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RESUMO

Dada a conjuntura socio-económica que vivemos nos dias de hoje, o papel do farmacêutico 

comunitário vai muito além do técnico do medicamento. Hoje, ser farmacêutico comunitário é ser 

gestor, é ser retalhista, é ser conselheiro, é ser companheiro, é ser amigo e é, naturalmente, ser 

mestre do medicamento. Não obstante, a mestria do medicamento é, e sempre será, a excelência 

do farmacêutico comunitário. 

O estágio curricular em farmácia comunitária é o primeiro contacto que qualquer estudante do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas tem com o mundo farmacêutico. Durante estes 

curtos seis meses pude colocar em prática todo o conhecimento que aprendi ao longo destes cin-

co anos. Da aprendizagem durante o estágio destacam-se a promoção para o uso racional do 

medicamento e a sensibilização para a da adoção de um estilo de vida saudável.

O presente relatório resume a minha experiência e aprendizagem no âmbito da farmácia co-

munitária, caraterizando o funcionamento desta e o papel do farmacêutico comunitário, não só 

enquanto especialista do medicamento mas também enquanto agente de saúde pública. 

O meu estágio teve a duração de seis meses, e foi desenvolvido na Farmácia Silveira, em Fze-

res.
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1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 
1.1. Propriedade e direção técnica 

De acordo com o enquadramento legal em vigor [1, 2] a propriedade da Farmácia Silveira é da 

Sociedade Farmácia Magalhães Silveira Lda e a direção técnica pertence à Dra. Maria Olívia Jus-

tino Matias de Magalhães Silveira, estando à responsabilidade desta, assim, a promoção do uso 

racional do medicamento e farmacovigilância. 

1.2. Localização

A FS está sita na Avenida da Carvalha nº 781/783, freguesia de Fânzeres, conselho de Gon-

domar. Nas suas redondezas encontram-se uma escola primária, vários estabelecimentos de co-

mércio, habitações e uma paragem de autocarros. Esta diversidade foi uma mais-valia no decorrer 

do meu estágio, pois permitiu-me contactar com pessoas de diferentes realidades, o que me obri-

gou a adequar a prestação dos vários serviços farmacêuticos a cada doente. Visto que a FS não 

se encontra no centro metropolitano, grande parte dos utentes tendem a ser habituais, o que per-

mitiu que com eles estabelecesse uma relação mais próxima e assim conseguir proporcionar-lhes 

um aconselhamento farmacêutico mais personalizado.

1.3. Horário de funcionamento

De acordo com o enquadramento legal em vigor [3, 4] a FS encontra-se aberta continuamente 

de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h. De 28 em 28 dias, no dia de serviço permanente, a FS 

tem funcionamento ininterrupto, estando aberta das 21h de um dia até às 9h do dia seguinte. A 

partir das 24h do dia de serviço, o atendimento é realizado a partir do postigo. 

1.4. Espaço exterior 

A FS ocupa o piso térreo de um prédio habitacional, o que permite que tenha duas fachadas, 

cada uma delas com uma porta de entrada. Uma das entradas possui um rampa de forma a per-

mitir a acessibilidade a todos os utentes.

Na fachada principal, a FS apresenta a inscrição “Farmácia Silveira”, o reclamo luminoso “Cruz 

Verde”, conforme as exigências da Deliberação 414/CD/2007, de 29 de outubro [5], e o reclamo 

luminoso “Farmácias Portuguesas”. Na porta de entrada da fachada principal estão afixadas várias 

informações essenciais, como regulamentado no Decreto-Lei nº 307/2008, de 21 de agosto [6]. 

São elas: nome da proprietária e diretora técnica; registo na Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED); horário de funcionamento, calendário de farmácias de 

serviço no município, postigo de atendimento noturno, painel que informa que a FS é associada da 

Associação Nacional das Farmácias (ANF). Na fachada traseira, junto à entrada, existe outro re-

clamo luminoso “Cruz Verde”.
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Ambas as fachadas são envidraçadas, por forma a ser possível a realização de montras, que 

são renovadas periodicamente e que estabelecem o primeiro contacto comercial com o utente.

O espaço exterior da FS encontra-se ilustrado no anexo 1.

1.3. Espaço interior

O interior da FS é profissional e calmo, o que permite uma comunicação fácil e eficaz com os 

utentes, e encontra-se organizado de forma a otimizar o espaço existente. A FS está equipada 

com um circuito de videovigilância, Farmácia TV, alarmes e extintores de incêndio. 

A FS cumpre as áreas mínimas de uma farmácia comunitária [7], possuindo um local de aten-

dimento ao público, um armazém, um laboratório, instalações sanitárias e um gabinete de atendi-

mento personalizado. Para além destas, a FS possui também algumas áreas facultativas como 

uma área de apoio ao atendimento, uma área destinada à correção de receituário, um escritório 

da direcção técnica, um gabinete de atendimento de serviços não farmacêuticos e uma área de 

descanso. Todas estas áreas estão divididas em dois pisos. 

Em todos os locais de armazenamento e exposição de produtos, estes são colocados segundo 

o método First Expire, First Out, em que os produtos com menor prazo de validade (PV) são colo-

cados à frente, de modo a serem os primeiros a serem escoados.

O espaço interior da FS encontra-se ilustrado no anexo 2. 

1.3.1. Área de atendimento ao público

A área de atendimento ao público é o principal espaço de contacto com o público pelo que 

deve estar adequada à prestação do ato farmacêutico e permitir que o utente se sinta confortável.

À entrada, os utentes podem encontrar o dispensador de senhas e dois sofás para que possam 

aguardar a sua vez confortavelmente.

Esta área é ampla, onde os utentes podem circular livremente e visualizar uma grande diversi-

dade de produtos, como produtos cosméticos e de higiene corporal, produtos de puericultura, su-

plementos alimentares, produtos de higiene oral, produtos de ortopedia e perfumes. Todos estes 

produtos estão expostos estrategicamente, quer em lineares quer em gôndolas, e estão em cons-

tante rotação de modo a despertar a atenção constante dos utentes quando entram na farmácia. A 

rotatividade destes produtos é sujeita à sazonalidade do seu uso, à existência de campanhas 

promocionais e à necessidade de escoamento. 

Na área de atendimento ao público está também presente uma balança electrónica que permite 

a medição da altura e do peso e a determinação do índice de massa corporal.

Nesta área encontram-se também cinco balcões de atendimento informatizados, nos quais se 

expõem, também, alguns produtos. Nos balcões existem gavetas de armazenamento de produtos 

onde se armazenam, entre outros, compressas, soros fisiológicos, produtos para ostomisados,  

químicos, cremes de mãos. Atrás dos balcões encontram-se lineares de exposição de medica-
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mentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), os quais sofrem rotação, em especial devido à 

sua sazonalidade. 

Durante o estágio tive a oportunidade de construir lineares e gôndolas de exposição o que me 

deu oportunidade de conhecer as diferentes técnicas de exposição dos produtos e também a sua 

sazonalidade.

1.3.2. Área de apoio ao atendimento

Esta área, denominada também de área de stock ativo, encontra-se atrás dos balcões e possui 

dois grandes móveis com gavetas deslizantes. As gavetas estão dividias em 6 grandes grupos: 

medicamentos sujeitos a recita médica (MSRM), MNSRM, medicamentos de uso veterinário, pro-

dutos de saúde, águas e colutórios, produtos capilares. A organização dos produtos dentro das 

gavetas faz-se por ordem alfabética do seu nome, depois por ordem alfabética da forma farmacêu-

tica e finalmente por ordem crescente de quantidade de produto. Em todos os grupos existem ga-

vetas de maiores dimensões caso o tamanho dos produtos assim o exigir.

Existe também um frigorífico para conservação dos medicamentos que exigem temperaturas 

entre os 2ºC e os 8ºC, como vacinas, colírios e insulinas. 

Para um correto registo da temperatura e humidade relativa este espaço encontra-se equipado 

com dois termohigrómetros digitais. 

De acordo com o artigo 152º do Estatuto do Medicamento [8], os MSRM encontram-se exclusi-

vamente nesta área, ficando fora do alcance e visão dos utentes.

1.3.3. Gabinetes de atendimento personalizado 

Na FS existem dois gabinetes de atendimento personalizado. 

Um deles localiza-se próximo dos balcões de atendimento e é usado pelos colaboradores da 

FS. Este é um espaço bastante útil quando é necessário um atendimento mais personalizado e, 

especialmente, mais confidencial, cumprindo-se assim o exposto nas “Boas Práticas Farmacêuti-

cas para a Farmácia Comunitária” [9] . É também neste local que é realizada a medição de parâ-

metros bioquímicos e fisiológicos e onde se administram medicamentos injetáveis e vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação. Sendo assim, este gabinete dispõe de todos os equi-

pamentos e consumíveis necessários à prestação destes serviços.

Tive aqui a oportunidade de proceder à medição dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

acima descriminados, assim como prestar um aconselhamento mais pessoal e reservado aos 

utentes que assim o necessitavam.

O outro gabinete de atendimento personalizado encontra-se junto à zona de produtos de pueri-

cultura e destina-se essencialmente à prestação de serviços não farmacêuticos que a FS oferece, 

como podologia e psicologia.
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1.3.4. Armazém 

O armazém é o local onde são armazenados os excedentes de medicamentos e outros produ-

tos, encontrando-se estes organizados por ordem alfabética. Encontram-se ainda neste local as 

matérias-primas e reagentes necessários à preparação de medicamentos manipulados (MM). 

Para um correto registo da temperatura e humidade relativa, este espaço encontra-se equipado 

com dois termohigrómetros digitais. 

1.3.5. Laboratório

O laboratório é o local de preparação de MM e preparações extemporâneas. No laboratório 

encontram-se os dossiers destinados ao arquivo das Fichas de Preparação de MM, os Registos 

de Movimento das Matérias-primas, as Fichas de Segurança das Matérias-primas, os Boletins 

Analíticos e os Registos de Calibração dos Aparelhos de Medição. Para além destes encontram-

se no laboratório outras fontes bibliográficas como o “Formulário Galénico Português” e a “Farma-

copeia Portuguesa” assim como as fontes de informação consideradas de acesso obrigatório no 

momento da despensa de medicamentos, nomeadamente o “Prontuário Terapêutico” e o “Martin-

dale: The Complete Drug Reference".

1.4.  Recursos humanos 

A FS tem uma equipa de colaboradores dotados de empenho, cooperação, dedicação e de 

conhecimentos técnico-científicos necessários para o bom exercício da sua profissão. Uma equipa 

com estas características é um bem essencial que deve existir numa farmácia de forma a ter um 

bom desempenho e a garantir a satisfação dos utentes que diariamente a frequentam. 

O quadro de profissionais da FS está descrito na tabela 1.

1.5.  Sistema Informático

O sistema informático (SI) utilizado na FS é o Sifarma® 2000 da Glintt. Este software facilita a 

gestão diária de uma farmácia, permitindo a realização de todas as tarefas que esta obriga. Possi-

bilita fazer a gestão dos produtos (desde stocks, reservas, encomendas e até mesmo controlo dos 

prazos de validade), gestão de receituário (que inclui a faturação do receituário, sua correção e 

emissão de lotes) e gestão do atendimento ao possibilitar a consulta de toda a informação científi-

ca referente aos diversos produtos.

Cada colaborador da farmácia possui um código de utilizador e respetiva palavra- passe, de 

modo a garantir a segurança e certeza das operações. A FS possui 8 terminais informáticos equi-

pados com este software sendo que 5 se destinam ao atendimento ao público, um essencialmente 

à receção de encomendas, um à correção de receituário e consulta de informação de apoio ao 

atendimento e um que se encontra no gabinete da direção técnica de uso exclusivo da farmacêuti-

ca diretora técnica e das farmacêuticas adjuntas. 
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Durante o período de estágio, tive a oportunidade de explorar e trabalhar com as várias funcio-

nalidades do Sifarma®, desde a realização à recepção de encomendas, correcção de receitário, 

reservas de produtos, controlo de prazos de validade, consulta de informação científica, entre ou-

tras.

2. FONTES DE INFORMAÇÃO 

São várias as fontes de informação que podem, e devem, ser consultadas durante a prática 

farmacêutica. É possível a consulta do site do INFARMED (www.infarmed.pt), Prontuário Terapêu-

tico (em papel ou online), o Centro de Documentação e Informação sobre Medicamentos, da ANF, 

ou o Centro de Informação de Medicamentos, da Ordem dos Farmacêuticos. 

A FS tem disponíveis para consulta regular as fontes de informação de acesso obrigatório [5] 

como é o caso do Prontuário Terapêutico e da Farmacopeia Portuguesa.

Durante o meu estágio foi-me permitido recorrer a estas fontes de informação tanto em papel 

como online, de modo a consolidar conhecimentos previamente adquiridos e a esclarecer eventu-

ais dúvidas.  

3. ENCOMENDAS E GESTÃO DE STOCKS 
O farmacêutico, como gestor do medicamento, deve ser capaz de gerir os aspetos administra-

tivos, técnicos e económicos inerentes ao medicamento, de modo a garantir stocks que satisfaçam 
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a procura dos utentes. O exigente e contínuo controlo desta área permite evitar ruturas de stocks 

e, simultaneamente, evitar a acumulação desnecessária de produtos. 

3.1.  Fornecedores e critérios de aquisição

Na FS as encomendas são realizadas, essencialmente, por duas vias distintas: ou diretamente 

aos laboratórios ou aos armazenistas.	

As encomendas realizadas diretamente aos laboratórios são realizadas por nota de encomen-

da, por intermédio de delegados de informação farmacêutica dos laboratórios em questão, de 

modo a adquirirem-se maiores quantidades de produtos, conseguindo-se assim  bonificações e/ou 

descontos especiais. Os laboratórios principais aos quais a FS realiza encomenda diretamente 

são a Beiersdorf® e a Pierre Fabre®. 

As encomendas aos armazenistas permitem uma aquisição mais rápida e frequente, cujos 

principais fornecedores da FS são a OCP Portugal e a Cooprofar (Cooperativa dos Proprietários 

de Farmácia). Os fornecedores são selecionados de acordo com o seu tipo de serviço, onde se dá 

importância à pontualidade da entrega, periodicidade de encomendas, tipo de produtos fornecidos, 

condições de pagamento, satisfação dos pedidos e ao estado de conservação dos produtos.

3.2.  Realização e receção de encomendas

3.2.1. Realização de encomendas

3.2.1.1. Encomenda diária 
Cada produto existente na farmácia possui uma ficha de produto no Sifarma® que inclui várias 

informações acerca do mesmo, desde o nome, o código, o fabricante, o stock mínimo e máximo, o 

preço de custo, o histórico de compras e vendas e informação científica. 

O SI, usando a informação de stocks mínimo e máximo, quantidade vendida e quantidade mé-

dia vendida, gera, automaticamente, a encomenda dos produtos necessários encomendar de for-

ma a que o stock mínimo seja sempre satisfeito. 

Esta encomenda é proposta pelo SI duas vezes por dia, tendo de ser validade e posteriormente 

enviada aos fornecedores. Durante a validação da encomenda, há que rever todas as sugestões 

de encomenda e confirmá-las, caso necessário, podendo ainda escolher-se o fornecedor que ofe-

rece as melhores condições.

Durante o estágio presenciei a validação de encomendas diárias o que me fez perceber a im-

portância da gestão de stock de produto numa farmácia.

3.2.1.2. Encomenda instantânea
A encomenda instantânea realiza-se aos fornecedores, quer por telefone, quer através do gad-

jet informático de cada fornecedor. Por esta via apensas se realizam as encomendas dos produtos 

que, aquando o atendimento, não existem em stock. Durante a encomenda por esta via é possível 
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confirmar em tempo real a disponibilidade no fornecedor, podendo-se, no ato do atendimento, in-

formar o utente sobre quando chegará o seu produto.

Durante o atendimento ao balcão realizei várias encomendas instantâneas, tendo aprendido 

que este tipo de encomenda é fulcral para que o utente tenha o produto que deseja o mais rapi-

damente possível.

3.2.1.3. Encomenda por Via Verde
A encomenda por Via Verde apenas ficou disponível a partir de 15 de fevereiro de 2016 e veio 

melhorar o acesso a medicamentos pertencentes à lista de medicamentos cuja exportação/distri-

buição intra-comunitária é sujeita a notificação prévia ao INFARMED. Os produtos elegíveis para a 

encomendo por Via Verde foram listados pelo INFARMED através da Circular Informativa nº 019/

CD/100.20.200, sendo que a dita lista será atualizada sempre que necessário [10].

Através da Via Verde, usando o número da receita médica, é possível encomendar a quantida-

de de produto necessária para satisfazer a receita médica, salvaguardando-se, assim, a continui-

dade do tratamento do doente.

Quando comecei o meu estágio a encomenda por Via Verde ainda não estava disponível em 

todo o país. Após ter ficado disponível em todo o país, este tipo de encomenda mostrou-se bas-

tante útil especialmente para evitar rutura de stock de produtos que ficavam esgotados com algu-

ma frequência. Um desses casos foi o do Lovenox©, em que a encomenda por Via Verde impediu 

a rutura de stock e, consequentemente, permitiu que os utentes continuassem o seu tratamento.

3.2.1.4. Encomenda ao laboratório
Este tipo de encomenda é realizada diretamente aos laboratório, por intermédio de delegados 

de informação farmacêutica dos laboratórios em questão. Por esta via são encomendados especi-

almente produtos sazonais e produtos de dermocosmética. Desta forma, não só se conseguem 

melhores condições de compra mas também é possível que a encomenda seja enviada em pres-

tações, evitando-se a acumulação de produto. 

Durante o meu estágio presenciei a encomenda diretamente ao laboratórioio, o que me fez 

perceber a importância da negociação junto dos delegados de informação farmacêutica, de forma 

a não só a ter-se stock dos produtos que vão ao encontro das necessidades dos utentes como 

também  a tê-los com preços competitivos.

3.2.2. Receção de encomendas

A recepção da encomenda inicia-se com a leitura ótica, ou manual, do código de todos os pro-

dutos a rececionar. Após a leitura do código deve-se confirmar o PV, o preço de venda ao público 

(PVP), o preço de venda à farmácia, a quantidade de bónus e a quantidade enviada. Depois disto, 

confirma-se se o produto se encontra reservado, e, se sim, coloca-se à parte. O passo seguinte é 

confirmar se o valor da encomenda corresponde ao valor dos produtos rececionados e realizar as 

devidas alterações caso necessário.
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Terminada a receção surge no ecrã uma lista dos produtos que não foram recebidos e que de-

verão ser tratados, ou seja, transferi-dos para outro fornecedor de modo a não haver ruturas de 

stock. 

No caso da receção de benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes é necessário intro-

duzir o número da requisição para finalizar a receção.

Desde a primeira semana de estágio que me foi permitido receber encomendas, podendo fami-

liarizar-me com os produtos mais vendidos e ter uma maior perceção da relação nome comercial – 

substância ativa (SA). Presenciei também a reclamação diretamente ao fornecedor de produtos 

em falta, não pedidos ou não faturados, de modo a regularizar o problema. 

3.4.  Sistema de reservas

Recorre-se a este sistema quando o produto pretendido não se encontra na farmácia, ou por 

estar esgotado ou por não ser tão procurado e por isso não existir em stock. No ato da venda é 

possível realizar uma reserva no SI, com o nome do utente e o produto em causa, podendo o 

utente optar por pagar de imediato, criando-se uma reserva paga, ou posteriormente no ato da 

entrega, reserva não paga. É possível também escolher a data de expiração da reserva. Estes 

dados ficam todos registados no talão da reserva, que é emitido em duplicado, sendo entregue o 

original ao utente e ficando a cópia para a farmácia, que é depois anexado ao produto em questão 

durante a sua receção. Durante a entrega do produto ao utente, a reserva é dada como entregue 

no SI.

Durante todo o estágio, tive a oportunidade de realizar todas as operações do processo da re-

serva, desde a encomenda do produto, receção, armazenamento até à dispensa do mesmo.

3.5.  Marcação de preços

Os MSRM têm o seu PVP já impresso na cartonagem, sendo este alheio à farmácia. Nos res-

tantes produtos o PVP é determinado pela farmácia, sendo por isso estes produtos também cha-

mados “produtos de marcação”. Nestes casos, o PVP é definido automaticamente pelo SI, após a 

introdução do preço de venda à farmácia e da margem de lucro, podendo ser, a qualquer altura, 

alterado.

Durante o meu estágio pude perceber que o PVP sugerido pelo SI deve ser revisto, de forma a 

garantir a margem de lucro para a farmácia e, não menos importante, evitar a oscilação constante 

de PVP.

3.6.  Armazenamento

Procede-se ao armazenamento dos produtos após a receção das encomendas. Este é feito 

segundo o método First Expire, First Out, de modo a facilitar o correto escoamento de stock e, as-

sim, se garantir uma maior segurança no atendimento. 
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Os medicamentos com maior urgência para de armazenamento são os que necessitam de ser 

conservados a temperaturas entre os 2ºC e os 8 ºC (no frigorífico). Seguem-se os psicotrópicos 

que possuem uma gaveta especial, fora da área de stock ativo, ficando fora do alcance do utente. 

Os restantes produtos são armazenados nos respetivos locais a uma temperatura inferior a 25ºC, 

humidade inferior a 60%, com luminosidade e ventilação adequadas. Os produtos de venda livre 

são expostos em lineares, gôndolas e expositores perto da área de atendimento ou atrás do bal-

cão, de modo a ficarem à vista dos utentes. 

Durante o estágio procedi ao armazenamento de todo o tipo de produtos, etapa esta funda-

mental para conhecer os produtos e a sua disposição na farmácia, o que me permitiu realizar uma 

atendimento mais eficaz e célere.

3.7. Controlo de prazos de validade

O controlo de PV é extremamente importante numa farmácia e é por isso realizado em dois 

momentos bem distintos. 

Diariamente, aquando receção da encomenda, os PV são atualizados caso o PV do produto 

recebido seja mais curto do que o PV já registado no SI.

Mensalmente, são impressas listagens dos produtos com PV a expirar nos três meses seguin-

tes. Os produtos são então conferidos e os que se encontrem a terminar o PV são retirados e co-

locados de parte em local próprio. Estes produtos são postos de parte de forma a que se escoem 

o mais rapidamente possível, de forma a não terem de ser devolvidos. Os produtos não escoados 

são posteriormente devolvidos ou passados para quebra. Nos produtos em que o PV se encontre 

incorreto, procede-se à actualização do PV no SI. 

3.8. Devoluções

Procede-se a uma devolução em casos de produtos que tenham PV a terminar ou que já ter-

minou, chegada de um produto diferente do pedido, recolha voluntária ou suspensão imediata de 

comercialização decretada pelo INFARMED (inconformidades encontradas num lote de determi-

nado medicamento, comercialização não autorizada, entre outros), embalagem danificada ou in-

completa. Este processo é realizado através do SI, sendo necessário indicar o armazenista para o 

qual se destina a devolução, produto em questão, quantidade, número da fatura e motivo de devo-

lução. Posto isto, é emitida a denominada nota de devolução, que sai em triplicado (cuja terceira 

via fica na farmácia e as restantes são carimbadas, assinadas e enviadas juntamente com o pro-

duto a ser devolvido). 

A devolução pode ou não ser aceite pelo destinatário. Caso aceite, é regularizada pela troca 

por outro produto ou pela emissão de uma nota de crédito. Caso rejeitada, o produto é novamente 

enviado à farmácia, sendo passado para quebra. Após quebra, os produtos são enviados para 

devida destruição.
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É de salientar que as devoluções de estupefacientes e psicotrópicos são enviadas e rececio-

nadas separadamente das dos outros produtos. 

3.9.  Matérias-primas e reagentes 

As matérias-primas e os reagentes são destinados à preparação de preparações extemporâ-

neas e de MM, sendo encomendados da mesma forma que os restantes produtos e armazenados 

no armazém em condições cujas características as exigem. São acompanhados do respetivo bole-

tim de análise e cópia da fatura [11].

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E DE OUTROS PRODUTOS

A dispensa de medicamentos consiste no ato profissional em que o farmacêutico, após avalia-

ção da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante 

prescrição médica, indicação farmacêutica ou em regime de automedicação, acompanhados de 

toda a informação indispensável para o seu uso correto [9]. 

O papel do farmacêutico é de extrema importância pois este é o último profissional de saúde 

que contacta com o doente antes deste iniciar a toma da medicação. É fundamental sensibilizar  o 

doente para o uso racional do medicamento e adoção de medidas não farmacológicas. O aconse-

lhamento farmacêutico deve ser simples mas preciso, de modo a darem-se as orientações neces-

sárias que assegurem a eficácia e segurança terapêuticas. É essencial que haja uma clara comu-

nicação oral e que se reforcem os conselhos e informações com folhetos informativos ou com o 

seu registo na embalagem dispensada. 

4.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica

4.1.1.  Prescrição médica

Segundo o Estatuto do Medicamento [8, 12], a dispensa de MSRM requer a presença obrigató-

ria de uma receita médica pois estes são medicamentos que, mediante a sua composição quanti-

tativa e/ou qualitativa, podem constituir um risco para a saúde quando utilizados sem vigilância 

médica ou para fins diferentes daqueles a que se destinam. 

Atualmente a prescrição é feita pela Denominação Comum Internacional, ou seja, por SA, es-

tando também designadas a forma farmacêutica, a dosagem e a apresentação (dimensão da em-

balagem), permitindo ao utente  escolher um medicamento pertencente ao mesmo Grupo Homo-

géneo (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 mercado [13, 14]. Isto permitiu favorecer a utiliza-

ção de medicamentos genéricos, assim como dissociar marcas de medicamentos a uma patologia 

específica. Contudo, o médico prescritor tem a possibilidade de apresentar justificações técnicas 

na receita que inibem o direito de opção do utente, tais como [14]: 
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- Exceção a) art. 6º - prescrição de um medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED [14] ; 

- Exceção b) art. 6º - reação adversa prévia: suspeita reportada ao INFARMED, de into-

lerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado 

por outra denominação comercial [14]; 

- Exceção c) art. 6º - continuidade de tratamento superior a 28 dias: prescrição de me-

dicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superi-

or a 28 dias, devendo o prescritor mencionar [14]. 

No caso das exceções a) e b), o utente não tem direito de opção, enquanto que no caso da 

exceção c), o utente pode optar por medicamentos com PVP igual ou inferior ao do medicamento 

prescrito [14]. 

Caso a receita não apresente exceções, é obrigatória a dispensa de um dos cinco medicamen-

tos mais baratos, salvo se o utente tiver preferência por um de preço superior. De acordo com o 

enquadramento legal, as farmácias devem ter disponíveis para venda, no mínimo, três medica-

mentos que pertençam ao mesmo GH, de entre os cinco mais baratos [14]. 

Durante o período de estágio tive a oportunidade de contactar com todos os tipos de receita 

médica abaixo mencionados, assim como de presenciar as exceções acima descritas.

4.1.1.1.  Receita sem papel 
Através do Despacho n.º 2935-B/2016 de 25 de fevereiro [15], a desmaterialização da receita 

médica, designada por Receita Sem Papel (RSP) adquiriu caráter obrigatório a partir de abril de 

2016 para todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, até que seja possível a 

total desmaterialização da prescrição, coexistem duas formas de disponibilização da prescrição 

médica: RSP e receita médica materializada (RMM) [14].

As RSP trazem vantagens para todos os intervenientes no processo de precisão, despensa e 

para o próprio doente. Numa mesma receita podem ser prescritos medicamentos de diferentes 

tipologias, pelo que o utente apenas terá um único receituário. Para além disto, podem ser prescri-

tas mais do que duas embalagens por medicamento e a validade da prescrição pode variar de 

medicamento para medicamento. No ato da dispensa nas farmácias, o utente poderá optar por 

aviar todos os produtos prescritos, ou apenas parte deles, sendo possível levantar os restantes 

em diferentes estabelecimentos e em datas distintas [15].

A desmaterialização da receita assenta, ainda, num processo mais eficaz e seguro de controlo 

de emissão e dispensa, obrigando a um acesso eletrónico autenticado, através de certificado digi-

tal qualificado, no caso dos profissionais de saúde, e Cartão de Cidadão para os utentes [16]. 

Uma das alterações significativas relaciona-se com o guia de tratamento para o utente. Além 

de registar informações sobre a toma de medicação, apresenta, também, os dados necessários à 

dispensa dos medicamentos na farmácia: códigos de acesso, dispensa e de direito de opção. De 

forma a possibilitar a dispensa em caso de falência do SI, o guia de tratamento tem, também, os 
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códigos bidimensionais necessários à dispensa offline. No entanto, a dispensa offline de uma RSP 

só pode ser realizada uma única vez, numa única farmácia [16].

Quando comecei o atendimento ao balcão, a RSP não estava ainda disponível. Desta forma, 

eram inevitáveis as dúvidas que surgiram nos primeiros dias. Assim, tive a oportunidade de entrar 

em contacto com a ANF de forma a esclarecer essas mesmas dividas e, de seguida, transmitir as 

informações obtidas aos restantes colaboradores da FS.

4.1.1.2.  Receita materializada
As RMM podem ser manuais ou electrónicas. Enquanto que as receitas manuais têm uma vali-

dade de apenas 30 dias, as electrónicas podem ainda ser não renováveis (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 [17]. 

Apesar de existirem as duas formas de prescrição materializada, a prescrição manual apenas 

pode ser utilizada para situações execionais: prescrição no domicílio; falência do sistema eletróni-

co; profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 40 receitas por mês; inadaptação 

comprovada do médico prescritor [17]. 

Numa RMM só podem ser prescritas um máximo de quatro embalagens, não podendo existir 

mais de duas embalagens do mesmo medicamento. Excluem-se os medicamentos de apresenta-

ção unitária, em que podem ser prescritas mais do que 2 embalagens [17].

A prescrição de psicotrópicos, estupefacientes, MM e produtos incluídos no protocolo da Diabe-

tes Mellitus não podem ser prescritos na mesma receita com outros medicamentos [17]. 

4.1.2.  Validação da prescrição médica

Antes de se proceder à dispensa é fundamental proceder-se a uma análise geral da prescrição, 

de modo a despistarem-se possíveis erros que ponham em causa o correto processamento da 

receita médica. 

Durante a validação da receita eletrónica materializada deve-se ter em conta o número da re-

ceita, local de prescrição, identificação do médico prescritor, nome e número de utente ou de be-

neficiário de subsistema, entidade financeira responsável, identificação do medicamento, se apli-

cável, o regime especial de comparticipação (presença de despachos), presença ou não de exce-

ções, data prescrição, assinatura prescritor, data de validade da receita [14, 15, 17]. 

No que respeita à receita manual, os critérios são semelhantes à referida anteriormente, com a 

diferença do local de prescrição ser facultativo, da identificação do médico prescritor ser apresen-

tada na forma de vinheta e da obrigatoriedade da menção da exceção e da alínea apropriada, não 

podendo ser admitida mais do que uma via [14, 15, 17]. 

No caso das RSP, estas, por serem inteiramente electrónicas, não necessitam de uma valida-

ção especial por parte do farmacêutico. Na RSP prescrição é acessível e interpretável por equi-

pamentos eletrónicos, ou seja, no momento de prescrição, cabe ao software validar e registar a 

receita de medicamentos no sistema central de prescrições [14, 15, 17].

�13



Mais se acrescenta que, no caso das RMM, estas têm de seguir o layout estipulado pelo Des-

pacho n.º 2935-B/2016 de 25 de fevereiro [15]. No Anexo 3 estão ilustrados os layouts dos diferen-

tes tipos de receitas médicas.

Durante o estágio consegui detetar alguns dos incumprimentos mencionados, como por exem-

plo, as receitas com prazo de validade expirado e a falta de assinatura do médico prescritor. 

4.1.3.  Avaliação farmacêutica e dispensa

4.1.3.1. Avaliação farmacêutica
Perante uma receita médica, o ato farmacêutico deve começar com a avaliação se a é ade-

quada ao problema que o utente apresenta. Depois é importante questionar o utente e interpretar 

as suas queixas. Por fim, é fundamental esclarecer o utente sobre a terapêutica, efeitos adversos 

e interações com outros medicamentos. Para os utentes habituais, que possuem já o seu registo 

no SI, é possível fazer um acompanhamento mais próximo e pormenorizado. Após a avaliação da 

prescrição, e estando esta conforme, procede-se à dispensa dos medicamentos prescritos.

4.3.1.2. Dispensa
A dispensa inicia-se com a leitura do número da receita e código de dispensa e escolher que 

medicamento o utente deseja (caso este tenha direito de opção) e, caso necessário, ler de segui-

da o código do direito de opção. Se o utente possuir alguns sistema de comparticipação comple-

mentar ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) é necessário mencionar essa comparticipação e, 

caso assim for exigido, registar o número de beneficiário do subsistema. Antes do pagamento, o SI 

obriga a uma verificação dos medicamentos dispensados, passo bastante importante, pois elimina 

possíveis erros de dispensa. No caso de dispensa de receitas manuais, todos estes passos têm 

de ser feitos de forma manual, como é o caso da introdução da entidade responsável pela com-

participação, seja ela o SNS ou outra entidade.

Ao finalizar a venda, após preenchimento dos dados do utente, o SI imprime a fatura bem 

como o documento de faturação no verso da receita que deve ser assinada pelo utente como ga-

rantia da receção dos medicamentos e assinada, datada e carimbada pelo farmacêutico.

Após a dispensa as receitas aviadas são colocadas em gavetas próprias. Cabe depois ao far-

macêutico responsável a correção e loteamento das receitas, para que depois possam ser envia-

das para a entidade responsável pela sua faturação. As receitas são ordenadas por lotes, cada um 

composto por trinta receitas, procedendo-se depois à verificação da data, carimbo e assinatura do 

responsável pelo aviamento. Nesta fase, o farmacêutico responsável confere e corrige possíveis 

erros de faturação e eventuais erros de aviamento. 

Na FS é ainda possível realizarem-se as denominadas vendas suspensas, em que, como o 

próprio nome indica, a venda não é totalmente fechada no momento, ficando suspensa. A venda 

suspensa aplica-se quando o utente não quer levar a medicação toda que está na receita de uma 

vez só, ficando esta guardada na farmácia até ao final do mês, altura em que será fechada.
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Durante o meu estágio constatei que bastantes utentes, habituais ou não, procuram com algu-

ma frequência a dispensa de MSRM sem terem receita. De facto, alguns destes utentes, crónicos, 

alegavam que lhes ficava mais caro deslocarem-se ao médico e pagarem a consulta do que a 

eventual comparticipação que teriam com a receita médica. Em contraste, alguns utentes procura-

vam antibióticos para simples dores de garganta. 

4.3.1.3. Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes
Segundo o Estatuto do Medicamento [8], “psicotrópicos e estupefacientes são substâncias 

químicas que atuam principalmente no Sistema Nervoso Central, onde alteram as funções cere-

brais e, temporariamente, a perceção, o humor, o comportamento e a consciência, podendo facil-

mente desencadear tolerância física e psíquica”. A legislação atual [8, 18, 19], tem como objetivo o 

controlo da utilização destes produtos, evitando o uso para fins diferentes daqueles a que se des-

tinam, o combate ao tráfico, estabelecendo de regras para fiscalização e penalização. 

Durante a dispensa de estupefacientes e psicotrópicos, o colaborador preenche um conjunto 

de informações, como a 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 medica-

mento (nome, dosagem, forma farmacêutica, posologia, número de embalagens e sua dimensão) 

e, no caso de não ser o próprio utente a dirigir-se à farmácia, deverão ser preenchidas as devidas 

informações relativas ao adquirente. Na finalização da dispensa, são impressos os dados referen-

tes à dispensa dos medicamentos e os dados do adquirente na receita. Posto isto, um documento  

especial de dispensa de psicotrópico é emitido e anexado à fotocópia da receita. Um exemplo de 

um documento de psicotrópicos está representado no Anexo 4.

No tratamento destas receitas, o documento original é encaminhado para a entidade responsá-

vel pela comparticipação enquanto que o duplicado fica arquivado na farmácia por um período de 

três anos, ordenado por data de aviamento [14]. 

4.1.4. Regime de comparticipação de medicamentos e subsistemas de 
saúde

Um medicamento comparticipado é um MSRM em que o utente apenas paga uma parte do 

PVP, ficando o restando valor ao encargo da entidade responsável pela comparticipação. Para os 

cidadãos portugueses, a entidade responsável pela comparticipação dos MSRM é o SNS. Este 

sistema subdivide-se em duas categorias principais: Regime Geral e o Regime Especial, abran-

gendo este último os pensionistas, cujo rendimento anual não excede 14 vezes o salário mínimo 

nacional, estando identificado pela letra “R” na prescrição médica. Existem ainda receitas com 

comparticipação especial, que possuem a referência a uma portaria, despacho ou decreto, onde 

são prescritos medicamentos para determinadas patologias como a Doença de Alzheimer (Despa-

cho nº 13020/2011), Psoríase (Lei nº 6/2010), Lúpus, entre outras, [20]. 

Existem ainda outros subsistemas que estabelecem um regime de complementaridade entre 

entidades, beneficiando o utente de uma comparticipação adicional à estabelecida pelo SNS. Du-
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rante a dispensa é necessário inserir o código da entidade complementar, por forma a validar a 

comparticipação. No caso das RMM, é necessário tirar uma cópia da receita, sendo o documento 

original faturado no SNS e a fotocópia para o subsistema. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com receitas prescritas com os subsistemas 

acima mencionados, familiarizando-me assim com as diversas entidades. Para cada entidade 

existe um número correspondente, por exemplo: Regime Geral – 01; Regime Especial – 48; Do-

enças Profissionais – 41; Diabetes Mellitus – DS; Regime Geral + SAMS Quadros – O1; Regime 

Geral + SAMS – J1. 

4.1.5.  Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência

Segundo o Estatuto do Medicamento [8], um medicamento genérico é um medicamento com a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em SA, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequi-

valência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibili-

dade apropriados, sendo o Medicamento de Referência aquele que foi autorizado com base em 

documentação completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos. 

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 so-

bre o qual o SNS comparticipa. O preço de referência para cada GH corresponde à média dos 

cinco PVP mais baixos praticados no mercado. Quando a comparticipação é maior que o PVP, o 

utente não paga nada [20]. 

Durante o meu estágio fui confrontado com várias situações que envolvem os medicamentos 

genéricos, principalmente no que respeita à opinião dos utentes sobre estes. Ainda existe uma 

grande percentagem de utentes que prefere os medicamentos de marca aos genéricos, pois 

crêem que “os genéricos não fazem o mesmo efeito”. Não obstante, muitos utentes preferem os 

medicamentos genéricos porque são mais baratos.

4.1.6.  Processamento de receituário e faturação 

Deve ser sempre feita uma reverificação das receitas médicas pois no momento de dispensa 

poderão escapar alguns pormenores. Após conferir e separar o receituário por lotes é impresso 

um verbete de identificação do lote completo, o qual é devidamente carimbado, assinado e datado 

pela farmacêutica adjunta. Este contém 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 comparticipa [21]. 

No último dia do mês fecha-se a faturação, sendo emitida a Relação Resumo de Lotes e a Fa-

tura Mensal dos Medicamentos. Toda esta documentação e os respetivos lotes ordenados e ver-

betes anexados são enviados para o Centro de Conferência de Receituário - faturação relativa ao 

SNS, ou para a ANF - faturação relativa aos subsistemas de comparticipação. O receituário é con-

ferido pelo Serviço de Conferência de Faturas que quando deteta alguma irregularidade devolve a 

�16



receita à farmácia juntamente com um documento que justifica o motivo da devolução. A farmácia 

tem, então, a possibilidade de corrigir o erro e processar a receita no mês em que é devolvida. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de organizar diariamente as receitas e os lotes dos dife-

rentes organismos, e a verificar todo o processo que decorre no final de cada mês relativo ao re-

ceituário. 

4.2.  Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica

Segundo o Estatuto do Medicamento [8], um MNSRM é um medicamento que pode ser adqui-

rido sem a apresentação de uma receita médica. A utilização de MNSRM é, assim, prática inte-

grante do sistema de saúde, todavia, deve limitar-se a situações clínicas bem definidas e autolimi-

tadas e deve efetuar-se de acordo com as especificações estabelecidas de acordo com aqueles 

medicamentos. 

Recorre-se à dispensa frequente de MNSRM na farmácia comunitária em casos de automedi-

cação e indicação farmacêutica. O profissional de saúde qualificado deve analisar a história clínica 

que leva o utente a procurar a automedicação (sinais e sintomas apresentados; a sua duração, 

persistência, recorrência e intensidade; se possui alguma patologia e se faz alguma medicação; 

história familiar; intolerâncias e se já foi tomada alguma atitude para resolver o problema), de for-

ma a tomar uma decisão: possibilidade da situação poder ser resolvida através de medidas não 

farmacológicas; o benefício do recurso a MNSRM; ou, caso nenhuma das situações anteriormente 

se verifique, encaminhar o doente para o médico. É do farmacêutico a última decisão, dispensar 

ou não dispensar o medicamento solicitado. 

Não obstante, em alguns casos, a decisão do farmacêutico não agrada o utente, pelo que cabe 

ao farmacêutico agir pacientemente e demonstrar ao utente que a automedicação é um assunto 

sério, e, se mal aplicada, pode levar a consequências graves. 

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de verificar muitas situações de utentes que 

antes de se dirigirem ao médico, iam primeiro à farmácia com o intuito de obterem algum medica-

mento para a melhoria do seu estado de saúde. Pude, assim, ponderar algumas situações de dis-

pensa, aconselhar o doente com o MNSRM mais adequado (nos casos aplicáveis) esclarecendo  

eventuais dúvidas relacionadas com a terapêutica.

4.3.  Dispensa de outros produtos de saúde

São muito variados os produtos que se podem adquirir na FS, facto que torna possível a me-

lhoria ou resolução de diferentes situações para as quais os utentes procurem ajuda. Embora al-

guns destes produtos se encontrem disponíveis noutros locais que não a farmácia, o papel da 

desta, e do farmacêutico, continua a ser fundamental. O farmacêutico fornece ao utente um acon-

selhamento adequado e qualificado, com conhecimentos técnicos e científicos que permitem um 

serviço de qualidade e personalizado. 
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A FS dispõe de variadíssimos produtos para dispensa aos utentes desde produtos na área da 

cosmética, fitoterapia, dispositivos médicos, produtos alimentares e dietéticos, homeopáticos, en-

tre outros. 

No decorrer do meu estágio foi me possível constatar que os utentes cada vez mais acedem à 

farmácia comunitária com o intuito de adquirir produtos que não medicamentos, nomeadamente 

produtos dermofarmacêuticos e dietéticos. Nesses casos pude prestar o devido aconselhamento 

em função dos produtos que os utentes desejavam.

5. MEDICAMENTOS MANIPULADOS E PREPARAÇÕES EXTEMPORÂNEAS 
5.1. Medicamentos manipulados

Apesar da vasta diversidade de medicamentos atualmente disponíveis no mercado, muitos de-

les não são adequados para todo o tipo de utentes, especialmente os de uso pediátrico e para 

pacientes intolerantes a alguns dos seus componentes ou com condições especiais de adminis-

tração. Deste modo, é necessário prepararem-se medicamentos para este tipo de doentes, que 

constituem uma terapêutica personalizada, sendo denominados de MM. 

Segundo o Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril [22], entende-se por medicamento manipula-

do “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabili-

dade de um farmacêutico”. 

As matérias-primas utilizadas nas preparações de MM devem cumprir as exigências da respe-

tiva monografia inscrita na Farmacopeia Portuguesa, sendo também necessário o preenchimento 

de uma ficha de receção de matérias-primas [23]. 

A preparação do MM deve reger-se pelo descrito no Formulário Galénico Português e após a 

sua preparação é preenchida a respetiva ficha de preparação. Após o acondicionamento do MM é 

efetuada a rotulagem da embalagem, devendo esta fornecer toda a informação necessária ao do-

ente: nome da preparação, quantidade preparada, data de preparação, lote, prazo de validade, 

PVP, condições de conservação, instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a utili-

zação do medicamento, como, por exemplo, «agite antes de usar», «uso externo» [23]. 

O farmacêutico director técnico deve, assim, zelar para que sejam respeitadas as práticas de 

bom fabrico  durante toda a preparação de MM [23].

A portaria nº 769/2004, de 1 de julho [24], estabelece que “o cálculo do preço de venda ao pú-

blico dos MM é efetuado com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-

primas e no valor dos materiais de embalagem, com base na seguinte fórmula: (Valor dos honorá-

rios + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido do valor do 

IVA à taxa em vigor”. O regime geral de comparticipação dos MM é de 30%, aplicados apenas so-

bre os MM comparticipáveis, prescritos em receita médica válida, com a menção obrigatória fac 

secundum artem (FSA) ou a designação "manipulado", não apresentando qualquer outro tipo de 

medicamentos acrescidos na receita [20]. 
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O volume de MM preparados na FS não é muito grande, o que não justifica, em termos finan-

ceiros (para a farmácia e para o utente), a preparação de preparações mais complexas. Desta 

forma, a preparação de MM é excecional, tendo havido, assim, poucas oportunidades de eu puder 

presenciar a preparação de MM. Não obstante, durante o estágio presenciei a preparação de pelo 

menos um MM onde pude consolidar todas as exigências que regulamentam a preparação e dis-

pensa destes medicamentos.

5.2. Preparações extemporâneas

Em relação às preparações extemporâneas, estas vulgarmente correspondem a pós ou granu-

lados para suspensão ou solução oral, de baixa instabilidade, preparadas no ato da venda, medi-

ante reconstituição com água purificada [8]. 

As preparação extemporâneas devem ser preparadas cumprindo as mesmas exigências dos 

MM [9].

Foi-me permitido preparar preparações extemporâneas, especialmente de antibióticos para uso 

pediátrico, reforçando, em especial, que estes medicamentos têm um prazo de validade após re-

constituição curto.

6. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA

Para além dos serviços farmacêuticos, a FS oferece serviços de saúde realizados por outros 

profissionais como posologia e psicologia. A FS disponibiliza também à comunidade a determina-

ção de parâmetros bioquímicos e antropométricos, a administração de medicamentos injetáveis e 

de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, a recolha de medicamentos e primeiros 

socorros. 

6.1.  Determinação de parâmetros bioquímicos e antropométricos

Na FS, são realizadas as determinações da pressão arterial (PA), triglicerídeos, colesterol total 

(CT), glicémia e ácido úrico. A medição da PA é realizada manualmente, utilizando um esfingoma-

nómetro e estetoscópio. As restantes determinações são efetuadas em sangue capilar com recur-

so ao Reflectron®. Está ainda disponível aos utentes uma balança que determina o peso, altura e 

índice de massa corporal. 

Durante o período de estágio, realizei todas as determinações acima mencionadas. Tendo em 

conta os resultados obtidos prestava ao utente um aconselhamento farmacêutico direcionado para 

o problema, sugerindo medidas não farmacológicas a adotar assim como eventuais mudanças no 

estilo de vida. 
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6.2.  Primeiros socorros e administração de medicamentos injetáveis e 
vacinas

A FD proporciona aos utentes um serviço de primeiros socorros e administração de medica-

mentos injetáveis e de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação. Este serviço é pres-

tado pelos colaboradores devidamente habilitados. 

Apesar de não estar habilitado a administrar medicamentos injetáveis e vacinas, tive a oportu-

nidade de presenciar este tipo de serviço farmacêutico onde percebi a importância que o serviço 

tem para os utentes da FS.

6.3.  Recolha de medicamentos

Os medicamentos depois de utilizados, bem como os seus resíduos, constituem um perigo 

para a população e para o meio ambiente. A indústria farmacêutica associou-se a distribuidores e 

criaram a ValorMed®, um sistema autónomo de recolha e tratamento de resíduos de medicamen-

tos de uso humano, bem como resíduos de embalagens de medicamentos e produtos de uso ve-

terinário [25, 26]. 

Assim, os resíduos dos medicamentos são colocados num contentor prórpio que, quando o 

cheio, é fechado e pesado procedendo-se depois ao preenchimento de uma ficha, sendo o con-

tentor recolhido pelos distribuidores de medicamentos [27].

Durante o estágio recebi medicamentos de utentes para colocar no contentor e quando este 

ficava cheio, procedi ao seu fecho, pesagem e preenchimento da ficha. 

6.5.  Ações promovidas pela Farmácia Silveira

De modo a prestar um melhor serviço e alertar os utentes para possíveis problemas de saúde a 

FS promoveu para todos os seus utentes, no dia 11 de abril, sessões de aconselhamento nutricio-

nal para doentes diabéticos e no dia 27 de julho, um rastreio cardiovascular por mim organizado, 

onde se determinaram a PA, o CT e os triglicerídeos.

7. FORMAÇÕES 

A constante atualização de conhecimentos é uma necessidade para o farmacêutico, sendo por 

isso de extrema relevância as formações realizadas para farmacêuticos. Durante o período de es-

tágio tive a oportunidade de participar nas seguintes formações: 
- Pierre Fabre Consumer Health Care, Pierre Fabre
- Intervenção Farmacêutica no Âmbito da Perda de Peso: Estratégias de Atuação com Fito-

terapia e Suplementos Alimentares, TheraLab
- Voltaren Emulgel© e Voltaren Emulgelex©, Novartis
- DulcoSoft©, Boehringer Ingelheim
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- 7º Workshop de Bioquímica Clínica - Obesidade: Da vida in utero à Terceira Idade, FFUP

8. CRONOGRAMA

Durante o meu estágio na FS tive oportunidade de presenciar e executar todas as funções que 

ao farmacêutico comunitário dizem respeito.

Os primeiros dias de estágio passaram pela familiarização com a organização e funcionamento 

gerais da FS e dos seus colaboradores.

Durante o mês de fevereiro, primeiro mês de estágio, aprendi a desempenhar as funções do 

back office que englobam a receção de encomendas, devoluções e reposições de stocks. Esta 

primeira etapa foi crucial para conhecer o SI, o portfólio de produtos, dominar a receção de enco-

mendas e o local de armazenamento dos produtos e ainda conhecer a relação SA - nome comer-

cial e também com o aspeto exterior dos produtos.

A partir de março e até ao final do estágio, as minhas funções eram cumpridas essencialmente 

no front office, ou seja, no atendimento ao balcão. Primeiramente foram-me explicados, através de 

simulações, todos os procedimentos necessários à dispensa de medicamentos e outros produtos 

e foram-me dadas a conhecer as “Normas Relativas à Prescrição e Dispensa de Medicamentos”. 

Durante as duas primeiras semanas ao balcão estive acompanhado e, após essas duas sema-

nas, comecei gradualmente a estar sozinho ao balcão. Uma vez que a receção de encomendas é 

a única função não partilhada por todos os colaboradores, foi esta a única que deixei de desem-

penhar quando comecei o atendimento ao balcão. Todas as outras funções que já sabia desem-

penhar e todas aquelas que vim aprender continuaram a ser executadas até ao final do estágio, 

sendo, naturalmente, o atendimento ao balcão a tarefa prioritária. Apesar de realizar o atendimen-

to ao balcão de forma autónoma, contei sempre que necessário com o auxílio dos colegas de for-

ma a realizar um atendimento de qualidade e acima de tudo com segurança.

No anexo 5 está representado o cronograma que resume todas as atividades realizadas duran-

te o estágio na FS.
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1. DOENÇA VENOSA CRÓNICA

1.1. Enquadramento

Durante o meu estágio na FS deparei-me com o grande número de utentes que sofrem de Do-

ença Vascular Crónica (DVC). Pude notar que esta patologia é mais comum nas mulheres e que a 

idade é um fator crítico para a gravidade da doença. Para além disto, foi notória também a sazo-

nalidade da doença, tendo esta maior incidência nos meses de maior calor.

O papel do farmacêutico é fulcral neste tipo de patologia, que muitas vezes passa despercebi-

da, só recebendo a devida atenção quando a gravidade da situação é tal que a qualidade de vida 

do doente fica notoriamente diminuída. Tendo em conta que o farmacêutico deve ter as competên-

cias necessárias para o aconselhamento do doente com DVC, decidi aprofundar o meu conheci-

mento sobre a DVC.

1.2. Introdução

A DVC engloba “todas as alterações morfológicas e funcionais do sistema venoso, manifesta-

das por sintomas e/ou sinais, que necessitem de investigação e/ou tratamento” [28]. A DVC tem 

elevada prevalência e cronicidade tanto na população feminina como masculina, o que se reflete 

numa diminuição da qualidade de vida e num impacto socioeconómico apreciáveis. Estima-se 

também que 2 em cada 3 doentes com DVC não estejam a ser tratados. Assim, torna-se prioritária 

uma maior sensibilização, não só da população em geral e da população doentes, mas também 

dos profissionais de saúde, para um diagnóstico e tratamento precoces da patologia venosa [29].

1.3. Epidemiologia

A maioria dos casos de DVC manifestam-se na população mais velha, sendo a prevalência na 

população com 70-79 anos o dobro da prevalência na população com 40-49 anos [30]. A DVC é 

também mais comum nas mulheres (67%) do que nos homens (33%) [31], no entanto, a presença 

de veias varicosas é mais comum nas mulheres e as alterações tróficas nos homens [30].

Em Portugal, estima-se que 48% da população sofre regularmente de dor nos tornozelos e/ou 

pernas e que 2 milhões de mulheres com mais de 30 anos sofrem de DVC e 64% das mulheres 

com mais de 50 anos sente a sua qualidade de vida significativamente afetada pela DVC [32].

A DVC é também responsável por 1 milhão de dias de trabalho perdidos por ano, pela mudan-

ça de posto de trabalho em 21% dos doentes e pela reforma antecipada em 8% dos doentes [29].

1.3. Anatomina, fisiologia e fisiopatologia do sistema venoso

1.3.1. Anatomina e fisiologia

A circulação venosa tem como objetivo principal fazer regressar o sangue ao coração para que 

este seja reoxigenado e, então, entre novamente em circulação. As veias dos membros inferiores,  
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constituintes chave da circulação venosa, estão divididas em três sistemas: superficial, profundo e 

perfurante. Estes três sistemas, por sua vez, estão localizados em dois compartimentos principais, 

o superficial e o profundo [29]. 

Entre 60% a 80% da totalidade do sangue encontra-se no sistema venoso, estando esta per-

centagem dependente da atividade e postura do indivíduo, sendo que 25% a 50% deste volume 

se encontra nas pequenas vénulas pós-capilares e respetivos sistemas coletores [29]. Como 

grande parte do sangue venoso está presente nos membros inferiores, são necessárias várias 

estruturas que façam com que todo este sangue retorne ao coração. Estas estruturas permitem, 

assim, a criação e manutenção de um gradiente de pressão, contrariando a força da gravidade, 

para que o sangue possa retornar ao coração. São elas: a bomba central (coração); a bomba ve-

nosa periférica (músculos da região gemera); o plexo venoso planar; as válvulas venosas [33]. Na 

figura 1 estão representadas algumas destas estruturas. 

O coração é fundamental para manter o sangue de todo o corpo em movimento. A bomba ve-

nosa periférica (figura 1A) e o plexo venoso planar (figura 1B) realizam o seu trabalho durante a 

contração muscular, expulsando o sangue para os coletores venosos profundos ou comprimindo 

as veias profundas (figura 1C) [32]. As válvulas venosas, por sua vez, impedem o retorno venoso 

durante o relaxamento muscular (figura 1D) [32, 34]. Todas estas estruturas, quando eficientes, 

mantêm a pressão venosa em 90 mmHg. Contudo, a manutenção da pressão venosa normal ape-

nas é conseguida quando em movimento, durante contração e relaxamento musculares, conforme 

ilustrado na figura 2B. [35]. 
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Figura 1. Estruturas responsáveis pelo retorno do sangue venoso. (A) Plexo venoso planar. (B) 
Expulsão do sangue para os coletores venosos profundos durante a contração muscular. (C) 
Compressão das veias profundas durante a contração muscular. (D) Válvulas venosas impedin-
do o retorno venoso durante o relaxamento muscular (adaptado de [31,32]).
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1.3.2. Fisiopatologia

1.3.2.1. Hipertensão e Inflamação Venosa
A DVC é uma patologia crónica e evolutiva, à qual está associado um processo fisiopatológico 

complexo, que tem na sua origem um ciclo vicioso entre a hipertensão e a inflamação venosas 

crónicas e que culmina na dificuldade de retorno venoso dos membros inferiores [29]. 

Considera-se que a hipertensão venosa é, na sua maioria, o resultado da incompetência valvu-

lar e do refluxo venoso que, uma vez iniciado, leva a uma alteração no fluxo sanguíneo venoso. A 

incompetência valvular é o resultado do desgaste, alongamento, separação, rompimento, espes-

samento, retração e adesão dos folhetos valvulares e da diminuição do número de válvulas veno-

sas [35]. A figura 2 ilustra a forma como a incompetência das válvulas venosas está na génese no 

refluxo sanguíneo (figura 2A) e hipertensão venosa (figura 2B). 

A redução do fluxo venoso desencadeia a libertação de mediadores inflamatórios ao nível das 

células endoteliais. A cascata inflamatória inicia-se, assim, com a ativação, adesão e migração de 

leucócitos através do endotélio venoso, com posterior produção de citoquinas e fatores de cresci-

mento, que levam à alteração da matriz extracelular. A inflamação continuada culmina, então, na 

incompetência valvular e no refluxo venoso. Este último, por sua vez, leva ao aumento da pressão 

venosa, completando-se assim o ciclo vicioso entre a hipertensão e a inflamação venosa crónica 

ilustrado na figura 3 [32].

Este ciclo é também o resultado de alterações na parede venosa. Estas são devidas à pressão 

macrocirculatória e às alterações hemodinâmicas, que levam a uma hipertrofia da parede venosa, 

com aumento da produção de colagénio tipo I e diminuição da produção de colagénio tipo III. Este 
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Figura 2. Consequências da degradação das válvulas venosas (A) Processo de degradação. (I) 
Válvula saudável, sem retorno venoso e (II) válvula incompetente, com retorno venoso. (B) Dife-
renças na manutenção da pressão venosa nos membros inferiores com válvulas venosas eficien-
tes (III) e incompetentes (IV) (adaptado de [31,33]).
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desequilíbrio na produção de colagénio leva ao enfraquecimento e redução da elasticidade das 

veias diminuindo-se, assim, o retorno venoso [32, 35].

Para além de alterações na macrocirculação existem também alterações na microcirculação. 

Quando existe insuficiência valvular, a “hipertensão venosa é diretamente transmitida à rede capi-

lar ao nível da derme e dos tecidos subcutâneos, o que leva a que os capilares se tornem mais 

permeáveis a moléculas grandes”. Adicionalmente, ao nível do sistema linfático, existe uma “frag-

mentação e destruição da rede linfática cutânea com a respetiva diminuição do fluxo linfático, o 

que leva a uma situação em que a filtração transcapilar excede o fluxo linfático”. São estas altera-

ções que levam à progressão da patologia para estádios mais graves e podem, mesmo, originar 

lesão do tecido subcutâneo e formação de úlcera venosa [32, 35].

Todos estes fenómenos inflamatórios ao nível da parede e válvulas venosas contribuem para a 

progressiva insuficiência e respetiva destruição valvular, o que demonstra que a inflamação veno-

sa é um passo crucial na degradação da parede venosa, insuficiência valvular e consequente 

agravamento da hipertensão venosa. No anexo 6 está esquematizado o processo fisiopatológico 

da DVC, com especial ênfase no ciclo vicioso da hipertensão/inflamação venosa, proposto por 

John Bergan [35].

1.3.2.2. Dor Venosa
A dor venosa é um dos sintomas que mais afeta a população doente, aparecendo muitas vezes 

em fases precoces da DVC. Tem, assim, um elevado impacto na qualidade de vidas dos doentes. 

Apesar disto, a intensidade e o impacto a dor venosa é muitas vezes subestimado. A dor venosa 

assemelha-se à dor visceral, sendo dispersa e pouco objetivável; percecionada como mais desa-

gradável e, portanto, tem um impacto emocional mais significativo [29].

Recentemente foi explicada a origem da dor venosa, pela presença de fibras nervosas não mi-

elinizadas tipo C na parede venosa. Estas fibras são ativadas aquando a libertação dos mediado-

res pró-inflamatórios, provocando uma sensação de dor [36].
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Figura 3. Ciclo vicioso entre a hipertensão e a inflamação venosas crónicas.



1.3.2.3. Fatores de risco
São vários e distintos os fatores de risco que podem levar ao aparecimento e desenvolvimento 

da DVC. Podem ser de origem genética (predisposição genética), hormonal (alterações hormo-

nais; contraceção hormonal; gravidez), social (obesidade; sedentarismo; posição ortostática pro-

longada; ambientes quentes; uso de roupa apertada) e também a idade [29].

1.4. Sintomas e Sinais

Os sintomas e/ou os sinais são as formas de manifestação da DVC, de maneira que é crucial 

saber-se a diferença entre sintomas e sinais. Os sintomas venosos resumem-se às “queixas rela-

cionadas com a DVC, sugerindo um quadro de DVC se agravados pelo calor e decorrer do dia e 

aliviados com a elevação e/ou descanso dos membros inferiores”. Já os sinais venosos são “mani-

festações visíveis de alterações venosas” e são descritos pela classificação CEAP [28].

1.4.1. Sintomas

Os sintomas da DVC são: “sensação de pernas pesadas; inchaço; cansaço; dor; parestesias; 

rubor e calor; cãibras; prurido”. Os mais comuns são a sensação de pernas pesadas, cansaço e 

dor, que ocorrem em cerca de 70% dos doentes. Naturalmente, quanto maior for o número de sin-

tomas, menor será a qualidade de vida dos doentes. A qualidade de vida é geralmente indicada 

através do GIS (Global Index Score), em que um GIS = 100 se refere a uma qualidade de vida 

muito boa e um GIS = 0 se refere a uma qualidade de vida muito má [31].

1.4.2. Sinais

Os sinais venosos, tal como os sintomas, são também variados, podendo ir desde varizes reti-

culares a úlceras ativas. 

1.4.2.1. Classificação CEAP
A classificação CEAP é um método internacionalmente aceite para classificar a DVC consoante 

a sua gravidade. Esta classificação tem como objetivo servir de “guia sistemático para um melhor 

diagnóstico clínico e caraterização dos doentes venosos, permitindo também encontrar uma me-

lhor racionalização de tratamento para cada perfil de doente”. As iniciais CEAP significam: “C” – 

Clínica; “E” – Etiológica; “A” – Anatómica; “P” – Fisiopatológica [28, 37, 38]. 

Para uma avaliação inicial do doente com DVC, a classificação clínica é a mais importante, 

podendo ser feita pela simples observação a olho nú, sem necessidade de recurso a outro tipo de 

teste [32]. No anexo 7 estão resumidas as diferentes manifestações clínicas da DVC, a prevalên-

cia das diferentes classes, o valor do GIS de cada uma delas e estão ainda ilustradas essas mani-

festações [29,31,37,38]. A partir da classe C3, inclusive, a classificação CEAP considera uma insu-

ficiência venosa crónica [28].
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1.5. Diagnóstico

O diagnostico da DVC deve ser realizado por um profissional de saúde especializado. O primei-

ro passo é a anamnese, que, por conversa com o doente, deverá permitir a pesquisa de sintomas 

da DVC, conhecer o historial clínico do doente e avaliar os fatores de risco. A par disto, pode tam-

bém fazer-se questionários de avaliação de sintomas, sinais e qualidade de vida (já pré-definidos). 

Estes atribuem uma determinada pontuação ao doente, que corresponde então a uma das classes 

da DVC [29, 32].

Para além da conversa com o doente é também necessário realizar um exame físico. Este 

pode ser feito apenas olhando para o doente, de forma a detetar os diversos sinais da DVC. Para 

além do exame a olho nú, é também possível avaliar o refluxo e/ou obstrução venosa com recurso 

ao Eco-Doppler [29, 32].

1.6. Tratamento

Atualmente o tratamento da DVC assenta nas medidas higieno-dietéticas, compressão elástica, 

fármacos venoativos e métodos cirúrgicos [29].

1.6.1. Medidas higieno-dietéticas

A Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular resumiu as medidas higieno-dieteti-

cas que devem ser adoptadas pelos doentes em 10 tópicos. São eles: “exercitar as pernas em 

todas as circunstâncias; escolher um desporto apropriado; evitar lugares quentes; procurar lugares 

frescos; prevenir a prisão de ventre e o excesso de peso; usar vestuário apropriado; usar sapatos 

apropriados; facilitar a circulação sanguínea durante o sono; reconhecer as situações que podem 

agravar os problemas venosos, como a gravidez ou a contraceção oral; massajar as pernas o 

mais frequentemente possível” [32].

1.6.2. Compressão elástica

A compressão elástica é uma componente fundamental no tratamento da DVC. As meias de 

compressão podem ser A-D (até ao joelho), A-G (até à raiz da coxa) ou A-T (collants). Existem 

vários graus de compressão, que devem de ser adaptados ao estadio clínico de cada doente. 

Para situações mais graves, como a úlcera venosa, podem-se utilizar bandas [32]. Entre outros 

efeitos, as meias de compressão diminuem o edema, o volume venoso e também o refluxo [39]. 

Na tabela 2 está esquematizado o tipo de compressão a usar em função da gravidade da doença.

1.6.3. Fármacos venoativos

O papel dos fármacos venoativos (FVA) é de uma importância tal, que, em diversos países eu-

ropeus, estes medicamentos são já considerados uma terapêutica complementar à escleroterapia 

e a outros procedimentos [32]. Estes fármacos atenuam sintomas como a sensação de pernas 
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pesadas e a dor venosa, aumentam os efeitos benéficos das meias de compressão e alguns deles 

são capazes de acelerar a cura das úlceras [39].

Os FVA tem dois mecanismos de ação principais. Tanto provocam alterações na macrocircula-

ção, diminuindo as alterações hemodinâmicas que originam hipertensão venosa, como na micro-

circulação, diminuindo o processo de microangiopatia [39]. O anexo 8 resume os diferentes FVA, 

os seus mecanismos de ação e nomes comerciais em Portugal [29].

1.6.3.1. Ação na macrocirculação
Os FVA atuam na macrocirculação ao aumentarem o tónus venoso, ação que conseguem ao 

interferirem na via da noradrenalina. Esta interferência dá-se pelo “prolongamento da atividade 

noradrenérgica, pelo bloqueio da degradação da noradrenalina ou pelo agonismo dos recetores 

α1-adrenérgicos”. Apesar de se conhecer o papel da noradrenalina no tónus venoso, ainda não 

está esclarecido o mecanismo pelo qual alguns dos FVA aumentam o tónus venoso. Para além do 

aumento do tónus venoso, os FVA também protegem a parede venosa e as válvulas venosas, ao 

protegerem as células endoteliais destas duas estruturas da hipóxia  [39].

1.6.3.2. Ação na microcirculação
A ação dos FVA na microcirculação manifesta-se de várias maneiras. Os FVA atuam na resis-

tência capilar, aumentando-a, e também reduzindo a filtração capilar. A drenagem linfática é tam-

bém alterada, pela “redução do edema, pelo aumento do fluxo linfático e pelo aumento do número 

de vasos linfáticos”. A protecção contra a inflamação é também uma das apões na microcirculação 

dos FVA, que ocorre pela ação antielastase e anti-hialuronidade e pela captura de radicais livres. 

Por fim, os FVA têm também capacidade de “atenuarem distúrbios hemorreológicos, pela diminui-

ção da agregação dos hemtócitos, pela diminuição da viscosidade sanguínea e pelo aumento da 

velocidade dos hematócitos” [39].
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Classe I
15 - 21 mmHg

II
23 - 32 mmHg

III
34-36 mmHg Bandas

C0 X

C1 X X

C2 X X

C3 X

C4 X

C5 X X

C6 X

Tabela 2. Tipo de compressão a utilizar em função da classe clínica da DVC (adaptado de [31)



1.6.4. Métodos cirúrgicos

Os métodos cirúrgicos para o tratamento da DVC focam-se na ablação das veias. Esta pode 

ser térmica, química ou mecânica. A decisão de escolha dos vários métodos deve ser personali-

zada, com base no quadro clínico específico de cada doente em particular e também na experiên-

cia do cirurgião vascular [32]. 

1.7. Papel do farmacêutico

Dada a elevada prevalência e cronicidade da DVC e as suas repercussões a nível social, eco-

nómico e da qualidade de vida, a prevenção e o diagnóstico precoces tornam-se fundamentais 

[29].

1 em cada 5 pessoas, com mais de 40 anos, tem, potencialmente, problemas de doença veno-

sa e, 1 em cada 25 destas, visita diariamente uma farmácia [29], o que mostra que o farmacêutico 

tem um papel crucial na sensibilização da DVC, no aconselhamento das medidas higieno-dietéti-

cas, no diagnóstico e tratamento precoces e no encaminhamento destes doentes/potenciais doen-

tes a um médico especializado.

Tendo em conta que os farmacêuticos e restantes profissionais de saúde a laborar em farmáci-

as devem dominar o tema da DVC, decidi compilar toda a pesquisa que realizei e apresentá-la sob 

a forma de Power Point a todos os colaboradores da FS. Os diapositivos desta apresentação es-

tão no anexo 8. Esta apresentação foi uma mais valia para todos os colaboradores da FS pois 

desta forma puderam relembrar conhecimentos já existentes e aprender outros tantos. A apresen-

tação foi bastante elogiada por todos eles que, no final, puderam tirar as suas dúvidas. De forma a 

perpetuar a apresentação, deixei os diapositivos junto da diretora técnica para que possam ser 

revistos quando necessário e vistos por eventuais novos colaboradores.

Para mim foi muito gratificante fazer esta apresentação pois proporcionou um momento de dis-

cussão e troca de ideias entre todos os colaboradores da FS, não só em termos técnico-científicos 

mas também no que ao aconselhamento farmacêutico diz respeito.

2. DOENÇAS CARDIOVASCULARES

2.1. Enquadramento

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são todas aquelas que afetam o sistema circulatório. Na 

maioria dos casos estas patologias são provocadas por aterosclerose [40]. A aterosclerose carac-

teriza-se pelo aparecimento de lesões - ateromas - tanto nas artérias elásticas, de grande e médio 

calibre, como nas artérias musculares. O aparecimento do ateroma deve-se à acumulação de 

“lipoproteínas e posterior migração e proliferação anormal de células inflamatórias na parede in-

terna das artérias”. Com o passar do tempo, o arteroma conduz a um estreitamento progressivo 

das artérias, o que compromete a elasticidade destes vasos. A aterosclesore, e consequentemen-

te as doenças cardiovasculares, tem início numa idade jovem, tendo um período de gestação lon-
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go e silencioso, o que torna imprescindível a adoção de medidas preventivas que controlem os 

vários fatores de risco [41]. Os fatores de risco para as DCV dividem-se em modificáveis e não 

modificáveis. Os modificáveis englobam a diabetes tipo II, dislipidémias, hipertensão arterial 

(HTA), obesidade, sedentarismo, tabagismo e consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Os não 

modificáveis prendem-se com a idade, o sexo e genética [40].

Em 2012 cerca de 13 mil portugueses morreram vítimas de Doença Cerebovascular. E 2010, 

ea taxa de mortalidade associada à hipercolesterolemia (HCOL) foi de 321,08 (mulheres) e de 

319,83 (homens) óbitos por 100 000 habitantes [42]. Estes dados demonstram a elevada preva-

lência tanto das DCV como da mortalidade associada à HCOL na população portuguesa. 

Tendo isto em conta é visível o papel importantíssimo do farmacêutico na consciencialização 

pública das DCV, desde a prevenção dos fatores de risco, ao controlo da evolução da doença, por 

forma a evitar-se o desenvolvimento de comorbilidades e da diminuição da mortalidade associada 

às DCV.

2.2. Objetivos

Tendo em conta o contexto das DCV e a demografia dos utentes habituais da FS, decidi reali-

zar um rastreio cardiovascular gratuito. Este rastreio teve como objetivos promover a saúde cardi-

ovascular; fomentar a importância da avaliação regular dos fatores de risco modificáveis das DCV; 

avaliar a saúde cardiovascular dos utentes da FS; caracterizar a população alvo do rastreio.

2.3. Métodos

2.3.1. Divulgação e coordenação

A divulgação do rastreio foi feita através de um cartaz por mim elaborado, representado no 

anexo 10, e durante o atendimento aos utentes. Foi dada oportunidade aos utentes de marcarem 

uma hora para realizarem o seu rastreio de forma a minimizar o tempo de espera. O rastreio foi 

realizado no dia 27 de julho das 9:30h às 20:30h, tendo estado a coordenação do rastreio e a rea-

lização dos testes propriamente ditos inteiramente a meu cargo.

2.3.2. Seleção dos doentes e rastreio

Qualquer utente que se mostrasse interessado estava elegível para realizar o rastreio. A cada 

utente foi medida a PA e o CT e foi perguntado a idade e se tomava alguma medicação para a 

HTA ou HCOL.

Após a realização dos rastreio prestei a todos os utentes um pequeno aconselhamento acerca 

das DCV, dos seus fatores de risco e de como os evitar e/ou diminuir. Informei também os utentes 

se os resultados obtidos estavam dentro do intervalo de referência e que comportamentos deveri-

am de adoptar caso estes estivessem foram do intervalo de referência. 
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2.3.3. Recolha dos dados

As informações relativas à história dos utentes - idade e toma de medicação - foram por mim 

recolhidos durante uma pequena entrevista presencial antes das medições. A PA foi medida ma-

nualmente com recurso ao esfingomanómetro e estetoscópio. O CT foi determinado com recurso 

ao Reflectron®.

2.3.4. Tratamento dos dados

O tratamento dos dados bem como a sua análise estatística foram realizados com recurso ao 

software Numbers, versão 3.6.2., da Apple Inc, tendo sido feito uso das suas funcionalidades. 

Aquando do tratamento dos dados os participantes foram divididos em duas categorias, caso to-

massem ou não alguma medicação para a HTA ou para a HCOL.

2.4. Resultados

2.4.1. População em estudo

Durante o dia do rastreio foram avaliadas 64 pessoas, tendo a mais nova 10 anos e a mais ve-

lha 85. Na figura 4 está representada a distribuição dos participantes por idades. A faixa etária 

com mais participantes foi a dos 70-79 anos, com 23% dos participantes, e a com menos partici-

pantes foi a dos <20 anos, com apenas 2% dos participantes. 63% dos participantes tem idade 

compreendida entre os 50 e os 79 anos.

Dos 64 participantes, 20 (31%) eram homens e 44 (69%) eram mulheres. A percentagem de 

homens e mulheres nos diferentes grupos etários está representada na figura 5. A percentagem 

de mulheres foi maior que a de homens em todas as faixas etárias, à exeção da <20 anos. 
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2.4.1. Pressão arterial

A PA média da população total foi de 123/76 mmHg. O valor máximo de pressão arterial sistóli-

ca (PAS) foi de 160 mmHg e o mínimo de 95 mmHg. Quando à pressão arterial diastólica (PAD), 

os valores máximo e mínimo foram de 100 mmHg e 10 mmHg, respetivamente. 17 participantes 

(27%) têm um valor de PA maior ou igual a 140/90 mmHg, dos quais apenas 9 estão medicados 

com algum tipo de anti-hipertensor. 31 (48%) participantes estão medicados com anti-hipertenso-

res. A PA média dos participantes não medicados foi de 121/75 mmHg e de 125/77 mmHg nos 

medicados. Na figura 6 estão representados os valores médios de PA e a percentagem de partici-

pantes medicados com anti-hipertensores nas várias faixas etárias. É notório que os doentes mais 

velhos representam a maioria dos participantes medicados para a HTA.

2.4.2. Colesterol total

O valor médio de CT registado, na população total, foi de 190 mg/dl. 27 participantes (42%) 

apresentam um valor de CT acima de 190 mmHg, sendo que destes, 19 não estão medicados. Os 

valores máximos e mínimos de CT foram de 347 e 100 mg/dl, respetivamente. 27 (42%) partici-

pantes tomam algum tipo de antidislipidémico. O CT médio nos participantes não medicados é de 

204 mg/dl e de 170 mg/dl nos medicados. Na figura 7 estão representados os valores médios de 

CT e a percentagem de doentes medicados com antidislipidémicos nas várias faixas etárias.

Dos 64 participantes, 17 (27%) tomam algum tipo de medicação tanto para a HTA e como para 

para a HCOL.
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2.5. Discussão

2.5.1. População em estudo 

O rastreio cardiovascular contou com a presença de 64 pessoas, número que superou a expec-

tativa. A distribuição dos participantes, quer por sexo quer por faixa etária, ilustrou a demografia 

dos utentes habituais da FS de uma forma bastante precisa. De facto, o utente habitual da FS será 

uma mulher com mais de 50 anos.
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2.5.2. Pressão arterial

No que à PA da população total diz respeito, analisando o seu valor médio, 123/76 mmHg, veri-

fica-se que este se encontra dentro do valor normal, < 129 mmHg/84 mmHg. Olhando para os va-

lores máximo e mínimo da PAS da população total, verifica-se que o máximo, 160 mmHg, corres-

ponde a um estado de HTA de Grau 2. Já o mínimo de PAS, 95 mmHg, corresponde a um valor 

normal. Quanto à PAD, o seu valor máximo, 100 mmHg, corresponde a um estado de HTA de 

Grau 2 e o mínimo, 10 mmHg, corresponde a um valor normal. Tanto o valor médio de PA dos par-

ticipantes medicados (125/77 mmHg) e dos não medicados (121/75 mmHg) está dentro do valor 

de PA normal. Estes dados mostram que, de uma forma geral, os doentes que participaram no 

rastreio têm um valor de PA normal, o que foi além do que eu esperava. Não obstante, 8 partici-

pantes não medicados apresentam uma PA superior a 140/90 mmHg, o que os coloca na catego-

ria de HTA de Grau 2. Esta situação revela que a ausência de HTA não é definitiva e que a qual-

quer momento ela se pode manifestar. A elevada percentagem de participantes medicados com 

anti-hipertensores confirma a elevada prevalência da HTA na população em geral. Confirma-se 

também uma maior prevalência da HTA na população mais idosa, com mais de 50% de participan-

tes medicados tendo mais 60 anos. A PA média dos participantes medicados, 125/77 mmHg está 

dentro do objetivo terapêutico destes participantes, PA < 140/90 mmHg. Não obstante, é de res-

salvar que 9 dos participantes medicados apresentam uma PA acima de 140/90 mmHg. Isto mos-

tra que a HTA pode ser controlada farmacologicamente, no entanto, a avaliação periódica da PA é 

o pilar do controlo da patologia [43, 44].

2.5.3. Colesterol total

Quanto ao CT, o valor médio da população total (190 mg/dl) encontra-se no limite do valor ide-

al, < 190 mg/dl, revelando que, de uma forma geral, os participantes do rastreio apresentam um 

valor de CT normal. Já o valor máximo de CT medido (347 mg/dl) mostra uma situação de HCOL 

clara, que aumenta fortemente o risco cardiovascular do participante em questão. Os participantes 

não medicados apresentam um valor de CT de 204 mg/dl, que está ligeiramente acima do normal, 

sendo facilmente controlado com medidas não farmacológicas ou com o recurso a suplementos 

alimentares. Não obstante, 19 participantes não medicados apresentam um valor de colesterol 

acima dos 190 mmHg, o que os classifica como tendo HCOL, seja ela de maior ou menor grau. Os 

medicados, com um CT médio de 170 mg/dl, estão dentro do seu objetivo terapêutico. No entanto, 

8 dos participantes medicados apresentam um CT acima do seu objetivo terapêutico. Estes dados, 

à semelhança do que acontece com a HTA, mostram que a HCOL é uma patologia passível de ser 

controlada com recurso a medicamentos, no entanto é necessário um controlo constante, não só 

na população medicada mas também na população não medicada [45]. 

27% dos participantes estão medicados tanto para a HTA como para a HCOL, o que comprova 

a ocorrência frequente de mais do que um fator de risco de DCV no mesmo indivíduo.
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2.6. Conclusões

O rastreio cardiovascular ilustrou de forma considerável a demografia dos utentes habituais da 

FS - maior número de mulheres e de idade superior aos 50 anos.

A PA dos participantes está dentro do valor normal, tanto na população geral como na popula-

ção não medicada e população medicada, pelo que se conclui que a PA dos utentes da FS está 

normal. No entanto, verificou-se que alguns participantes não medicados têm uma PA acima do 

valor normal. Isto mostra que a HTA pode ser controlada com recurso a medicamentos e que a 

avaliação periódica da PA é tão ou mais importante do que a toma correta da medicação.

Quanto ao CT, os dados mostram um cenário em tudo semelhante ao da PA. De uma forma 

geral, o valor de CT está dentro do normal, quer na população total quer na população não medi-

cada e na medicada. Também se registaram casos de valores de CT acima do valor normal, tanto 

nos participantes medicados como nos não medicados. Tal como a HTA, a HCOL pode ser contro-

lada através de medidas farmacológicas, não se podendo desprezar a importância do controlo 

contínuo dos valores de CT, quer se tome ou não medicação.

A percentagem de indivíduos medicados para a HTA e para a HCOL, concomitantemente, reve-

la a elevada probabilidade de um mesmo indivíduo estar em risco de desenvolver DCV devido a  

mais de um fator de risco. Sendo que os fatores de risco são cumulativos, estes indivíduos estão 

em maior risco de desenvolver uma DCV.

Em suma, se os 64 participantes fossem representados num só, este seria uma mulher, com 

mais de 50 anos, com uma PA de 123/76 mmHg e um CT de 190 mg/dl. Pode-se ainda afirmar 

ainda, com uma certeza de cerca de 50%, que esta senhora estaria a tomar algum tipo de medi-

cação para a HTA ou HCOL.

2.7. Papel do farmacêutico

O farmacêutico é, muito provavelmente, o profissional de saúde com um contacto mais pessoal 

e personalizado com o doente. Este rastreio, e a consequente reação por parte dos participantes,   

foi a prova disso mesmo.

O rasteio cardiovascular não poderia ter sido recebido de melhor maneira pelos participantes. 

Os utentes habituais da FS gostam bastante deste tipo de iniciativas, não só pelo valor e qualida-

de do serviço em si mas também pela conjuntura económica que vivemos que, muitas vezes, priva 

alguns utentes da monitorização periódica do seu estado de saúde. 

Em suma, o rastreio permitiu um aconselhamento mais pessoal e personalizado aos participan-

tes e o alerta para as DCV e, para além disso, que a FS se afirmasse como uma unidade de pres-

tação de serviços farmacêuticos de qualidade e com uma preocupação constante com a saúde e 

bem-estar dos seus utentes.

Pessoalmente, esta foi uma atividade bastante recompensante, não só a nível profissional 

como também a nível pessoal pois fez-me ver a diferença que o farmacêutico pode fazer na saúde 

pública. 
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3. POLIMEDICAÇÃO

3.1. Enquadramento

Os problemas relacionados com a medicação (PRM) (especialmente reações adversas), a falta 

de cumprimento da posologia e a má escolha dos fármacos são situações que frequentemente 

afetam a população idosa. Estas situações são já há muito observadas, tanto nas urgências dos 

hospitais como em instituições de apoio a idosos [46, 47]. A revisão terapêutica é uma mais valia e 

é capaz de reduzir estes problemas consideravelmente, especialmente para a população com 

mais de 65 anos e polimedicada. A revisão terapêutica deve ser realizada em a colaboração con-

junta dos vários profissionais de saúde que acompanham estes doentes, sendo que os farmacêu-

ticos podem e devem participar neste processo [48].

Durante o meu estágio na FS contactei múltiplas vezes com doentes polimedicados (DPM). 

Tendo já noção dos problemas que podem surgir com a polimedicação, questionei-me se realmen-

te estes DPM teriam algum PRM. Reparei que estes DPM estavam em risco de ter algum PRM 

não só pela idade avançada e elevado número de medicamentos a tomar por dia mas por estes 

visitarem mais do que um médico e mais de que uma farmácia. A visita de mais do que um médico 

pode levar a duplicação de medicação e a visita a mais do que uma farmácia faz com que o regis-

to da medicação habitual dos DPM seja menos rigoroso.

Com os PRM em vista decidi verificar se realmente estes doentes encorriam em algum PRM e, 

concomitantemente, achei pertinente consciencializar os DPM acerca da polimedicação e dos 

PRM e, com a informação recolhida, criar fichas de acompanhamento no Sifarma©.

3.2. Objetivos

Os objetivos deste trabalho foram: verificar se os DPM da FS estavam em risco de desenvolver 

algum PRM; consciencializar os DPM acerca da polimedicação e dos cuidados que devem de 

adotar diariamente; criar fichas de acompanhamento para os doentes entrevistados (DE); determi-

nar qual o grupo de SA mais tomado pelos DPM; determinar o número médio de medicamentos 

tomados pelos DPM.

3.3. Métodos

3.3.1. Seleção dos doentes

Os doentes selecionados teriam de ter mais de 65 anos e tomar 5 ou mais medicamentos por 

dia e de forma continuada. Os doentes que cumprissem estes requisitos eram questionados du-

rante o seu atendimento na FS acerca da sua vontade e disponibilidade de participar no trabalho. 

A participação no trabalho era completamente voluntária e da decisão última do doente. A possibi-

lidade de folow-up dos doentes estava descartada à partida, a não ser que o esquema farmacoló-

gico e/ou quadro patológico e/ou cumprimento da farmacoterapia assim o obrigassem. 
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3.3.2. Recolha dos dados

Todos os dados necessários à realização do trabalho foram por mim recolhidos durante uma 

entrevista presencial com os doentes. As entrevistas tiveram a duração de cerca de 30 minutos, 

em que os doentes responderam a um questionário elaborado para o efeito, representado no ane-

xo 11. Apenas se considerou a toma de medicamentos e, dentro destes, apenas aqueles usados 

no tratamento de doenças crónicas. No final da entrevista, eram medidos a cada doente: a glicose, 

os triglicerídeos e o CT sanguíneos recorrendo ao Refectron®; o perímetro abdominal, recorrendo 

à fita métrica; o peso, a altura, o índice de massa corporal, recorrendo à balança electrónica da 

FS; a PA, recorrendo ao esfingomanómetro e estetoscópio.

3.3.3. Tratamento dos dados

O tratamento dos dados bem como a sua análise estatística foram realizados com recurso ao 

software Numbers, versão 3.6.2., da Apple Inc, tendo sido feito uso das suas funcionalidades.

3.4. Resultados

3.4.1. População em estudo

Foram abordados vários DPM (utentes habituais da FS), dos quais 10, 4 homens e 6 mulheres, 

aceitaram fazer parte do estudo. Todos os DE tinham uma idade igual ou superior a 65 anos. O 

grau académico máximo de todos os DE era o 4º ano do ensino básico.

3.4.2. Polimedicação

Os DE tomavam, no total, 74 medicamentos diferentes (o correspondente a 56 SA diferentes). 

Em média, cada DE tomava 7 medicamentos por dia. A tabela 3 mostra o número de DE a toma-

rem um determinado número de medicamentos por dia.

Na figura 8 está representada a percentagem de medicamentos tomados em função do seu 

grupo terapêutico. Os três grupos terapêuticos mais usados são os anti-hipertensores, psicofár-

macos e antidislipidémicos, com uma percentagem de medicamentos tomados de 16%, 15% e 

13%, respetivamente.
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Número de medicamentos 
tomados por dia Número de DE

5 3

7 3

8 1

10 2

16 1

Tabela 3. Número de DE a tomarem um determinado número de medicamentos por dia.



Na figura 9 está representado o número de DE a tomar medicamentos de cada grupo farmaco-

lógico. Verifica-se que os dislipidémicos são o grupo mais tomado, com 8 doentes a tomarem me-

dicamentos deste grupo, seguido dos psicofármacos e dos anti-hipertensores.
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Figura 8. Percentagem de medicamentos tomados por grupo farmacológico.
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Figura 9. Número de doentes a tomar medicamentos de cada grupo farmacológico.



3.4.3. Fichas de acompanhamento

Para todos os DE foram criadas fichas de utente com acompanhamento no Sifarma. Para cada 

doente ficou registada a medicação com estavam a tomar (SA, dosagem, forma farmacêutica e 

laboratório/marca, se aplicável), o(s) estado(s) patológico(s) e as determinações bioquímicas e 

antropométricas realizadas após as entrevistas. O resultado da criação destas fichas está ilustrado 

no anexo 12. 

3.4.4. Problemas relacionados com a medicação

Todos os DE tinham já uma boa noção de que tratavam de DPM e do que isso implicava. Todos 

eles cumpriam o seu plano terapêutico de forma correta e sabiam, na grande maioria dos casos, 

para que servia cada um dos medicamentos que tomavam. Tendo isto em conta, nenhum dos DE 

estava em risco de vir a desenvolver algum tipo de PRM.

3.5. Discussão

3.5.1. População em estudo

Começando a discussão com a população em estudo, seria de esperar de esperar um grau 

académico baixo em todos os DE. Tendo isto em conta, seria aceitável que DPM com menor for-

mação académica menosprezassem a sua situação enquanto DPM e que estivessem menos es-

clarecidos acerca da sua condição. De facto, não foi essa a situação que pude observar ao con-

versar com os doentes. Todos eles estavam perfeitamente esclarecidos acerca da sua condição e 

todos, sem exceção, tinham consciência que tinham de cumprir escrupulosamente o seu plano 

terapêutico por forma a evitar PRM. Não obstante, há que ter em conta que a participação neste 

estudo era voluntária e que, por isso, pode ter ocorrido algum tipo de viés de seleção. Na realida-

de, abordei bastantes utentes que não se mostraram interessados em participar e alguns destes 

de facto beneficiavam de algum tipo de acompanhamento e/ou esclarecimento acerca da sua me-

dicação. Com isto quero dizer que os DPM que aceitaram participar já tinham alguma noção de 

que este tipo de acompanhamento farmacêutico será sempre benéfico para o doentes pois nin-

guém sabe tudo, havendo sempre possibilidade de melhoria e esclarecimento.

3.5.2. Polimedicação

No que respeita à polimedicação em si, não esperava ver doentes a tomarem 10 ou até mesmo 

16 medicamentos por dia. Mesmo assim, os DE que mais medicamentos tomavam tinham o cui-

dado de terem sempre consigo toda a medicação que tomavam e, para além disso, tinham tam-

bém a preocupação de visitar o médico com mais frequência a fim de controlar de forma mais pe-

riódica a sua situação patológica.

Analisando os grupos de medicamentos mais tomados, os resultados vão também de encontro 

ao que seria de esperar, sendo as doenças do foro cardiovascular e psicológico as mais comuns. 
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No entanto, há que chamar à atenção para o grande número de psicofármacos a serem tomados 

pelos DE, muitos deles tomando vários, e diferentes, por dia. De facto, esta não é uma situação 

nova e a maior parte dos DE desvaloriza a sua toma bem como os efeitos secundários, situação 

que me parece urgente de ser, pelo menos, diminuída.

Daquilo que pude apurar durante as entrevistas, nenhum dos DE estaria em risco de desenvol-

ver PRM. No entanto, uma só entrevista não é suficiente para determinar tais problemas, já que a 

revisão terapêutica e o rastreio de PRM é um trabalho contínuo, que requer uma investigação bas-

tante mais aprofundada (e em conjunto com mais profissionais de saúde) do que aquela que era 

entendida ser feita durante este trabalho.

3.6. Conclusões

Com este trabalho pode-se concluir que a prevalência de DPM é ainda considerável e que to-

dos os profissionais de saúde devem trabalhar no sentido de se diminuírem os PRM. De facto, 

abordar DPM e pôr em questão o conhecimento que foram adquirindo ao longo dos anos não é 

fácil e nem sempre é uma intervenção bem-vinda por parte destes doentes. No entanto, cabe aos 

profissionais de saúde, em especial os farmacêuticos, já que têm um contacto mais pessoal com 

os doentes, consciencializá-los sobre a polimedicação e dos problemas que dela podem advir.

3.7. Papel do farmacêutico

Este trabalho foi, sem dúvida, uma mais valia quer para os utentes da FS quer o próprio funci-

onamento da FS. 

Os DE puderam ver a sua medicação, parâmetros bioquímicos e hábitos revistos de forma gra-

tuita e foi-lhes dada ainda a possibilidade de, num ambiente privado e pessoal, terem as suas 

eventuais dúvidas esclarecidas. Estas mais valias foram espelhadas no agradecimento que todos 

dos DE me fizeram.

O funcionamento da FS saiu também beneficiado com este trabalho. Até aqui, não havia o há-

bito de criar fichas de acompanhamento dos utentes no SI, situação que tornava o atendimento ao 

público mais demorado e propenso a maiores erros, especialmente a troca de medicamentos ge-

néricos. Com este trabalho, a FS passou a criar fichas de acompanhamento no SI, hábito que, se 

realizado de forma habitual e metódica, irá, num futuro próximo, permitir a criação de um histórico 

de consumos de cada utentes, culminando num atendimento mais rápido, personalizado e seguro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde o momento da aquisição até à dispensa do medicamento, o farmacêutico tem um papel 

fundamental para que não ocorra qualquer tipo de erro. O farmacêutico é o profissional de saúde 

que assegura a proteção dos doentes, fornecendo as informações necessárias para o uso correto 

do medicamento, respondendo forma objetiva e pertinente a qualquer dúvida do utente, promo-

vendo, assim, o uso racional do medicamento. O farmacêutico deve, desta forma, estar apto a in-
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tegrar uma equipa multidisciplinar, adquirir novas competências e ser uma mais-valia enquanto 

profissional da saúde. 

Estes meses foram muito profícuos e pautaram-se por um enriquecimento em conhecimentos 

práticos e teóricos, sentindo-me, assim, preparado para vir a desempenhar uma carreira profissio-

nal nesta área. 
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ANEXOS



ANEXO 1 - ESPAÇO EXTERIOR DA FARMÁCIA SILVEIRA
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Anexo 1A. Fachada principal da Farmácia Silveira.

Anexo 1B. Fachada traseira da Farmácia Silveira.



ANEXO 2 - ESPAÇO INTERIOR DA FARMÁCIA SILVEIRA  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Anexo 2A. Área de atendimento ao público.

Anexo 2B.  Lineares de produtos cosméticos 
e de higiene corporal.

Anexo 2C.  Lineares de produtos de puericul-
tura

Anexo 2D.  Lineares de produtos de ortope-
dia
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Anexo 2E. Gabinetes de atendimento personalizado.

Anexo 2F. Área de receção de encomendas. Anexo 2G. Área de conferência de receituário

Anexo 2H. Laboratório.



ANEXO 3 - RECEITAS MÉDICAS
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Anexo 3A. Layout de Receita Médica Manual.

Anexo 3B. Layout de Receita Electrónica Materializada.



 

�XVI

Anexo 3C. Layout de Receita Sem Papel.



ANEXO 4 - DOCUMENTO DE PSICOTRÓPICOS
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ANEXO 5 - CRONOGRAMA
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ANEXO 6 - PROCESSO FISIOPATOLÓGICO DA DOENÇA VENOSA CRÓNICA

�XIX

Fatores de Risco para DVC:
- Fatores genéticos
- Sexo feminino (progesterona)
- Gravidez

- Idade
- Estatura alta
- Posição ortostática prolonga
- Obesidade

Hipertensão Venosa Dilatação Venosa
Alterações valvulares e 

extravasão capilar 

INFLAMAÇÃO Fluxo sanguíneo altera-

Alterações nas paredes e 

válvulas venosas 

Refluxo 

Crónico

Extravasamento capilar EdemaHipertensão Capilar

INFLAMAÇÃO

Alterações tróficas Úlcera venosa

Anexo 6. Processo fisiopatológico da DVC, com a representação do ciclo vicioso da hipertensão/ 
inflamação venosa, proposto por John Bergan (adaptado de [35]). 



ANEXO 7 - CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA DA DOENÇA VENOSA CRÓNICA  

�XX

Classe Denominação Descrição Verbalização 
do Doente Prevalência GIS

C0 Apenas 
sintomas

Dor
Sensação de pernas inchadas/persadas e 

calor
- 16,4% 83,2

C1
Telegiectasias

Varizes 
reticulares

Confluência de vénulas intradérmicas 
dilatadas, com menos de 1mm de 

diâmetro
Veias subdérmicas azuladas e dilatadas, 
geralmente tortuosas com 1 a 3 mm de 

diâmetro

Derrames
Raios

Aranhas
Manchas

19,7% 80,7

C2 Varizes 
tronculares

Veias subcutâneas dilatadas com mais de 
3 mm de diâmetro

Varizes
Veias 

varicosas
Varicose

21,7% 72,6

C3 Edema
Aumento perceptível no volume dos 

tecidos cutâneos e subcutâneos, com 
deformação após pressão

Pés e pernas 
inchadas 17,9% 67,5

C4a Alterações 
tróficas

Pigmentação (esurecimento acastanhado 
da pele) e/ou eczema (dermatite 

eritematosa que pode evoluir para 
erupções da pele em forma de escamas)

- 14,7%

60,0

C4b Alterações 
tróficas

Lipodermatose (inflamação crónica e 
localizada, com fibrose) e/ou atrofia 

branca (tecido cutâneo atrófico, 
esbranquiçado, rodeado por capilares 
dilatados e, por vezes, pigmentação)

- 7,5%

C5 Úlcera venosa 
cicatrizada

Úlcera venosa (solução de continuidade 
da pele e tecido celular subcutâneo, 

causada e agravada pela DCV
- 1,4%

47,5

C6 Úlcera venosa 
ativa

Úlcera venosa (solução de continuidade 
da pele e tecido celular subcutâneo, 

causada e agravada pela DCV
- 0,7%

Anexo 7A. Resumo dos diversos estadios clínicos da classificação CEAP, sua prevalência e va-
lor de GIS (adaptado de [29,31,37,38]). 
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C0 C1 C2 C3

C4 C5 C6

Anexo 7B. Ilustração dos diversos estadios clínicos da classificação CEAP (adaptado de 
[29,31]).



ANEXO 8 - FÁRMACOS VENOATIVOS
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ANEXO 9 - SLIDES DA APRESENTAÇÃO SOBRE DOENÇA VENOSA CRÓNICA
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ANEXO 10 - CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO RASTREIO CARDIOVASCULAR  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rastreio 
cardiovascular

27 julho
Venha medir a sua tensão artrial e colesterol de forma gratuita!

Faça já a sua marcação!



ANEXO 11 - QUESTIONÁRIO REALIZADO AOS DOENTES POLIMEDICADOS

DADOS PESSOAIS

Nome: _____________________________________________

Doente número: _____

Sexo: _____

Idade: _____

Data da entrevista: ____________

Grau de escolaridade: __________________

ESTADO FISIOPATOLÓGICO

Doenças: 
- 
-
-
-
-

Alergias:
-
-
-

DADOS BIOQUÍMICOS/ANTROPOMÉTRICOS

Pressão 
Arterial

Peso Altura IMC Perímetro 
Abdominal

Glicémia Triglicerídeos Colesterol 
Total
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FARMACOTERAPIA

Substância Ativa Dosagem Forma 
Farmacêutica Posologia Observações Para que usa?
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ANEXO 12 - FICHAS DE ACOMPANHAMENTO SIFARMA
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Anexo 12A. Ficha de utente sem acompanhamento.

Anexo 12B. Ficha de utente com acompanhamento.
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A

B

C

Anexo 12C. Separadores de ficha de acompanhamento. (A) Histórico farmacológico (B) Estados 
fisiopatológicos (C) Determinações




