (1)  

III. Contracetivos orais___ (2)  IV. Menstruação___ (3) 

12.Costuma sentir os tornozelos inchados? 

I. Não, nunca___ (0)  II. Apenas com tempo quente (verão)___ (1)  

III. Sim, quase todos os dias, à noite___ (2)   IV. Sim, quase todos os dias, logo pela 

manhã ___ (3) 

 

Sinais 

13. Telangiectasias (pequenas veias sanguíneas): I. Não___ (0)  II. Sim___ (1) 

14. Varizes reticulares: I. Não___ (0)  II. Sim___ (1) 

15. Varizes tronculares: I. Não___ (0)  II. Sim___ (1) 

16. Edema: I. Não___ (0)   II. Sim___ (1) 

17. Úlcera: I. Não___ (0)   II. Sim___ (1) 

 

PONTUAÇÃO TOTAL: _____ 

 

Resultado: 

ATÉ 11 PONTOS       Possui um baixo risco de sofrer de doença venosa.  

Deve adotar medidas sobre um estilo de vida saudável, para manter as suas veias saudáveis. Consulte o 

panfleto fornecido. 

DE 12 A 22 PONTOS Possui um risco considerável de sofrer de doença venosa ou, pode já sofrer desta 

doença.  

Tome precauções de imediato, adoptando um estilo de vida mais saudável. O seu farmacêutico pode ajudá-lo 

na escolha de um medicamento venoativo ou meia de compressão mais adequado para si. Consulte o 

panfleto fornecido. 

MAIS DE 23 PONTOS Possui um elevado risco de sofrer de doença venosa crónica.  

Os sintomas podem ser aliviados e a progressão da doença pode ser interrompida através do tratamento 

médico. A adopção de um estilo de vida saudável ajudará a melhorar os sintomas e sinais. Consulte o panfleto 

fornecido.
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Anexo 14 – Resultados dos inquéritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pontos de cada resposta  

Utente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SOMATÓRIO 

1 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11 

2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 20 

3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 9 

4 1 0 - - 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

5 3 1 1 0 1 3 2 3 2 2 1 2 0 0 1 1 0 23 

6 2 0 - - 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 

7 3 1 0 0 1 2 2 2 1 2 1 2 0 1 0 1 0 20 

8 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 

9 2 0 - - 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 14 

10 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12 

11 2 0 - - 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 

12 3 1 1 0 1 2 1 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 19 

13 3 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 1 0 16 

14 2 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 13 

15 2 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 3 0 0 1 1 1 23 

16 1 0 - - 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 

17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

18 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12 

19 3 1 0 0 0 2 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 15 

20 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 

21 3 1 1 0 0 3 1 2 2 2 1 3 0 0 0 1 0 20 

22 2 0 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 

23 2 0 - - 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 12 

24 3 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14 

25 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 0 0 0 22 

26 3 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15 

27 3 1 1 0 1 2 2 2 3 2 1 3 0 0 0 1 1 23 

28 3 1 1 0 1 3 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 19 

29 1 0 - - 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 

30 3 1 1 0 1 3 2 3 3 2 2 3 0 0 1 0 1 26 

31 3 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 3 0 0 1 1 0 24 

Tabela 4 – Compilação dos resultados dos inquéritos 
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Gráfico 2 – Sexo dos participantes 

 

     

Gráfico 3 – Idade dos participantes 
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Gráfico 4 – Risco do sexo feminino 

 

 

 

Tabela 5 – Influência do género no risco de desenvolver DVC 

Sexo Média do somatório de pontos  Risco de desenvolver DVC 
Masculino (8 indivíduos) 8 Baixo risco 
Feminino (23 indivíduos) 17 Risco moderado 
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Tabela 6 – Influência da idade no risco de desenvolver DVC 

Idade Média do somatório de pontos Risco de desenvolver DVC 
Entre 14 e 29 anos (6 indivíduos) 6 Baixo risco 

Entre 30 e 45 anos (10 indivíduos) 12 Risco moderado 
Mais de 45 anos (15 indivíduos) 19 Risco moderado 

 

 

Tabela 7 – Influência do histórico familiar no risco de desenvolver DVC 

Histórico familiar de DVC Média do somatório de pontos Risco de desenvolver DVC 
Não (6 indivíduos) 6 Baixo risco 

Um dos pais (10 indivíduos) 12 Risco moderado 
Ambos os pais (11 indivíduos) 18 Risco moderado 

Ambos os pais e pelo menos um deles 
têm complicações (4 indivíduos) 

23 Risco elevado 
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Anexo 15 – Panfleto ‘’Doença Venosa Crónica – Não ignore o que as suas pernas dizem!’’ 
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Anexo 16 – Panfleto ‘’Contraceção de Emergência’’ 
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Anexo 17 – Fluxograma ‘’Contraceção de Emergência’’ – adaptado de 76 
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Anexo 18 – Cartaz ‘’Proteção Solar’’ 



                Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária – Farmácia Santa Apolónia  

71 
 

Anexo 19 – Panfleto informativo ‘’Proteção Solar’’ 
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Anexo 20 – Formação interna ‘’Doença Venosa Crónica – O Papel do Farmacêutico na Detecção da Doença Venosa Crónica’’ 
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