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RESUMO 
 No decorrer da Unidade Curricular Estágio, o estudante do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas depara-se com o desafio ideal para colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos durante 

o curso. Simultaneamente, adquirem-se novas competências humanas e pedagógicas resultantes das diferentes 

experiências com que o estudante se depara no decorrer do estágio.  

Os farmacêuticos do quotidiano assumem cada vez mais o papel de gestores. De facto, a farmácia 

comunitária não deixa de ser uma atividade comercial e, como tal, tem de ser financeiramente sustentável. 

Assim, na primeira parte do relatório é realçada a importância do farmacêutico no controlo e gestão da atividade 

farmacêutica e os vários aspetos onde este pode intervir. Aborda-se também os diversos produtos que são, 

atualmente, disponibilizados nas farmácias, bem como a importância do farmacêutico no aconselhamento dos 

mesmos, de forma a evitar resultados negativos associados á medicação. Discute-se, também, a prestação de 

outros serviços como a medição de parâmetros bioquímicos ou os cuidados farmacêuticos.  

Na parte 2 do relatório são abordadas diferentes temáticas. (1) Devido a todas as problemáticas 

relacionadas com a medicação em pediatria, optei por realizar um manual de aconselhamento sobre transtornos 

menores pediátricos. O farmacêutico assume um papel relevante para evitar lacunas associadas à farmacoterapia 

pediátrica, através da validação de prescrições, indicação farmacêutica, manipulação, dispensação farmacêutica, 

adesão à terapêutica, entre outros.  No manual de aconselhamento são abordados alguns transtornos menores 

como febre, dor de cabeça, constipação, rinite alérgica, dermatite atópica e picadas de insetos. (2) Se 

considerarmos o aumento progressivo do número de pessoas que realizam viagens e a baixa perceção dos riscos 

associados às mesmas, vemos que os farmacêuticos podem assumir um papel ativo nesta temática. Pensa-se que 

cerca de 50% dos viajantes irá relatar algum tipo de doença ou lesão, quando viajar para o estrangeiro. Assim, os 

farmacêuticos, como profissionais de saúde mais próximos da população, devem ser capazes de aconselhar 

medidas de precaução antes, durante e após a viagem e devem disponibilizar a medicação que achem mais 

adequada a cada situação. (3) Devido aos constantes desenvolvimentos científicos e tecnológicos, os produtos 

dermocosméticos são cada vez mais utilizados na gestão científica de uma variedade de doenças da pele, couro 

cabeludo e unhas. A falta de conhecimentos nesta área e a grande diversidade de produtos existentes foram dois 

entraves no aconselhamento destes produtos aos utentes. Assim, desenvolvi um ficheiro de PowerPoint que 

funcionava como um protocolo de dermatologia e que seria utilizado, posteriormente, num rastreio 

dermatológico denominado "Sabe que a pele é o maior órgão do seu corpo e aquele que está sujeito a mais 

doenças?". (4) Como as doenças Cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo, decidi 

realizar um rastreio cardiovascular. Neste foram avaliados os dados pessoais, antropométricos e bioquímicos de 

diferentes utentes e, posteriormente, foi prestado o aconselhamento necessário em cada situação. Os 

farmacêuticos desempenham um papel fundamental na deteção e controlo dos fatores de risco associados a estas 

doenças e devem educar a população para esta temática, promovendo alterações ao estilo de vida que contribuam 

para um aumento da qualidade de vida. (5) Por considerar que os Cuidados Farmacêuticos são o futuro da nossa 

profissão, decidi realizar consultas individuais de revisão da terapêutica a dois utentes. Esta tinha como objetivo 

a  identificação e resolução, em colaboração com o utente, de possíveis Problemas Relacionados com a 

Medicação, perspetivando a otimização dos resultados farmacoterapêuticos e clínicos. 

 



 

vi
Álvaro José Dias dos Santos 

Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

LISTA ABREVIATURAS  

AIM Autorização de Introdução no Mercado 
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CF Cuidados Farmacêuticos 
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CNP Código Nacional do Produto 

CT Colesterol Total 

CV Cardiovascular 

c-VLDL Colesterol das lipoproteínas de muito baixa densidade 

DCI Denominação Comum Internacional 

DCV Doenças Cardiovasculares 
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DM Diabetes Mellitus 

DGS Direção Geral de Saúde 

DT Diretora Técnica 
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MC Margem Comercialização 

MG Medicamento Genérico 

MNSRM Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MSRM Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

ND Nota devolução 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PA Pressão arterial 

PAI-1 Inibidor do ativador do plasminogénio tecidual 1 

PD Pressão Diastólica 

PF Preço Faturação 



 

vii
Álvaro José Dias dos Santos 

Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

PIC Preço Impresso na Cartonagem 

PRM Problemas Relacionados com os Medicamentos 

PrS Problema de Saúde 

PS Pressão Sistólica 

PV Prazo de Validade 

PVP Preço de Venda ao Público 

RNM Resultados Negativos associados à Medicação 

SCORE Systematic Coronary Risk Evaluation 

SNS Sistema Nacional de Saúde 

SRO Soluções de Reidratação Oral 

TFG Taxa de Filtração Glomerular 

TG Triglicerídeos 

TI Taxa de Incidência 
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PARTE 1 
 

1. INTRODUÇÃO  
 O estágio curricular em farmácia comunitária  representa o ponto alto do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas. É neste período que podemos demonstrar todos os conhecimentos adquiridos 

durante o curso e, ao mesmo tempo, adquirir novas competências no âmbito da nossa profissão, ter um 

primeiro contacto com o mercado de trabalho e desenvolver atividades que contribuam para a saúde 

pública da população.  

 O meu estágio curricular em Farmácia Comunitária realizou-se na Farmácia Dias, em Avintes, 

entre os dias 18 de abril e 15 de outubro. Como já tinha frequentado a Farmácia Dias durante os estágios 

extracurriculares organizados pela Associação de Estudantes, sabia que este era o local perfeito para esta 

etapa do meu percurso académico. Por um lado, o processo de ambientação seria mais rápido. Por outro 

lado, sabia que esta era constituída por profissionais competentes que me ajudariam neste processo de 

formação científica e humana.  

 Numa fase inicial, o horário de estágio foi das 9h00 às 18h00, com uma hora de interrupção para 

almoço.  No entanto, com o decorrer de estágio e de forma a conseguir estar mais tempo no balcão de 

atendimento, ficou acordado que realizaria o horário das 11h00 às 20h00.  

 O relatório encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte são descritas as atividades  

que fazem parte do quotidiano de qualquer farmácia como a gestão, atendimento ao balcão e prestação de 

diversos serviços farmacêuticos. Aqui estão também descritos os diversos produtos existentes na 

Farmácia. Na Parte II encontram-se alguns temas que desenvolvi durante o estágio com o intuito de 

promover a saúde da população de Avintes. O cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do meu 

estágio encontra-se na tabela 1. 

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

ATIVIDADES ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 

Gestão em Farmácia X X X X X x X 

Serviços Farmacêuticos X X X X X x x 

Atendimento  X X X X x x 

Formações  X X X    

Projeto I – O 
Farmacêutico nos 

Transtornos Menores em 
Pediatria 

  X     

Projeto II – Saúde do 
Viajante  

    X   

Projeto III – Protocolo 
Dermatologia 

   X X x  

Projeto IV – Rastreio 
Cardiovascular 

  X     

Projeto V - Revisão da 
Terapêutica 

      x 
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2. FARMÁCIA DIAS  
2.1. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

As instalações da Farmácia Dias (FD) podem ser encontradas no número 747 do Largo da Gândara, 

em pleno centro de Avintes. A sua localização central e proximidade com diversas infraestruturas como a 

Estação dos Correios, banco, campo de futebol, supermercados, restaurantes, escolas, bombas de 

combustíveis, entre muitas outras lojas de comércio local, confere à FD uma grande visibilidade por parte 

da população. De forma semelhante, esta encontra-se próxima de uma paragem de autocarros e do parque 

dos autocarros MGC, o que aumenta a facilidade de acesso às suas instalações. Cumprindo com o 

disposto na Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro[1], o horário de funcionamento semanal da FD está 

assegurado, em dias úteis, de forma contínua entre as 9h00 e as 20h00. Aos sábados, o horário de 

atendimento é das 9h00 às 19h00, encerrando para almoço dos funcionários entre as 13h00 e as 15h00. O 

acordado entre mim e a Diretora Técnica (DT) foi que efetuaria o horário das 11h00 às 20h00, de segunda 

a sexta, com uma hora de interrupção para almoço. Dependendo da disponibilidade poderia trabalhar ao 

sábado durante todo o dia. De acordo com a escala emitida pela Associação Nacional de Farmácias 

(ANF)  e a respetiva Administração Regional de Saúde do Norte e, em conjunto com outras farmácias da 

área de Vila Nova de Gaia, a FD efetua turnos de serviço permanente, para além do horário de 

funcionamento normal, sendo estes efetuados a cada quinze dias, aproximadamente. 

 

2.2. RECURSOS HUMANOS: DIREÇÃO TÉCNICA E FUNCIONÁRIOS 

A FD cumpre com os requisitos descritos no Decreto-lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto, que 

estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina [2]. No que diz respeito aos recursos humanos, este 

DL determina que “as farmácias devem dispor de, pelo menos, um diretor técnico e de outro 

farmacêutico” que “podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente 

habilitado" desde que devidamente certificado "no âmbito das funções de coadjuvação na área 

farmacêutica", nos termos a fixar pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

(INFARMED). A equipa da FD é constituída por: (1) Um quadro farmacêutico composto por uma DT 

(Drª. Isabel Costa) e uma Farmacêutica Adjunta (Drª. Olívia Carvalho), ambas com extensa experiência 

de trabalho na FD, o que contribui para um aumento da notoriedade da Farmácia na região e fidelização 

de muitos utentes; (2) Um quadro não farmacêutico composto por 5 técnicos de farmácia (António 

Frazão, José Zeferino, Ana Martins, Márcia Assunção e Diana Rio) que conciliam experiência e 

juventude, conferindo à FD um dinamismo próprio na realização de diversas atividades e na presença em 

plataformas interativas, como o Facebook; (3) Um assistente operacional (Pedro Dias), uma auxiliar de 

limpeza (Maria do Céu Silva), bem como um contabilista (António Neto). Esta equipa permite dotar a FD 

com as competências e conhecimentos necessários para prestar um serviço de excelência que contribui 

para a saúde pública da região de Avintes. O ambiente profissional e de cooperação constante, fazem da 

FD um local ideal para o farmacêutico desempenhar as suas funções.  

 

2.3. PERFIL DOS UTENTES  

A área envolvente à FD é caracterizada por uma elevada heterogeneidade socioeconómica, 

influenciando, de certo modo, os utentes que a frequentam. Assim, estes pertencem a todos os estratos 
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sociais e caracterizam-se geralmente pelo uso de medicação crónica, o que permite o estabelecimento de 

um contacto mais próximo entre utente-farmacêutico, lançando as bases para um atendimento mais 

personalizado e eficaz. A proximidade de outras infraestruturas e a sua localização central ajudam a 

aumentar a afluência de utentes ocasionais à FD. 

 

2.4. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

A farmácia comunitária é uma das principais portas de entrada dos utentes no Sistema de Saúde e é 

caracterizada por uma elevada notoriedade no que diz respeito à qualidade dos serviços prestados. Assim, 

de modo a corresponder às expetativas da população, a FD possui uma estrutura, nomeadamente de 

instalações e equipamentos, apropriada com o objetivo de garantir a "segurança, conservação e 

preparação dos medicamentos" e a "acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo 

pessoal" [2, 3].  

 
2.4.1. ESPAÇO EXTERIOR 
A FD encontra-se instalada no rés-do-chão de um prédio habitacional (anexo 1). O acesso dos 

utentes é efetuado através de uma porta de vidro automática, que pode ser utilizada com facilidade pelos 

utentes com mobilidade reduzida. Atendendo aos requisitos descritos nas Boas Práticas Farmacêuticas 

para a farmácia comunitária (BPF), as farmácias devem ter “um aspeto característico e profissional" [3]. 

Na fachada da FD é possível observar um letreiro contendo o nome e logotipo da farmácia, uma placa 

onde está indicada a direção técnica e duas vitrinas, cujo objetivo é elaborar montras que aumentem a 

divulgação das campanhas em vigor. Numa dessas vitrinas é possível observar o horário de 

funcionamento da FD, bem como quais as farmácias que se encontram de serviço, na região de Gaia, nos 

dias subsequentes e a respetiva localização. Ainda a destacar a presença de uma "cruz verde" que sinaliza 

a presença da FD e que se encontra iluminada nas noites em que se encontra em serviço. A FD possui 

também dois lugares de estacionamento privativos, localizados na parte da frente da farmácia, o que 

permite um maior conforto aos utentes que se deslocam de automóvel próprio.  

 
2.4.2. ESPAÇO INTERIOR E FONTES DE INFORMAÇÃO 
A planta das diferentes áreas da FD está disponível no anexo 2. Cumprindo com as normas do DL 

n.º 307/2007, de 31 de agosto e respeitando as orientações das BPF, as instalações da FD podem-se 

dividir em (anexo 3) [2, 3] :  

1. Zona de atendimento ao público: esta zona constitui o primeiro local de contato com os utentes, 

pelo que é muitas vezes encarada como a "imagem" da farmácia. Deve possuir uma atmosfera calma e 

profissional, capaz de provocar no utente uma sensação de comodidade e segurança. Na FD, esta área é 

constituída por cinco balcões de atendimento, localizados num balcão contínuo, que permitem uma 

comunicação ideal com o utente. Esta zona encontra-se rodeada a toda a volta por 3 zonas de lineares 

variados. Apesar das mudanças contínuas nos produtos apresentados, os lineares possuem um padrão de 

exposição básico. Um dos lineares é dedicado a produtos de puericultura, outro a produtos de cosmética, 

higiene oral e produtos veterinários, e o linear atrás do balcão de atendimento é usualmente utilizado para 

a exposição de produtos com procura sazonal. Nesta zona há ainda a destacar a existência de uma área 

reservada à realização de serviços complementares, relacionados com a determinação de diversos 
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parâmetros bioquímicos, uma balança digital e um tensiómetro. "As farmácias devem dispor de sistema 

de medição e registo de temperatura e humidade, que permita monitorizar a observância das adequadas 

condições de conservação dos medicamentos", tal como descrito no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto [2]. 

Na FD a temperatura e humidade são controladas através de um termohigrómetro. Este aparelho é 

constituído por três diferentes sondas que controlam 2 das zonas de armazenamento, bem como a 

temperatura do frigorífico, a qual é mantida no intervalo 2 - 8ºC. O frigorífico encontra-se na zona de 

atendimento ao público, mas numa área mais reservada e onde o acesso dos utentes é limitado. No 

frigorífico encontram-se armazenados diversos produtos (vacinas, insulinas, algumas pomadas e colírios, 

enzimas necessárias aos testes de determinação dos parâmetros bioquímicos) que requerem temperaturas 

especiais de conservação. O frigorífico é monitorizado periodicamente, de forma a assegurar o 

cumprimento de todas as normas respeitantes ao seu funcionamento. Encontra-se ainda nesta zona o 

recipiente da VALORMED (ver secção 5.2).   

2. Zona de receção de encomendas: área localizada num corredor que começa na zona de 

atendimento ao público e que termina na parte inferior da FD. Esta zona é constituída essencialmente por 

um balcão onde se encontram elementos básicos como computador, impressora, leitor de código de 

barras, impressora de etiquetas e capas de arquivo para faturas.   

3. Três diferentes áreas de armazenamento de medicamentos. Nestas zonas é necessário garantir 

condições de temperatura e humidade ótimas, bem como ter em atenção a proteção da luz, de forma a 

garantir a estabilidade física, química e farmacológica dos diferentes produtos. 

3A. A maioria do stock de medicamentos encontra-se nesta zona, localizada perpendicularmente à 

zona de atendimento ao público, a qual permite uma maior agilização do atendimento. Os medicamentos 

encontram-se distribuídos em gavetas, dispostas ao longo de dois armários próprios. No armário 

localizado do lado esquerdo estão armazenados os xaropes, medicamentos de referência, contracetivos 

femininos e masculinos e suplementos alimentares. No armário do lado direito encontram-se armazenados 

medicamentos comercializados sob a forma de pó ou saquetas, pomadas, colírios, alguns medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) e ainda os medicamentos genéricos (MG) Em ambas as 

situações, as diferentes preparações estão organizadas por ordem alfabética (de acordo com a 

Denominação Comum Internacional (DCI) ou nome comercial) e posologia.  

3B. O armazém encontra-se no piso inferior da FD. Aqui encontram-se armazenados os produtos 

excedentários, cujo stock é demasiado elevado para ficarem na zona de armazenamento junto à área de 

atendimento. Também neste caso, as diferentes preparações estão organizadas por ordem alfabética em 

diferentes gavetas consoante consistem em xaropes, medicamentos de referência, MG, gotas, 

medicamentos veterinários, suplementos alimentares, etc. As condições de temperatura (15 - 25ºC) e 

humidade (≤ 60%) destas área e da área anterior são controladas pelo termohigrómetro.   

3C. A terceira área de armazenamento localiza-se no andar superior da FD, junto à área de 

atendimento personalizada. Este local é reservado a produtos de maior volume, como aqueles destinados 

a puericultura ou higiene corporal, bem como outros medicamentos que necessitam de um stock muito 

elevado.  

4. Espaço de atendimento privado e de prestação de consultas individuais, como, por exemplo, 

consultas de nutrição. Algumas demonstrações individuais de dermocosmética também são efetuadas 
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neste espaço. Esta área encontra-se no andar superior da farmácia e tem a grande vantagem de permitir ao 

utente comunicar de forma confidencial com o profissional de saúde.  

5. Laboratório. A procura de medicamentos manipulados na FD tem vindo a diminuir, muito 

devido à larga oferta de medicamentos, em diferentes formas farmacêuticas e/ou dosagens, pela indústria 

farmacêutica. Assim, a manipulação de medicamentos é cada vez mais encarada como um processo 

moroso e economicamente pouco rentável. Não obstante, a FD dispõe de uma área reservada à 

preparação, acondicionamento, rotulagem e controlo destes medicamentos. De acordo com a Portaria n.º 

594/2004, de 2 de junho, entende-se por medicamento manipulado “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” [4].  Cumprindo 

com a deliberação Nº1500/2004, o laboratório para além de possuir uma câmara para eliminação de gases 

e fumos, dispõe de diversos materiais para as operações de preparação, acondicionamento e controlo de 

medicamentos manipulados [5]. Para o cálculo do Preço de Venda ao Público (PVP), a FD rege-se pela 

Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, sendo necessário ter em consideração o valor dos honorários da 

preparação, o valor das matérias-primas e o valor dos materiais de embalagem [6]. 

6. Escritório. Este espaço localiza-se no piso inferior da FD e, para além de elementos essenciais 

como computador e fotocopiadora, possui diversas fontes de informação sobre medicamentos 

(Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário Terapêutico ou o Índice Nacional Terapêutico), cujo objetivo é 

servir de suporte ao adequado exercício da atividade farmacêutica. Este local é também utilizado para 

assuntos relacionados com a contabilidade financeira da FD, bem como para pequenas reuniões com os 

delegados de informação médica. 

7. Instalações sanitárias.  

 

3. GESTÃO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

Apesar de ser um espaço de saúde, a farmácia comunitária é também uma atividade comercial e, 

como tal, tem de ser financeiramente sustentável. Face ao contexto económico atual, gerir uma farmácia é 

cada vez mais um desafio. A redução da faturação das farmácias, fazem com que o farmacêutico tenha de 

assumir também o papel de gestor, rentabilizando a atividade sem descurar os valores éticos pela qual a 

profissão se rege. Ao efetuar uma gestão adequada, o farmacêutico-gestor contribui simultaneamente para 

aumentar a rentabilidade da farmácia e para fazer face aos problemas do quotidiano.  

 

3.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

Todos os computadores da FD dispõem do sistema informático Sifarma®, que funciona como 

ferramenta de gestão e auxílio na prática farmacêutica. Do ponto de vista da gestão, esta é uma ferramenta 

que auxilia a receção e gestão de encomendas, gestão e regularização de devoluções, processamento de 

receituário, controlo de prazos de validade, entre outros. No que diz respeito à dispensação farmacêutica, 

o sistema permite a consulta da ficha dos produtos, garantindo ao farmacêutico acesso fácil e rápido a 

informação relevante. Estas fichas funcionam como bases de dados e contêm informação sobre 

precauções, reações adversas, excipientes com algum efeito, posologia e doses, se pode ou não ser usado 

durante a gravidez, entre outros aspetos, relacionados com cada medicamento. O sistema permite também 

o acesso a informação personalizada sobre cada utente e quais os medicamentos ou produtos de saúde que 
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este utiliza. Assim, este software funciona como suporte à intervenção profissional centrada no utente e, 

como tal, faz parte integrante dos Cuidados Farmacêuticos (CF).  

 

3.2. GRUPO DE COMPRAS 

Como a gestão económica é cada vez mais um ponto fundamental para garantir a sustentabilidade 

necessária a um negócio, compete a cada farmácia procurar formas de rentabilizar as suas despesas. 

Assim, de forma a garantir melhores condições comerciais, a FD decidiu integrar-se no grupo de compras 

HealthPorto. Este funciona como mediador de negociação com os distribuidores grossitas e a própria 

indústria farmacêutica que, posteriormente, disponibilizam esses produtos à FD, com os descontos 

previamente acordados. Desta forma, é possível rentabilizar a gestão financeira da farmácia, através da 

obtenção de melhores condições comerciais e diminuição da possibilidade de rutura de stocks. 

 

3.3. GESTÃO DE STOCKS 

 A gestão de stocks é um processo que tem como finalidade garantir níveis de stocks mínimos 

necessários para fazer face à procura dos utentes e, em simultâneo, evitar o excesso de stocks ou a rutura 

destes, situações que são sinónimo de prejuízo para a farmácia. A gestão de stocks dever ter em conta, não 

apenas o perfil dos utentes da farmácia, mas também certos aspetos que podem aumentar ou diminuir a 

procura de certos produtos (ex: a época sazonal em questão, a existência de campanhas publicitárias para 

certos produtos, etc). Outros aspetos relevantes são a existência de eventuais bonificações e condições de 

pagamento e até certas normas estabelecidas pelas autoridades competentes como a necessidade de as 

farmácias terem "em stock mínimo três medicamentos de cada grupo homogéneo de entre os cinco 

medicamentos com preço [a cobrar ao utente] mais baixo” [7]. A gestão de stocks pode ser auxiliada pelo 

sistema informático Sifarma®. Este sistema permite, na ficha de cada produto, definir um stock máximo e 

mínimo que podem ser reajustados de acordo com as necessidades dos utentes e da farmácia, tendo em 

conta as situações acima descritas. Na FD utiliza-se frequentemente o método do ponto de encomenda. 

Este método consiste num parâmetro de alerta que, quando atingido o stock mínimo de um certo produto, 

determina o momento da realização de um novo pedido de compra, de forma a evitar a rutura do stock. A 

gestão de stocks é também um auxiliar no processo de dispensação, pois permite verificar se um 

determinado produto está disponível na farmácia e qual o número de unidades existentes. Em certas 

situações, porém, podem existir discrepâncias entre o stock físico existente na farmácia e aquele indicado 

informaticamente. Estas discrepâncias podem acontecer por erros na dispensa, receção de encomendas, 

perdas de produtos ou furtos. Assim, periodicamente, é necessário proceder a acertos de stocks. Estes 

podem ser realizados apenas para um produto ou para todos os produtos existentes na farmácia, através de 

contagens físicas. Durante o meu estágio fui confrontado com ambas as situações, tendo participado, tanto 

em acertos de stock individuais, como na contagem física realizada na FD no dia 26 de maio.  

 

3.4. FORNECEDORES E ELABORAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Na FD as encomendas de produtos são maioritariamente efetuadas aos armazenistas de distribuição 

grossita, mas, em alguns casos, podem ser realizadas diretamente aos laboratórios. 
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3.4.1. DISTRIBUIDORES 

Os principais distribuidores da FD são a Alliance Healthcare (daqui em diante referida apenas como 

Alliance) e a Cooprofar, sendo que a Magium Empifarma se destaca como fornecedor secundário. A 

escolha dos fornecedores depende, essencialmente, da qualidade e rapidez do serviço prestado, bem como 

das condições comerciais definidas. A FD considera que a escolha de mais do que um fornecedor 

principal é importante, pois permite diminuir a possibilidade de rutura de stock, além de garantir uma 

resposta mais rápida e eficiente aos pedidos dos utentes.  Diariamente, a FD recebe três encomendas da 

Alliance (10h00, 16h00 e 19h00) e duas da Cooprofar (11h00 e 19h00). De destacar que, devido ao 

protocolo estabelecido com o grupo de compras HealthPorto, a maioria dos medicamentos com PVP 

impresso na cartonagem são pedidos, preferencialmente, à Alliance. Os produtos cujo PVP é definido pela 

FD são maioritariamente encomendados à Cooprofar.  

O Sifarma® permite efetuar três tipos de encomendas: 

 Instantâneas: realizadas no momento da dispensação farmacêutica, quando o utente pretende um 

produto que não está disponível na farmácia. Este tipo de encomendas pode ser realizado por telefone ou 

através do sistema informático e são vantajosas pois permitem escolher o fornecedor pretendido, informar 

o utente da disponibilidade do produto, preço e hora prevista de chegada. No caso da Alliance, estas 

encomendas ficam registadas no Sifarma® e são geralmente entregues em caixotes individuais, com o 

produto e a respetiva fatura, fatores que permitem uma maior agilização do processo de receção. No caso 

da Cooprofar é necessária a instalação de um software que permite consultar a disponibilidade dos 

produtos e realizar encomendas. O Projeto Via Verde do Medicamento permite um tipo de encomenda 

instantânea especial. Este possibilita a aquisição de determinados medicamentos (Spiriva®, Lovenox®, 

Symbicort®, Atrovent®, Innohep®, etc.) que pode ser ativada quando a Farmácia não tem stock do 

medicamento pretendido. Nestes casos, a Farmácia coloca a encomenda Via Verde ao distribuidor 

aderente, com base numa receita médica válida. O distribuidor satisfaz o pedido com o stock reservado 

para este canal, atribuído pelo titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) do medicamento[8]. 

 Diárias informatizadas: efetuadas para produtos que atingiram o ponto de encomenda. Nestas 

situações, o Sifarma® direciona automaticamente esses produtos para uma proposta de encomenda, que é 

então detalhadamente conferida pelo responsável da farmácia. O responsável pode ainda adicionar ou 

retirar produtos, alterar as quantidades, transferir para outros armazenistas de acordo com determinadas 

condições comerciais, etc. No final da revisão, o responsável pode aprovar a encomenda, que é enviada 

ao fornecedor.  

 Manuais: neste tipo de encomendas o contacto com o fornecedor é efetuado via telefone. O contacto 

via telefone pode ser vantajoso em situações de produtos rateados que aparecem como indisponíveis no 

Sifarma®. Contrariamente às encomendas instantâneas, estas não ficam registadas no sistema informático. 

Assim, no momento da entrega da encomenda na farmácia, é necessário, no menu de "Gestão de 

Encomendas" do Sifarma®, criar uma encomenda manual, e só posteriormente fazer a respetiva receção.  

 

3.4.2. LABORATÓRIOS 

Estas encomendas são geralmente efetuadas via e-mail ou após reunião com os delegados comercias. 

Nesta última situação descrita, o farmacêutico da FD responsável pelas compras a esse laboratório e o 
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respetivo delegado estudam o histórico de vendas da farmácia e, juntos, elaboram uma nota de 

encomenda que deve ser conferida no momento de receção da mesma. Algumas destas encomendas têm 

uma periodicidade regular e incluem grandes volumes de compras com margens comerciais relevantes, 

uma vez que para além de estarem sujeitas a possíveis descontos, não incluem a margem de lucro do 

distribuidor grossita. No entanto, a data de entrega da encomenda é geralmente mais prolongada. Na FD 

este tipo de encomendas é geralmente efetuado para produtos de dermocosmética e higiene corporal, 

suplementos alimentares, dispositivos médicos, produtos de puericultura, entre outros.   

Durante o estágio tive a possibilidade de realizar todos diferentes tipos de encomendas acima 

descritas. No entanto, devido à elevada complexidade das encomendas diárias informatizadas, apenas as 

realizei esporadicamente, sempre com supervisão do técnico responsável.  

 

3.5. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS  

Durante o estágio, a primeira atividade com a qual me deparei foi a receção de encomendas. Esta 

atividade assume uma importância fundamental, pois permite um primeiro contacto com os diferentes 

produtos. Os produtos entregues na FD vêm em contentores próprios com características que permitem 

identificar o distribuidor e onde estão identificados o nome e morada da farmácia. Os produtos destinados 

ao armazenamento no frigorífico são enviados em contentores térmicos, com aspeto diferente aos 

restantes, o que facilita a sua identificação e armazenamento.  Os contentores são acompanhados, na 

maioria dos casos, da fatura em duplicado e, nas situações em que a encomenda não tenha sido faturada, 

estes vêm acompanhados da respetiva guia de remessa. No caso das encomendas instantâneas, a cada 

caixote está associado o respetivo número da encomenda. No caso das encomendas efetuadas por 

telefone, é necessário criar no Sifarma® uma proposta de encomenda manual. A receção de encomendas é 

efetuada no menu "Receção de Encomendas" no Sifarma®. A primeira tarefa consiste em verificar se há 

mais do que uma encomenda na mesma fatura e, em caso afirmativo, agrupar estas. Em seguida, 

identifica-se o número da fatura e o total do valor faturado. Procede-se à leitura ótica do código de barras 

de todos os produtos e, para cada um, verifica-se o estado e número de embalagens, a existência de 

possíveis produtos bónus, o Prazo de Validade (PV) e o Preço de Faturação (PF). Após a leitura de cada 

produto e a indicação do número de embalagens, o Sifarma® atualiza automaticamente o stock. Para os 

produtos com Preço Inscrito na Cartonagem (PIC), verifica-se apenas se este corresponde ao PVP que é 

indicado no sistema informático. Quando esta correspondência não é estabelecida, deve-se verificar se 

existe stock do produto na farmácia. Se não existir, deve-se atualizar o preço no Sifarma®; se existir stock, 

tem de se ter a precaução de não se armazenar os produtos no mesmo local, garantindo que o produto com 

o PVP mais antigo seja vendido em primeiro lugar e, só posteriormente deverá ser efetuada a atualização 

do PVP no sistema informático. Para os produtos sem PIC deve ser estabelecida a margem de lucro 

definida pela farmácia, como demonstrado na secção seguinte. Para os produtos que vão ser 

comercializados na FD pela primeira vez, é necessária a criação de uma ficha de produto detalhada, com 

atualização do stock mínimo e máximo. Após a leitura ótica de todos os produtos, verifica-se, em 

primeiro lugar, se há correspondência entre o total de embalagens rececionadas e o total de embalagens 

faturadas e, em segundo lugar, se o total faturado é igual ao total gerado pelo sistema informático. Muitas 

vezes o valor total faturado não é correspondente devido à aplicação de taxas pelo armazenista. A 
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encomenda é então aprovada e o Sifarma® gera a lista dos produtos em falta. Para cada produto é possível 

transferi-lo para outro distribuidor, retirá-lo da encomenda (por exemplo se o produto foi descontinuado) 

ou adicionar à encomenda diária. Em caso de inconformidade ( por exemplo, produtos faturados mas não 

encomendados, produtos faturados mas não enviados ou embalagens danificadas) realiza-se a reclamação 

por via telefónica ao armazenista que, na maioria das situações regulariza o processo através da emissão 

de uma nota de crédito.  

 
3.6. MARCAÇÃO DE PREÇOS 

Na rotulagem de todos os medicamentos, de acordo com o disposto no DL n.º 25/2011, de 16 de 

junho, deve constar o PVP “através de impressão, etiqueta ou carimbo” [9]. Assim, para os produtos de 

venda livre, o PVP é definido pela farmácia, tendo geralmente por base a seguinte fórmula: 

PVP = PF + Margem de Comercialização (MC) + Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

Na FD, a MC é dependente do IVA. Assim, a MC é geralmente de 25 a 30%, para produtos com 

IVA a 23%, e de 20 a 25% para produtos com IVA a 6%. Com o objetivo de aumentar o número de 

vendas de produtos de puericultura (como leites e papas) e de incentivar a venda cruzada, as MC destes 

produtos são geralmente mais baixas. Após a aprovação da encomenda, é necessário imprimir as etiquetas 

dos produtos de venda livre, tendo a precaução de, ao colá-las, tentar não ocultar o PV, o lote ou outra 

informação relevante para o utente.  

 
3.7. ARMAZENAMENTO 

Os diferentes locais e condições para armazenamento de produtos estão descritos na secção 2.4.2. 

No que diz respeito às regras respeitantes ao armazenamento de produtos, este é efetuado com base no PV 

dos mesmos, de forma a que seja dispensado primeiro aquele que apresenta o PV mais curto, evitando-se 

a existência de produtos com prazo de validade expirado. Assim, segue-se o: (1) Método FEFO (First 

Expired, First Out): os produtos com prazo de validade inferior são colocados à frente ou em cima, de 

forma a serem vendidos em primeiro lugar; (2) Método FIFO (First In, First Out): recorre-se a este 

método quando os produtos não apresentam prazo de validade e, segundo o qual, os produtos mais 

antigos são os primeiros a ser vendidos. Esta foi, conjuntamente com a receção das encomendas, uma das 

primeiras tarefas que realizei na FD. Esta tarefa é de extrema importância, pois, além de garantir a 

conservação das propriedades dos medicamentos, facilita o momento de dispensação farmacêutica, gestão 

de stocks e controlo de PV.  

 

3.8. DEVOLUÇÕES 

Em algumas situações é necessário proceder a devoluções de medicamentos e/ou outros produtos de 

saúde, retirando estes mesmos do stock de produtos disponíveis na farmácia. Essas situações incluem: (1) 

Expiração do PV; (2) Produtos reservados por utentes, mas que, entretanto, desistiram da sua compra; (3) 

Embalagens danificadas ou produtos trocados (ex: dosagem errada) no momento da receção de 

encomendas; (4) Produtos debitados, mas não encomendados; (5) Emissão de circulares de suspensão de 

comercialização pelo INFARMED; (6) Emissão de circulares de recolha voluntária emitida pelo detentor 

da AIM; (7) Produtos que chegam à farmácia com o PV expirado.  As devoluções são efetuadas através 

de uma Nota de Devolução (ND), recorrendo ao menu "Gestão de Devoluções" do Sifarma®. A criação de 
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uma ND envolve a identificação do distribuidor seguida da leitura ótica dos produtos a devolver. Para 

cada produto, é necessário indicar a quantidade que vai ser devolvida, o motivo de devolução e a o 

número interno correspondente à fatura de origem. Após a sua criação, a ND é impressa em 3 vias, que 

devem ser carimbadas, datadas e assinadas, sendo que a original e duplicada são enviadas para o 

distribuidor e a triplicada é arquivada na farmácia a aguardar a regularização.  As ND podem ser aceites 

ou não aceites e a sua regularização é efetuada no menu "Regularização de Devoluções" do Sifarma®: (1) 

Quando rejeitadas, o produto volta à farmácia, sendo necessário indicar no Sifarma® que a devolução não 

foi aceite. Nesta situação é necessário indicar o número de embalagens e o motivo da não aceitação. Em 

seguida procede-se à quebra de stock do produto que é depositado no contentor de VALORMED; (2) 

Quando aceites, a regularização ocorre através do envio de nota de crédito ou por troca com outros 

produtos que aparecem, na maioria das situações, como bónus numa outra encomenda. Durante o estágio 

elaborei diversas ND, principalmente devido a produtos com prazo de validade quase a expirar e produtos 

reservados para utentes que, entretanto, desistiram da compra. Procedi também à regularização de ND, 

quer em casos em que estas foram aceites, quer em casos em que foram rejeitadas.  

 
3.9. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

O PV de um medicamento é definido como o tempo em que as características (físicas, químicas, 

toxicológicas, entre outras) deste se mantêm dentro de limites especificados durante o processo de fabrico 
[10]. Como discutido na seção 3.5, um dos momentos em que se efetua o controlo do PV é durante a 

receção de encomendas. Outra forma é através da emissão de uma “Lista de Controlo de Prazos de 

Validade”, onde constam todos os produtos existentes na farmácia cujo PV termina no período definido. 

De seguida, é necessário recolher esses produtos e confirmar o PV. Se este não está indicado 

corretamente no sistema informático, é necessário atualizar a ficha do produto. A confirmação dos PV é 

uma boa oportunidade para se efetuar a atualização de stocks de produtos, identificando diferenças entre o 

stock físico e o informático. Alguns destes produtos podem ainda ser comercializados desde que a sua 

utilização não ultrapasse o PV. Caso seja necessário fazer a devolução de um produto, esta é efetuada 

como descrito na seção 3.8, sendo o motivo de devolução "Prazo de Validade".  

 

4. DISPENSA DE PRODUTOS EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
A dispensação clínica coloca o farmacêutico no centro do processo de uso dos medicamentos, uma 

vez que se situa entre a seleção do medicamento (prescrição, indicação e automedicação) e a 

administração do mesmo. De facto, o farmacêutico é o último profissional de saúde a contactar com o 

utente antes do início da terapêutica. Por estes motivos, o objetivo não é apenas disponibilizar a 

medicação e/ou outros produtos, mas também prestar um aconselhamento personalizado, de forma a 

garantir que o utente faz um uso racional destes, aderindo à posologia e cumprindo com as precauções 

associadas à sua utilização. Só assim é possível identificar e resolver problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM), protegendo o doente de possíveis resultados negativos associados à medicação 

(RNM) [3, 11].  
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4.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

O DL 176/2006, de 30 de Agosto, define medicamento como “toda a substância ou associação de 

substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres 

humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [12]. Quanto à sua forma de dispensação ao público 

estes podem ser divididos em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e MNSRM [12]. São 

considerados MSRM aqueles que [12]: (1) "Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

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

médica"; (2) "Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam"; (3) "Contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja 

indispensável aprofundar"; (4) Destinem-se a ser administrados por via parentérica". Estes medicamentos 

são prescritos por um profissional de saúde habilitado e, nas farmácias, apenas podem ser 

disponibilizados após apresentação de receita médica que tem de ser validada (ver seção 4.1.3). Após 

validação, o farmacêutico deve garantir o uso racional dos medicamentos pelos utentes, explicando-lhes, 

quando necessário, a indicação terapêutica, posologia, modo de administração, precauções e possíveis 

efeitos adversos.  

 
4.1.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Entende-se por receita médica o “documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos 

casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais 

medicamentos determinados” [12]. Atualmente é possível serem encontradas [13]: 

 Prescrição por via manual:  a prescrição de medicamentos é efetuada em documento pré-impresso[13]. 

Este tipo de receitas tem vindo a cair em desuso e só em casos excecionais poderão ser prescritos 

medicamentos em receita deste tipo. Estas situações incluem (A) falência do sistema informático; (B) 

inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva 

Ordem profissional; (C) prescrição ao domicílio; (D) outras situações, até um máximo de 40 receitas 

médicas por mês [13]. Este tipo de receitas não pode conter rasuras ou caligrafias diferentes e não é 

permitida mais do que uma via da receita manual, ou seja, a receita não é renovável e tem uma validade 

de apenas 30 dias [7].   

 Prescrição por via eletrónica: a prescrição de medicamentos resulta da utilização de equipamentos 

informáticos e permite aumentar a segurança no processo de prescrição e dispensa. De facto, o Sifarma®, 

para além de apresentar todos os produtos que podem ser dispensados de acordo com a DCI prescrita, 

permite também, no final do atendimento, verificar, através do Código Nacional do Produto (CNP), se o 

produto dispensado corresponde ao produto prescrito Quando se destinam a tratamentos de curta duração 

estas receitas são não renováveis e apresentam uma validade de 30 dias. Em casos de tratamentos de 

longa duração, as receitas eletrónicas podem ser renováveis, contendo até 3 vias, devendo ser impressa a 

indicação da respetiva via. Cada via tem uma validade de 60 dias [7]. Dentro deste tipo de prescrição é 

ainda possível encontrar [13]: 
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o Receita eletrónica em papel (materializada): Em cada receita podem ser prescritos até 4 

medicamentos distintos, num total de 4 embalagens por receita. No máximo, podem ser prescritas duas 

embalagens por medicamento [7]. 

o Receita eletrónica sem papel (desmaterializada): A partir do dia 1 de abril de 2016, com a publicação 

do despacho n.º 2935-B/2016, passou a ser obrigatória a utilização deste modelo de prescrição [14]. Para 

que este processo seja possível é necessário que a prescrição seja realizada online, ou seja, no momento 

de prescrição, os softwares têm de validar e registar a receita de medicamentos no sistema central de 

prescrições, antes da sua emissão em papel. Posteriormente os dados da receita (número da receita, 

código de dispensa e código de direito de opção) podem ser enviadas para o telemóvel do utente [7]. Este 

novo modelo apresenta diversas vantagens como: (1) Ausência da limitação de quatro de unidades por 

receita. Efetivamente, os prescritores podem receitar um número ilimitado de diferentes produtos. Tal 

como acontecia para as receitas em papel, o médico pode prescrever um máximo de duas unidades para 

produtos que se destinam a tratamentos de curta duração e seis unidades para tratamentos de longa 

duração, respeitando os PV acima indicados [7]; (2) Diminuição dos erros no processo de dispensação 

farmacêutica; (3) Possibilidade de o utente ter um maior controlo sobre a sua medicação, o que permite 

uma maior adesão à terapêutica. Assim, o utente pode deslocar-se à farmácia e comprar apenas a 

medicação que precisa para aquela altura em particular. Contudo, como se trata de um sistema altamente 

informatizado, em casos de falhas informáticas, os utentes ficam sem acesso à medicação, uma vez que 

estas receitas não podem ser dispensadas de forma manual (o que acontecia com as receitas eletrónicas 

em papel). Atualmente é obrigatório que a prescrição médica seja efetuada por DCI da substância ativa, 

devendo ainda apresentar a forma farmacêutica, a dosagem, a dimensão da embalagem e a posologia 

tratamento. O prescritor deve especificar a dose de medicamento, o intervalo de administração, bem 

como, a duração do tratamento [7]. Apenas em certas ocasiões é possível a prescrição por nome comercial. 

Nos casos em que a lei permite a prescrição por nome comercial do medicamento ou do titular, a 

identificação do medicamento deve conter o nome comercial do medicamento ou do respetivo titular de 

AIM e o número de registo do medicamento representado em dígitos e código de barras [7]. A prescrição 

por nome comercial do medicamento ou do titular pode acontecer quando se trata de medicamento de 

marca sem similar ou que não disponha de medicamento genérico (MG) similar comparticipado ou 

quando existe uma justificação técnica do prescritor [7, 13]. Para isso, o prescritor tem de acionar uma das 

seguintes exceções: (A) medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito. Perante esta exceção, 

o farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento que consta da receita [7]; (B) quando há suspeita, 

previamente reportada ao INFARMED, de intolerância, alergia ou reação adversa a um medicamento 

(RAM) com a mesma substância ativa. Perante esta exceção, o farmacêutico apenas pode dispensar o 

medicamento que consta da receita [7]; (C) continuidade de um tratamento com duração estimada superior 

a 28 dias. Apesar da justificação, o utente pode optar por um medicamento equivalente ao prescrito, desde 

que seja de preço inferior [7]. De destacar ainda que os medicamentos manipulados, produtos dietéticos 

com caráter terapêutico e produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus (DM) têm que ser 

prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros medicamentos/produtos [7].  
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4.1.2. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, como por exemplo o fentanilo e a buprenorfina, 

podem ser utilizados na terapêutica de diversas doenças [15]. No entanto, visto que apresentam risco de 

dependência, estes medicamentos estão sujeitos a um controlo especial, existindo um regime jurídico 

próprio aplicável ao seu tráfico e consumo. Medicamentos que contenham as substâncias listadas no DL 

n.º 15/93, de 22 de janeiro, estão integradas nesta classe de medicamentos [16].  Estes medicamentos têm 

que ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros medicamentos [7]. Na 

FD, o controlo destes medicamentos é efetuado em dois momentos. Aquando da receção de encomendas, 

estes chegam acondicionados em sacos de plástico, separados dos restantes produtos. No caso da 

Cooprofar, a fatura vem acompanhada de uma requisição de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, em duplicado. No que diz respeito à Alliance, este distribuidor opta por fazer um resumo 

de todos estes medicamentos e mandar, por email, a requisição apenas no final do mês. Em ambas as 

situações, o farmacêutico deve carimbar, assinar e datar o duplicado que, desta forma é enviado para o 

armazenista como comprovativo de receção. O original é arquivado na farmácia, devendo permanecer na 

mesma por um período mínimo de 3 anos. A segunda fase de controlo surge aquando da dispensação 

destes produtos, uma vez que, durante o processo, é exigido o preenchimento de um formulário onde 

constam dados relativos ao utente (nome, morada), adquirente (que pode ou não ser o utente, indicando-se 

o nome, morada, número de identificação e idade), identificação do médico prescritor (nome) e número 

da receita. A dispensa só pode ser efetuada após apresentação do cartão de cidadão ou outro documento 

de identificação [13]. Uma vez terminada a venda, é-lhe atribuída um número sequencial de registo.  Para 

além da impressão normal dos dados no verso da receita, é também impresso um comprovativo da venda 

(registo de saída). Este comprovativo deve ser agrafado à fotocopia da receita médica e arquivado na 

farmácia durante três anos [7]. As receitas manuais ou materializadas que incluam medicamentos 

estupefacientes ou psicotrópicos, devem ser organizadas por data de dispensa, onde conste, o código do 

medicamento e a quantidade dispensada e os dados do utente ou do seu representante [7]. De forma a 

permitir uma melhor gestão destes produtos, a FD envia, anualmente, até dia 31 de janeiro de cada ano, o 

balanço dos registos de entradas e saídas dos medicamentos psicotrópicos referentes ao ano anterior.  Até 

ao dia 8 do mês seguinte à dispensação, a FD envia, para o INFARMED, cópias das receitas manuais e o 

registo de saída[17]. Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar este tipo de produtos e de perceber 

a importância do seu controlo e gestão.  

 

4.1.3. VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

A validação de uma receita médica implica um conhecimento profundo dos diferentes tipos de 

receita e dos seus componentes. No que diz respeito à prescrição eletrónica, a receita deverá conter a 

seguinte informação, a validar, antes de ser efetuada a dispensa [7]: (1) Numeração da receita e respetivo 

código de barras que varia de acordo com a forma como a mesma é disponibilizada; (2) Identificação do 

médico prescritor (nome clínico, especialidade, contacto telefónico, endereço de correio eletrónico, se 

aplicável, e número da cédula profissional); (3) Local de prescrição e respetivo código; (4) Dados do 

utente: nome e número de utente do Sistema Nacional de Saúde (SNS), número de beneficiário da 

entidade financeira responsável, sempre que aplicável e regime especial de comparticipação de 
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medicamentos, representado pelas letras “R” e “O”, se aplicável. A letra “R” aplica-se aos utentes 

pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação. A letra “O” aplica-se aos utentes 

abrangidos por outro regime especial de comparticipação identificado por menção ao respetivo diploma 

legal; (5) Entidade financeira responsável pelo pagamento da comparticipação da receita.  A entidade 

financeira responsável deve corresponder ao SNS, subsistemas públicos da responsabilidade do SNS, 

Centro Nacional de Proteção contra Riscos Profissionais (no caso de medicamentos fornecidos a doentes 

profissionais e prescritos no âmbito da doença profissional) e ao abrigo dos regulamentos comunitários ou 

Acordos Internacionais (onde deverá constar a sigla do país, código da entidade responsável e o número 

de beneficiário correspondente); (6) Identificação do medicamento: como indicado acima esta 

identificação pode envolver a prescrição por DCI, prescrição por marca ou titular da AIM e as 

Justificações técnicas/exceções; (7) Posologia (dose, intervalo de administração) e duração do tratamento; 

(8) Comparticipações Especiais: sempre que a prescrição se destine a um utente abrangido por um regime 

especial de comparticipação de medicamentos em função da patologia, além da menção à sigla “O”, é 

ainda obrigatória, junto ao nome do medicamento, a menção do despacho que consagra o respetivo 

regime; (9) Número de embalagens segundo as regras acima indicadas; (10) Data da prescrição 

preenchida automaticamente pelo software no formato aaaa-mm-dd. A verificação da data da prescrição é 

necessária para determinar a validade da receita no caso de receita materializada, ou da linha de receita no 

caso de receita desmaterializada;  (11) Validade da prescrição; (12) Assinatura do prescritor. No caso das 

receitas manuais, o farmacêutico, para além de verificar os elementos identificados nos pontos relativos 

às receitas eletrónicas, ainda necessita de confirmar [7]: (1) A aposição da vinheta, data e a assinatura do 

médico prescritor; (2) A presença, no local de prescrição, da vinheta do local de prescrição, se aplicável. 

Nas unidades do SNS, se a prescrição se destinar a um doente pensionista abrangido pelo regime especial, 

deverá ser aposta a vinheta de cor verde de identificação da unidade de saúde. Nos consultórios e/ou 

médicos particulares, o local deverá estar igualmente identificado, através de carimbo ou inscrição 

manual (por exemplo, “Consultório - Particular”); (3) A presença, no canto superior direito da receita, de 

uma  exceção legal:  (4) As receitas não podem conter rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser 

prescritas com canetas diferentes ou a lápis, sendo motivos para a não comparticipação das receitas; (5) 

Não é permitida mais do que uma via da receita manual, ou seja, a receita renovável não pode ser emitida 

por via manual. A elevada complexidade relacionada com a validação do receituário, prende-se com as 

diferentes regras estabelecidas pelos diferentes sistemas de comparticipação. Durante o atendimento, 

diferentes organismos com diferentes especificações podem surgir e é necessário ter em atenção todos os 

seus condicionalismos. Ao longo de todo o estágio, os diferentes responsáveis da FD alertaram-me para a 

necessidade de validar as receitas durante o ato de dispensação. Para isso demonstraram-me quais os 

diferentes componentes das diferentes receitas para os quais teria de ter mais atenção.  

 
4.1.4. MEDICAMENTOS GENÉRICOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA 

O DL nº 176/2006, de 30 de agosto, define MG como “um medicamento com a mesma composição 

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

o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” [12]. 

De acordo com o mesmo decreto o MG "deve ser identificado pelo seu nome, seguido da dosagem, da 

forma farmacêutica e da sigla "MG", que devem constar do seu acondicionamento secundário [12].  O 
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sistema de preços de referência é um subsistema do sistema de comparticipação que se aplica sempre que 

existam medicamentos genéricos comparticipados. O preço de referência é entendido como o valor sobre 

o qual incide a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos 

homogéneos, de acordo com o escalão ou o regime de comparticipação que lhes é aplicável [18-20]. O preço 

de referência para cada grupo homogéneo corresponde à média dos cinco PVP mais baixos praticados no 

mercado, tendo em consideração os medicamentos que integrem aquele grupo, sendo este valor revisto 

trimestralmente [19, 20]. Sempre que exista preço de referência e o médico prescreva um medicamento de 

preço superior ao preço de referência, o utente terá de pagar o valor correspondente à diferença entre o 

preço do medicamento que adquire e o respetivo preço de referência[19]. De acordo com o estatuto do 

medicamento, no ato de dispensa, o farmacêutico deve informar o utente da existência de medicamentos 

homogéneos ao prescrito que sejam comparticipados e também aqueles que apresentem os preços mais 

baixos [7, 12].  As farmácias devem ter em stock disponível para venda, no mínimo, três medicamentos com 

a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços 

mais baixos de cada grupo homogéneo. Nestes casos, a farmácia deve dispensar o de menor preço, 

excetuando os casos em que o utente exerça o seu direito de opção [7, 12]. A Deliberação n.º 021/CD/2011 

estabelece o prazo máximo de 12 h para que as farmácias efetuem as diligências necessárias ao 

fornecimento de determinado medicamento que não esteja disponível em stock, para além do 

cumprimento da prescrição médica [21]. 

 
4.1.5. SISTEMAS DE COMPARTICIPAÇÃO 

O DL n.º 48-A/2010, de 13 de maio, e o DL n.º 106-A/2010, de 1 de outubro, foram elaborados com 

o objetivo de melhorar o acesso ao medicamento e promover a generalização da utilização dos MG [18, 22]. 

Assim, foram definidos regimes de comparticipação (geral ou especial), onde estão definidas as 

percentagens do PVP que são comparticipadas pelo estado. No que diz respeito ao Regime Geral de 

Comparticipação de Medicamentos, a comparticipação é efetuada atendendo a um sistema de escalões: 

Escalão A – comparticipação de 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37% e Escalão D – 15%. A 

atribuição do escalão está dependente da classificação farmacoterapêutica do medicamento de acordo 

com o estabelecido na Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho [7, 18, 22, 23]. "A organização do sistema é 

feita numa perspetiva em que os medicamentos destinados a patologias mais incapacitantes ou crónicas 

terão classificações que permitirão comparticipações mais elevadas" [19]. O estado possibilita também a 

comparticipação através de um regime especial, que se aplica a situações específicas que abrangem 

determinadas beneficiários e patologias ou grupos de utentes [7, 18, 22]. No que diz respeito aos 

beneficiários, este regime abrange, por exemplo, pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 

vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do 

indexante dos apoios sociais vigente, quando este ultrapassar aquele montante. Nestas situações, as 

receitas apresentam um “R” junto aos dados do utente e a comparticipação aumenta 5% no escalão A e 

15% nos restantes escalões [7, 18]. Para os medicamentos cujo PVP corresponda a um dos cinco preços 

mais baixos do grupo homogéneo em que se inserem, a comparticipação do Estado é de 95 % [7, 18, 22]. Por 

outro lado, há a considerar a comparticipação do Estado no preço de medicamentos utilizados no 

tratamento de determinadas patologias ou por grupos especiais de utentes. Esta comparticipação é 

definida por despachos especiais [24]. Algumas dessas patologias incluem lúpus, hemofilia, alzheimer, 
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psoríase, dor oncológica, etc.  Para assegurar a comparticipação, o prescritor deve mencionar na receita 

expressamente o diploma correspondente [7]. Também se encontram abrangidos por um regime de 

comparticipação os medicamentos manipulados (comparticipação de 30% do PVP), produtos destinados 

ao autocontrolo da DM (comparticipação de  85% do PVP das tiras-teste e 100% das agulhas, seringas e 

lancetas), produtos dietéticos com carácter terapêutico (comparticipação de 100% desde que sejam 

prescritos em determinados locais) e câmaras expansoras (comparticipação é de 80% do PVP, não 

podendo exceder 28€, e é limitada a uma câmara expansora, independentemente do tipo, por utente, por 

cada período de um ano) [7, 25-27]. 

 
4.1.6. CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Após aviamento de receita em que conste pelo menos um MSRM comparticipado é impresso no 

verso da receita o documento de faturação. Para cada medicamento aparece o seu DCI e código CNP, 

preço total e quanto desse valor é comparticipado pelo estado ou fica a encargo do utente. No final surge 

ainda um espaço reservado à assinatura do utente. A organização e validação das receitas médicas fazem 

parte do processo de conferência do receituário. Esta conferência tem como objetivo primordial que seja 

reembolsado o valor relativo à percentagem do medicamento comparticipado.  Na FD, o responsável pela 

conferência do receituário começa por organizar as receitas, tendo em conta a entidade comparticipante, 

bem como o número do lote e número da receita dentro do respetivo lote.  As receitas são organizadas em 

lotes de trinta unidades. Posteriormente, verifica se a medicação dispensada foi a correta (comparando o 

documento de faturação com os medicamentos descritos na receita) e confere novamente a validade e 

assinatura do médico. Em caso de não existirem inconformidades, o responsável carimba, assina e data o 

verso da receita.  Se estas existirem, a receita deve ser corrigida. À medida que cada lote de 30 receitas é 

validado pode-se proceder ao fecho do lote, recorrendo ao Sifarma®.  Para tal, é impresso o verbete de 

identificação de lote, em triplicado, que corresponde a um resumo do lote. Este é, posteriormente 

carimbado, rubricado e anexado ao lote de receitas respetivo. No final de cada mês emite-se a Relação de 

Resumos de Lote e a Fatura Final Mensal para cada entidade comparticipante. Até ao dia dez do mês 

seguinte, são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas as receitas e respetiva documentação 

correspondente ao SNS. As receitas dos restantes organismos são enviadas por correio para a ANF até à 

mesma data. Na ausência de inconformidades, o envio destes documentos garante o pagamento do valor 

comparticipado. Atualmente as receitas com erros não são devolvidas e, como tal, não podem ser 

corrigidas. Desta forma, na eventualidade de existirem inconformidades a farmácia perde o dinheiro 

correspondente à comparticipação. Apesar do valor da comparticipação ser pago na totalidade, a farmácia 

deve emitir uma nota de crédito das receitas devolvidas no mês seguinte. Ao longo do estágio participei 

ativamente no processo de organização e validação do receituário. Tive também a oportunidade de 

realizar a emissão, no final de cada mês, dos verbetes de identificação de lotes, da relação de Resumos de 

Lote e da Fatura Final para cada entidade comparticipante. 

 
4.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

De acordo com o DL nº 176/2006, de 30 de agosto, considera-se MNSRM qualquer medicamento 

que não preencha nenhuma das condições acima referidas para ser considerado MSRM. Salvo alguns 

casos, estes medicamentos não são comparticipáveis [12]. No Despacho nº17690/2007, de 23 de julho, a 
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automedicação é definida como sendo “a utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica de 

forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem 

gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde” [28]. A lista de 

situações passíveis de automedicação está incluída no mesmo despacho. É cada vez mais comum a prática 

de automedicação de forma descontrolada e desnecessária. Nestes casos, a indicação farmacêutica adquire 

uma importância vital. A indicação farmacêutica é uma prática de CF em que o farmacêutico deve 

recolher a informação necessária sobre o paciente, sintomas e sua duração, entre outros, para então 

decidir se os sintomas estão associados a um problema de saúde grave (situações que devem ser 

reportadas imediatamente ao médico) ou a transtornos menores que podem ser facilmente resolvidos por 

tratamento não farmacológico ou MNSRM, sem necessidade de consulta médica[29]. Se disponibilizar um 

MNSRM, o farmacêutico é responsável por educar o utente, garantindo que este entende a indicação 

terapêutica, posologia, bem como quais possíveis contraindicações e efeitos adversos.  No período inicial 

do estágio, a maioria dos MNSRM indicados na FD estavam associados a situações de constipação e 

gripe. Era elevada a dispensa de antigripais (IlvicoN®, Griponal®, Cêgripe®, Antigrippine®), xaropes para 

a tosse (Ambroxol, Dextrometorfano, Fluimicil®, Bisoltussin®, Bisolvon®, Bronchodual®, Broncoliber®, 

etc), pastilhas para as dores de garganta (Mebocaina®, Strepfen®, Dek®, Drill®, etc.), a par de analgésicos 

e antipiréticos (Panasorbe®, Aspirina, Ibuprofeno 200 mg, Trifene® 200 e 400, Paracetamol 500 mg, etc). 

Durante os meses de maio e junho verifiquei a elevada procura de medicamentos anti-histamínicos (ex: 

Telfast®, Cetix®), período que corresponde ao pico da polinização da maioria das plantas mais 

alergénicas. O produto Opticrom® relevou uma procura acima da média durante o mês de agosto, o que 

pode ser explicado pela acumulação de fumo no ar, devido à grande quantidade de incêndios. No Verão, 

de destacar a procura de cremes para o tratamento de queimaduras solares (ex: Bepanthene®, Biafine®, 

lamicreme®, Fenistil®) e medicamentos para o enjoo do movimento (ex: Enjomin®, Viabom®, Draminal 

®). Outros MNSRM com alguma procura foram antiácidos (ex: Proton®, Gaviscon ®), laxantes (ex: 

Pursennide®, Dulcolax®, Dulcosoft®) e antidiarreicos (ex: Imodium Rapid ®). 

 

4.3. OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

Produtos como medicamentos e produtos veterinários; medicamentos e produtos homeopáticos; 

produtos naturais; dispositivos médicos; suplementos alimentares e produtos de alimentação especial; 

produtos fitofarmacêuticos; produtos cosméticos e de higiene corporal; artigos de puericultura e produtos 

de conforto[2], podem ser encontrados em farmácias. Destes apenas vou destacar aqueles que apresentam, 

na FD, uma maior procura pelos utentes.  

 

4.3.1. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

De acordo com DL n.º 148/2008, de 29 de julho, considera-se um medicamento veterinário “toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no 

animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [30]. Na 

FD, parte de um dos lineares localizados na área de atendimento, é dedicado a este tipo de produtos que 



 

18
Álvaro José Dias dos Santos 

Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

apresentam na sua embalagem, em fundo verde, a inscrição "Uso Veterinário”, para que sejam facilmente 

reconhecidos [30]. Em termos de relevância no nível de vendas, há a destacar, além dos anticoncecionais 

(ex: Pilusoft®, Pilucat®, Piludog®, Megecat®), os desparasitantes quer de uso interno  (ex: Paravet®, 

Drontal®, Cazitel®, Tenil Vet®), quer de uso externo (ex: Frontlline®, Advantix®, Eliminall®). De 

ressalvar a grande procura do desparasitante externo Eliminall®. Este desparasitante é constituído pela 

substância ativa Fipronil e tem eficácia durante um mês, sendo que a elevada procura se deve ao baixo 

preço apresentado.  

 
4.3.2. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

De acordo com o DL n.º 145/2009, de 17 de junho, entende-se por dispositivo médico “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação"..."cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos"..."destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres 

humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença" [31]. Os 

dispositivos médicos podem ser enquadrados em diferentes classes de acordo com potenciais riscos 

decorrentes da conceção técnica e do fabrico. Assim, existem dispositivos médicos de baixo risco (classe 

I), médio risco (classe IIa e IIb) e alto risco (classe III), dependendo da duração do contacto com o corpo 

humano, se é um dispositivo invasivo ou não invasivo, qual a anatomia afetada pela utilização e os riscos 

potenciais decorrentes da conceção técnica e do fabrico [31, 32]. Devido à grande prevalência de doentes 

diabéticos na região, os produtos desta categoria que são mais requeridos pelos utentes da FD são lancetas 

e tiras para controlo da glicémia. De destacar a grande aposta que a FD tem feito em produtos ortopédicos 

principalmente no que toca a calçado e meias de descanso e compressão. Outros produtos com alguma 

procura são seringas, gazes e compressas, testes de gravidez, etc.  

  
4.3.3. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 

A crescente preocupação da sociedade com a aparência levou, nos últimos anos, a um aumento da 

procura de produtos cosméticos. De acordo com o DL n.º 189/2008, de 24 de setembro, um produto 

cosmético consiste em “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas 

partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e 

órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de exclusiva ou 

principalmente os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de 

corrigir os odores corporais” [33]. Apesar de ser alvo de constantes renovações, a FD apresenta pelo menos 

um linear, na área de atendimento ao público. dedicado, quase na totalidade, a produtos cosméticos e 

dermofarmácia. Assim, os produtos com maior destaque são os destinados à hidratação do corpo e mãos, 

durante e após o banho (Uriage®, Caudalie®, Bioderma®, A-derma®, La Roche-Posay®, Klorane®, entre 

outras), bem como produtos com o objetivo de melhorar certas condições frequentes no rosto como acne, 

rosácea, manchas ou rugas. A FD tem disponível diversos produtos para a comichão, caspa, cabelos 

secos, oleosos, queda de cabelo e ainda para cabelos pintados. Considerando a higiene íntima destacam-se 

as marcas Lactacyd® e Femilyane®. Outros produtos com elevada procura são os que se inserem no grupo 

de higiene oral, como colutórios, pastas e escovas de dentes. Numa primeira fase, a falta de 

conhecimentos nesta área e a grande diversidade de produtos existentes fez com que sentisse muitas 
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dificuldades em aconselhar estes produtos aos utentes, tendo de o efetuar sempre com supervisão. Através 

da observação dos farmacêuticos e técnicos da FD e após leitura dos panfletos das diversas marcas, fui 

adquirindo alguns conhecimentos que consegui então aplicar durante o estágio.   

 
4.3.4. ARTIGOS DE PUERICULTURA 

A FD tem vindo a apostar cada vez mais nos de produtos de puericultura e de conforto. Estes 

produtos destinam-se a promover o desenvolvimento (alimentação e sucção) e conforto (sono, 

relaxamento, higiene, etc.) dos bebés e crianças, durante os primeiros anos de vida. Assim, existe um 

linear totalmente dedicado a estes produtos, onde constam, por exemplos, diversos artigos da Chicco® 

(biberões, brinquedos, tetinas, chupetas) e Mustela® (artigos de higiene), papas e leites da Nutricia® e 

Nestlé ®, bem como fraldas da marca Libero® [34]. 

 
4.3.5. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Suplementos alimentares são “géneros alimentícios que se destinam a complementar o regime 

alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinados nutrientes ou outras substâncias 

com efeito nutricional ou fisiológico..." [35]. Durante o estágio notei uma elevada de procura de 

suplementos de magnésio (MagnesiumOK®, Magnesona®, Magnesiocard®, etc) com intuito de combater 

situações de fadiga física e intelectual, e também do multivitamínico Centrum®.  Com o aproximar do 

Verão constatou-se um aumento de vendas de suplementos alimentares termogénicos. Nesta categoria, 

destaca-se claramente o Suplemento Alimentar Seca Barriga®. Este, ao aumentar o metabolismo do 

organismo, contribui para a perda de peso e gordura corporal. Está disponível nas formas de xarope e 

cápsulas sendo o efeito mais notório quando estas duas são combinadas. Compete ao farmacêutico indicar 

aos utentes que a toma destes suplementos não substitui um regime alimentar normal e variado e que 

podem exibir contraindicações e efeitos adversos.  

 

5. SERVIÇOS ADICIONAIS 
Um estudo realizado em Portugal em 2013 teve como objetivo a caracterização das farmácias e dos 

serviços associados, por comparação com aquilo que se passava em 2006, após a introdução do DL  n.º 

307/2007, de 31 de agosto, que estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina. O estudo recolheu 

informação sobre os serviços prestados nas farmácias comunitárias durante esse período. Os dados 

respeitantes a este estudo estão indicados no anexo 4. [36]. Decorridos seis anos, verifica-se sem qualquer 

dúvida que as alterações legislativas, nomeadamente a introdução do DL n.º 307/2007 e da Portaria n.º 

1429/2007, vieram assinalar profundas alterações no funcionamento das farmácias e nos serviços por ela 

prestados, mas que, ainda assim, a prestação de CF em Portugal continua a poder considerar-se limitada 
[36] ". No ato de cedência, o farmacêutico pode oferecer, se adequado, outros serviços farmacêuticos tal 

como o seguimento farmacoterapêutico, educação para a saúde, farmacovigilância, monitorização de 

parâmetros bioquímicos e/ou fisiológicos e administração de medicamentos" [3].  

Após marcação prévia, a FD disponibiliza, todas as terças-feiras, no espaço de atendimento privado, 

a realização de consultas de nutrição. Este serviço é realizado por uma nutricionista profissional com a 

qual a FD estabeleceu uma parceria. Estas consultas são uma boa oportunidade para expor e publicitar 

alguns produtos da FD, nomeadamente suplementos alimentares. A FD estabeleceu também uma parceria 
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com o Consultório de Podologia "Saúde do Pé", através do qual, os utentes que assim o desejem, podem 

efetuar a marcação da consulta de podologia na FD e, ao proceder deste modo, obtêm uma promoção no 

valor total da mesma.  

 

5.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

Atualmente, as farmácias não são apenas locais de dispensa de medicamentos, mas também de 

prestação de outros CF. Efetivamente, fazem parte do ato farmacêutico as determinações de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos como a glicemia, colesterol total (CT), pressão arterial (PA), entre outros[3].  

Devido à facilidade de acesso e disponibilidade imediata, as farmácias são o local de eleição para a 

medição destes parâmetros, que permitem avaliar o estado de saúde do utente [3].  A FD dispõe de uma 

zona reservada à realização destes serviços complementares (PB, anexo 2). Nesta área está disponível o 

aparelho de testes Callegari CR3000 RC que permite o rastreio de condições como DM (Glicémia, 

glicosúria), doenças cardiovasculares (DCV) [CT, colesterol das lipoproteínas de alta densidade (c-HDL), 

colesterol das lipoproteínas de baixa densidade (c-LDL), Triglicerídeos (TG)], problemas hematológicos 

(hemaglobina, Hematócrito e eritrócitos), presença de toxinas no corpo e defesa antioxidante, entre 

outros. O procedimento para a execução dos diversos testes e os valores de referência para cada um estão 

evidenciados no anexo 5. Para além da enorme precisão de resultados, este permite reduzir o tempo de 

espera para utentes que realizem vários testes, uma vez que permite a realização de três leituras 

simultaneamente [37]. A FD dispõe também de uma balança que permite o controlo do peso, altura, Índice 

de Massa Corporal (IMC)  e percentagem de massa gorda. A esta balança está associado um tensiómetro, 

que permite a medição da PA. Durante o estágio procedi por diversas vezes à determinação destes 

parâmetros bioquímicos, com especial relevância para a PA, CT, TG e Glicemia.  Os resultados foram 

comparados com valores referência e, com base nesses mesmos resultados, prestei o aconselhamento 

farmacêutico que considerei ajustado e, em algumas situações, encaminhei o utente para o médico.  

Aspetos como fatores de risco, hábitos alimentares, exercício físico, tabaco, medicação habitual, 

condições da medição, entre outros, eram normalmente abordados. Para celebrar o seu aniversário (dia 19 

de maio), a FD decidiu organizar um Rastreio Gratuito da PA. No anexo 6 está presente toda a 

documentação relativa a esta atividade, bem como a análise de alguns resultados. A determinação da 

glicemia é fulcral pois permite um controlo mais eficaz da doença o que ajuda a prevenir episódios de 

hipo e hiperglicemia. No que diz respeito ao perfil lipídico, este envolve a medição do CT, c-HDL, c-

LDL e TG. Estes parâmetros ajudam na determinação do risco cardiovascular (CV). Com o objetivo de 

esclarecer aos utentes a importância de medição dos TG foram por mim elaborados dois panfletos (anexo 

7), onde se destacam a sua função, constituição, condições de medição e valores de referência. Estes 

serviços são de extrema importância, pois permitem o controlo destes parâmetros, auxiliam na 

monitorização da terapêutica e podem, em alguns casos, ajudar no diagnóstico de diversas patologias. A 

determinação dos parâmetros bioquímicos constitui um momento de extrema importância ao facilitar um 

contacto mais próximo entre farmacêutico e utente. Deste modo é possível fidelizar os clientes e 

incentivar a adesão à terapêutica ou a medição constante da PA, glicemia, etc.  
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5.2. VALORMED 

A FD colabora com a VALORMED, entidade que resulta da colaboração da indústria farmacêutica, 

distribuidores grossitas e farmácias de todo o país. Devido à crescente necessidade de consciencialização 

para a proteção ambiental, compete às farmácias comunitárias sensibilizar os seus utentes para esta 

problemática, incentivando-as a depositar, nos contentores apropriados colocados nas farmácias, os 

resíduos de embalagens vazias, medicamentos fora de prazo ou não utilizados. Durante o estágio procedi 

ao fecho dos contentores da VALORMED, indicando o nome e número da Farmácia, peso do contentor, 

data de recolha e rubrica do responsável pelo fecho. A recolha dos contentores é realizada pelos diferentes 

distribuidores que os encaminham para as entidades responsáveis pela reciclagem e incineração [38-40].  

5.3. OUTROS CUIDADOS FARMACÊUTICOS 

A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, "consagrou a possibilidade de as farmácias prestarem 

serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes". Na FD alguns destes serviços 

incluem a farmacovigilância e educação em saúde. É um dever dos farmacêuticos colaborar com o 

INFARMED na "identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos 

medicamentos em comercialização, permitindo o seguimento dos possíveis efeitos adversos dos 

medicamentos" [2,3]. O mesmo é dizer que os farmacêuticos devem ter um papel ativo na 

farmacovigilância ao identificar RAM e notificar essas mesmas às autoridades competentes [3]. Os 

farmacêuticos assumem um papel cada vez mais crucial na educação para a saúde. Esta prática é 

entendida como "um processo ativo, que pretende criar na população, conhecimentos, habilidades e 

atitudes para saber prevenir e lidar com a doença, oferecendo-lhe a possibilidade de participar na tomada 

de decisões acerca da sua saúde. A educação para a saúde visa mudar os comportamentos individuais de 

risco e deste modo, melhorar a saúde das pessoas" [3]. Segundo o guia de BPF para a farmácia comunitária 

"No processo de educação para a saúde o farmacêutico deve recorrer a material educativo (gráfico, escrito 

ou audiovisual), adequando-o às necessidades do utente" [3]. Desta forma, elaborei dois folhetos 

informativos (um intitulado "O ABCDE do Melanoma" e o outro "Chocolate: Doçura ou Travessura") 

que estão visavam alertar os utentes para determinadas temáticas (anexo 8). 

 
6. FORMAÇÕES  

Um dos pontos fundamentais do Código Deontológico prende-se com o responsabilidade do 

farmacêutico de adquirir e desenvolver os conhecimentos, manter atualizadas as suas capacidades 

técnicas e científicas, aprimorar atitudes e capacidades que contribuam para que o doente desfrute da 

melhor saúde possível [41].  Existem diversas formações, organizadas por diferentes entidades, que 

permitem ao farmacêutico manter-se atualizado sobre assuntos que considere relevantes. Durante o 

estágio tive a oportunidade de frequentar algumas destas formações (Tabela 1), estando os certificados 

disponibilizados no Anexo 9. 
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Tabela 2: Formações frequentadas durante o estágio 

DATA FORMAÇÃO DURAÇÃO 
(horas) ORGANIZAÇÃO LOCAL 

23/05 "Farmacovigilância e 
Assuntos Regulamentares" 2 Cooprofar Instalações da Cooprofar em 

Gondomar 

2/06 
"Medicamentos em 
Pediatria: Riscos e 

Decisões" 
4 Associação de 

Farmácias de Portugal 

Instalações da Associação de 
Farmácias de Portugal no 

Porto 

3/06 7ªs Jornadas Atlânticas em 
Cuidados Farmacêuticos” 9  Ordem dos 

Farmacêuticos 
Pousada do Porto – Freixo 

Palace Hotel 
26/06 “Lamicreme” 0,5 Medinfar Mercure Porto Gaia Hotel 

12/07 Apresentação Produtos 
Nestlé 8 Nestlé Instalações da Nestlé no 

Porto 
 
 

PARTE 2 
 

PROJETO I - O FARMACÊUTICO NOS TRANSTORNOS MENORES EM 

PEDIATRIA 
A palestra "Medicamentos em Pediatria, Riscos e Decisões", organizada pela Associação de 

Farmácias de Portugal, foi o ponto de partida para a elaboração deste projeto. Como único representante 

da FD na conferência, fiquei responsável pela realização de um manual de aconselhamento sobre 

transtornos menores pediátricos, que foi apresentado e disponibilizado aos colaboradores da FD, com o 

intuito de os alertar sobre alguns aspetos pertinentes relacionados com a medicação em Pediatria. O 

referido manual encontra-se incluído no anexo 10. No atual mundo das farmácias, é uma prática comum 

considerar as crianças como adultos em miniatura. No entanto, estas apresentam diferenças fisiológicas, 

farmacocinéticas (como as características de absorção, distribuição, metabolismo, eliminação e 

toxicidade) e farmacológicas notórias em relação aos adultos, e mesmo entre os diferentes grupos etários 

da população pediátrica [42-48]. Estas características fazem com que a população pediátrica apresente uma 

resposta farmacológica imprevisível, podendo, eventualmente, contribuir para o aparecimento de RAM.  

Esta área envolve inúmeros riscos que podem ser, em parte, explicados pela ausência de ensaios clínicos 

em crianças. De facto, estima-se que a nível Europeu mais de 50% dos medicamentos utilizados em 

pediatria nunca tenham sido avaliados em crianças ou não tenham autorização específica para uso 

pediátrico [42, 49, 50]. Como se trata de um mercado pouco aliciante, existem poucas entidades disponíveis 

para investir no desenvolvimento de tratamentos específicos para pediatria. Assim, não é de estranhar a 

crescente utilização de medicamentos off label ou não aprovados nesta área [42, 47, 50, 51]. Esta prática 

acarreta riscos significativos, uma vez que, as crianças, devido à imaturidade das funções hepática, renal e 

imune, e também devido ao menor peso e área corporal, constituem um grupo vulnerável para o 

desenvolvimento de RAM [42, 52]. Acresce o facto de as crianças não conseguirem, geralmente, comunicar 

os sintomas e efeitos adversos que estejam a sentir e de muitas das preparações autorizadas em pediatria 

não ser apropriadas para crianças de todas as idades no que diz respeito à dose, forma farmacêutica e 

excipientes [42, 43, 47, 49]. O farmacêutico assume um papel relevante para evitar lacunas associadas à 

farmacoterapia pediátrica. Assim,  este deve ter um papel interventivo na (1) validação de prescrições e 

avaliação de possíveis erros, (2) indicação farmacêutica pela seleção das formas farmacêuticas e doses 
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mais adequadas, (3) manipulação e preparações magistrais, (4) dispensação farmacêutica, (5) 

administração de medicamentos, (6) farmacovigilância e seguimento farmacoterapêutico, (7) adesão à 

terapêutica, entre outros.  O farmacêutico deve também contribuir para o ajuste posológico e cálculo da 

dose a administrar [42, 43, 47, 53, 54]. Este é um processo delicado, sendo necessário considerar o peso e/ou 

superfície corporal do utente, o grupo etário a que pertence e muitos outros fatores fisiológicos, 

farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Como tal, esta é uma prática ainda associada a muitos erros, que 

podem contribuir para uma resposta farmacoterapêutica indesejável. Os farmacêuticos devem educar as 

crianças e os seus cuidadores para a temática dos transtornos menores, explicar em que consistem e 

indicar as medidas não farmacológicas e farmacológicas mais indicadas para cada situação. No manual de 

aconselhamento sobre transtornos menores pediátricos são também realçadas medidas de suporte, 

farmacoterapia e critérios de referenciação para alguns dos transtornos menores mais frequentes em 

pediatria, nomeadamente: (1) febre, (2) dor de cabeça, (3) constipação onde se inclui o tratamento de 

sintomas como dor de garganta, rinorreia, congestão nasal e tosse, (4) rinite alérgica, (5) dermatite atópica 

e (6) picadas de insetos.  

 

PROJETO II - SAÚDE DO VIAJANTE 

1. INTRODUÇÃO AO TEMA 
O aumento progressivo do número de pessoas que realizam viagens, nacionais ou internacionais, 

associado a uma baixa perceção dos riscos associados às mesmas, poucos conhecimentos de medidas de 

profilaxia, baixa taxa de adesão à terapêutica enquanto em viagem e elevada probabilidade de realização 

de comportamentos de risco, [55] fazem com que os turistas estejam expostos a riscos para a saúde 

elevados [56]. De facto, pensa-se que cerca de 50% dos viajantes irá relatar algum tipo de doença ou lesão, 

quando viajar para o estrangeiro [56]. Os riscos para a saúde podem ser minimizados se forem tomadas 

medidas de precaução apropriadas, antes, durante e após a viagem [55].  

 
2. AVALIAÇÃO DOS RISCOS PARA A SAÚDE ASSOCIADOS ÀS VIAGENS 

Existem vários fatores que podem contribuir para o aumento do risco para a saúde dos viajantes, 

entre os quais: (1) Tipo de transporte; (2) Destino; (3) Duração da viagem e época em que esta é 

realizada; (4) Finalidade da viagem; (5) Tipo de acomodação, condições sanitárias e de higiene; (6) 

Comportamento do viajante; (7) Estado de saúde do viajante [55]. Áreas com ineficientes serviços de 

higiene e saneamento, poucos cuidados de saúde e sem acesso a água potável são mais propícias ao 

desenvolvimento de doenças, sobretudo infeciosas. Quando estas premissas estão asseguradas, os riscos 

são menores, exceto nos casos em que já exista algum tipo de doença prévia no viajante [55].  

 

3. A CONSULTA DO VIAJANTE 
Antes de viajar, todas as pessoas devem procurar aconselhamento sobre os riscos para a saúde 

associados à viagem e sobre medidas preventivas a adotar antes, durante e depois da viagem.  Assim, pelo 

menos 4 a 8 semanas antes de viajar, os viajantes devem consultar um médico especialista nesta área [55]. 

A consulta do viajante envolve um questionário detalhado em que o médico recolhe a informação 

necessária para fazer uma avaliação de risco e fornecer informações sobre os riscos de saúde mais 
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importantes para o viajante [55]. Aspetos como higiene individual, cuidados com a água e alimentos 

ingeridos e informações sobre a assistência médica e segurança no país de destino devem ser abordados 
[55]. O médico deve também aconselhar o viajante a transportar consigo um estojo médico de viagem, 

assim como averiguar a necessidade de vacinação [55]. Estas recomendações devem não só ter em conta a 

probabilidade de adquirir uma doença, mas também a sua gravidade e os riscos para a saúde pública 

associados (ex: o risco de infetar outras pessoas). As recomendações, para além de variarem de acordo 

com o destino da viagem, variam com o estado de saúde do doente, duração e a finalidade da viagem, 

modo de transporte, padrões de alojamento, higiene alimentar e sanitária e a possibilidade de 

comportamentos de risco [55]. 

 

4. CUIDADOS ESPECIAIS 
A especificidade e individualidade são elementos chave da avaliação de riscos. Sendo assim, é 

necessário considerar que os riscos para a saúde são maiores para determinados grupos de viajantes [55].   

 

4.1. IDOSOS  

Apesar de a idade avançada não ser uma contraindicação para se viajar (principalmente se o estado 

geral de saúde do idoso for bom), os idosos devem, nestas situações, procurar aconselhamento 

profissional [55].  

 

4.2. CRIANÇAS  

Viajar com crianças pode ser complicado, sendo necessário reconhecer que: (1) Devido às mudanças 

de pressão do avião, as viagens aéreas estão contraindicadas para crianças com menos de 48 h de idade; 

(2) Lactentes e crianças jovens são particularmente sensíveis a mudanças bruscas de altitude e à radiação 

ultravioleta; (3) As crianças têm necessidades especiais no que respeita à vacinação e precauções contra a 

malária; (4) Em caso de ingestão inadequada de líquidos ou perda de líquido (como resultado de diarreia 

ou vómitos), as crianças ficam desidratadas com maior facilidade, comparativamente com os adultos [55]. 

 
4.3. GRÁVIDAS  

De forma a assegurar a saúde da mãe e do feto, as gestantes devem seguir orientações específicas. 

Assim: (1) É importante tomar conhecimento sobre a situação imunológica (Hepatite A e B, 

Citomegalovírus, Rubéola, Sarampo ou Toxoplasmose) da grávida em relação a possíveis doenças 

infeciosas nos locais de destino; (2) As grávidas devem evitar viajar para áreas endêmicas da malária ou 

hepatite de forma a evitar complicações graves para a sua saúde e do feto; (3) Deve-se informar que, em 

caso de gravidez, suspeita de gravidez ou com intenção de engravidar nos próximos 3 meses, está 

contraindicado o uso de vacinas vivas como as do sarampo e febre amarela; (4) As viagens de avião não 

estão, geralmente ,contraindicadas durante a gravidez, exceto até perto da data prevista para o parto. 

Como algumas aeronaves não conseguem alcançar a pressurização ideal a grandes altitudes, a gestante 

pode sofrer com a falta de oxigénio, que é agravada pela anemia própria da gravidez. Adicionalmente, 

como as grávidas apresentam maior risco de trombose venosa profunda, devem ser encorajadas, nos voos 

de longa duração, a caminhar no avião, a fim de melhorar a circulação sanguínea dos membros inferiores. 
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Adicionalmente, estas devem beber muitos líquidos (evitar álcool e cafeína). Enquanto sentadas, devem, 

em intervalos regulares, esticar os pés e as pernas. Para viagens de automóvel com duração superior a 6 

horas, recomenda‐se uma paragem de 10 minutos por cada 2 horas de viagem; (5) Viajar ou dormir em 

locais cuja altitude é superior a 3000 m ou para áreas remotas não é aconselhável durante a gravidez [55]. 

 
4.4. INDIVÍDUOS COM DOENÇA PRÉ-EXISTENTE  

Algumas doenças crónicas pré-existentes (ex: doenças CV, DM, epilepsia, transtornos mentais 

graves, doenças respiratórias, doenças oncológicas, etc.) aumentam os riscos para saúde durante a 

viagem. Os viajantes com estas condições devem levar consigo toda a medicação necessária para toda a 

duração da viagem e devem consultar um médico, de forma a discutir a medicação recomendada [55].   

 
4.5. IMUNODEPRIMIDOS  

Indivíduos positivos para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou submetidos a terapêuticas 

imunossupressoras, devem ter cuidados especiais, pois encontram-se em risco aumentado de contrair 

doenças, especialmente infeciosas. Assim, estes indivíduos devem ter cuidados reforçados com a água e 

alimentos ingeridos e devem evitar banhos de piscina, uma vez que, em ambas a situações, há maior risco 

de contrair infeções por fungos, bactérias, vírus e parasitas [55]. 

    

4.6.  DIABÉTICOS  

Viajantes com DM tipo 1 ou 2 devem ter precauções especiais, principalmente quando recorrem a 

aviões para a sua deslocação (anexo 11). Estas incluem: (a) precauções associadas ao transporte de 

insulina e do material necessário à sua administração; (b) necessidade de ter sempre disponível a 

prescrição médica e a explicação da razão pela qual transportam material como agulhas, seringas, bombas 

perfusoras ou monitores contínuos dos níveis de glucose; (c) cuidados relacionados com as refeições; (d) 

necessidade de ajustes na insulina; (e) cuidados a ter em função do clima que pode, por exemplo, 

desajustar os monitores de medição da insulina e da glucose no sangue. Antes de viajar os diabéticos 

podem tentar encontrar locais no destino onde possam adquirir os medicamentos para a sua condição. Se 

o viajante optar por comprar agulhas e seringas no exterior, deve garantir que estas estão seladas e 

estéreis. Para viagens longas, os diabéticos devem determinar o seu nível de glucose antes e depois da 

viagem e duas ou três vezes no avião [55, 57-59].  

 

5. DIARREIA DO VIAJANTE 
A diarreia é a doença mais comum que afeta os viajantes, com uma taxa de incidência (TI) que, 

numa estadia de 2 semanas, varia entre 10% e 40%, dependendo do destino e das características do 

viajante, podendo atingir os 80% em países de elevado risco  [55, 60-63]. Considerando uma estadia de duas 

semanas, o risco de desenvolvimento de diarreia do viajante pode ser classificado em: (a) alto - TI maior 

ou igual a 20%, (b) intermédio - TI entre 8% e 20% e (c) baixo risco - TI menor que 8% [61]. Considera-se 

o desenvolvimento da doença se há passagem de 3 ou mais descargas fecais pastosas ou líquidas por dia, 

mais um sinal ou sintoma de infeção entérica (dor abdominal, cólicas, náuseas, vómitos, febre, ou 

urgência fecal) [55, 60, 61, 63]. A doença é geralmente aguda e autolimitada, apresentando um inicio súbito e 

em que os pacientes manifestam entre 1 dia e 4 dias de dejeções muito frequentes e aquosas [55, 60, 61, 63].  
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No entanto, em algumas situações, esta pode apresentar um carácter crónico (mais do que 14 dias), sendo 

que esta pequena percentagem de viajantes pode apresentar sintomas abdominais durante meses ou anos 
[60]. Dados indicam que, em cada 1000 visitas médicas realizadas por viajantes a regressar de férias, 335 

estão relacionadas com situações de diarreia crónica [60]. Como complicações a longo prazo é de salientar 

o síndrome do colón irritável [61]. Alguns fatores de risco para o desenvolvimento da diarreia do viajante 

estão expressos no anexo 12 [61], sendo ainda a considerar a relevância de fatores genéticos no aumento do 

risco de vir a desenvolver diarreia do viajante [61]. Viajantes como bebés e crianças, idosos, grávidas e 

com o sistema imune comprometido devem ter cuidados reforçados [55].  

A maioria (80%) do casos de diarreia do viajante têm origem infeciosa [58] e são provocados devido 

ao consumo de bebida e comida contaminada[61]. Várias bactérias, vírus e parasitas podem ser 

responsáveis pela infeção, sendo que as bactérias enteropatogénicas são os microrganismos mais 

relevantes [55]. Os agentes infeciosos mais relevantes são as bactérias E.coli enterotoxigénica (ETEC) 

(isolada em cerca de 50% a 76% dos casos), [60, 63] Salmonella spp., Shigella spp. e Campylobacter spp,, 

bem como os vírus norovírus e rotavírus e os parasitas Giardia duodenalis, espécies de Cryptosporidium 

spp., Entamoeba histolytica, e espécies de Microsporidium spp. [60, 63]. Os protozoários e bactérias 

invasivas são, muitas vezes, os responsáveis pelos casos de diarreia crónica [61]. O rotavírus tem vindo a 

ser associado frequentemente a surtos de diarreia em cruzeiros [63]. 

 

5.1.  PROFILAXIA 

Apesar da incidência da diarreia do viajante estar mais relacionada com as condições sanitárias do 

destino (ex: infraestruturas de controlo da qualidade da água, níveis de higiene no cultivo, preparação e 

manipulação de alimentos, etc.) do que com intervenções do viajante, melhores cuidados com a higiene e 

alimentação, parecem contribuir para prevenir a sua ocorrência [55, 60, 61]. Precauções deste género parecem 

reduzir o risco de diarreia do viajante de 20% ou mais para entre 8 % e 20 % em algumas partes do 

mundo [60]. Para evitar alimentos e bebidas potencialmente contaminados, os viajantes devem seguir a 

regra "ferver, cozinhar, descascar ou esquecer" [61, 62]. Uma vez que os agentes enteropatogéneos não 

resistem a temperaturas perto dos 100ºC, a maioria dos alimentos cozinhados ou a água fervida são 

usualmente seguros. Saladas, carne e ovos mal cozinhados, leite não pasteurizado ou gelados devem ser 

evitados e a fruta deve ser sempre descascada. O consumo de água engarrafada deve ser sempre preferível 

em relação à água de torneira. Como a maioria do gelo é fabricado através da água da torneira este deve 

ser evitado. Bebidas gaseificadas são geralmente seguras. Viajantes em áreas remotas onde o acesso a 

água potável é difícil devem ser encorajados a ferver a água e, de seguida, utilizar filtros especiais para a 

tratar [55, 58, 63]. O viajante nunca se deve esquecer da lavagem das mãos com sabão e água, antes de 

preparar ou consumir alimentos [55]. Como em algumas situações a restrição alimentar e a higiene 

individual não são suficientes para evitar a doença pode ser necessário optar por quimioprofilaxia com 

recurso quer a antibióticos quer a agentes não antibióticos [60, 61, 63]. Alguns agentes farmacológicos usados 

para quimioprofilaxia da diarreia do viajante estão demonstrados no anexo 13 [61, 63], sendo que apenas a 

ciprofloxacina e rifaximina estão disponíveis em Portugal [64]. Apesar de toda a controvérsia, sobretudo 

devido a problemas relacionados com a resistência aos antibióticos e efeitos adversos, a quimioprofilaxia 

com recurso a estes agentes farmacológicos parece reduzir a incidência de diarreia do viajante em mais de 
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90%. Antibióticos como a doxiciclina e sulfametoxazol-trimetoprim foram utilizados, mas, devido a casos 

de resistência, o seu uso é mais limitado [63]. Atualmente, considerando toda a classe de antibióticos, as 

fluoroquinolonas são as mais frequentemente empregues. O uso de antibióticos com fins profiláticos é 

recomendado apenas para viajantes de alto risco que estejam propensos a complicações severas 

decorrentes de um episódio diarreico. Estes viajantes incluem: (a) Viajantes que devem evitar a episódios 

de desidratação, como aqueles com história prévia de acidente vascular cerebral ou ataques isquémicos, 

DM insulino-dependente ou insuficiência renal crónica; (b) Viajantes propensos a episódios diarreicos 

complexos, com por exemplo aqueles com doença inflamatória intestinal e HIV positivos; (c) Viajantes 

com ileostomias (exteriorização do íleo) ou colostomia (exteriorização do intestino grosso) [61]. 

Devido à sua segurança, o uso de probióticos para minimizar o risco de desenvolvimento de diarreia 

do viajante tem vindo a ser estudado. No entanto, por falta de consistência nos dados, estes não são 

usualmente utilizados para quimioprofilaxia [61, 63]. Atualmente, ainda não existe nenhuma vacina que 

ofereça proteção satisfatória contra a diarreia do viajante [61, 63]. A vacina inativada Dukoral®, utilizada 

contra a cólera, confere proteção limitada e variável contra a diarreia provocada pela ETEC [63].  

 
5.2. TRATAMENTO 

Devido à dificuldade em mudar as atitudes dos viajantes no que diz respeito à sua higiene e cuidados 

de alimentação, o papel limitado da quimioprofilaxia ou a falta de cuidados médicos em muitas regiões, o 

auto-tratamento da diarreia do viajante é cada vez mais uma situação comum [63]. O tratamento da diarreia 

do viajante tem os seguintes objetivos: (a) Evitar a desidratação, compensar a perda de água, eletrólitos e 

nutrientes e definir um eventual ajuste na dieta; (b) Diminuir ou suavizar os sintomas da diarreia, como as 

cólicas abdominais e náuseas; (c) Tratar causas curáveis; (d) Evitar interrupções e mudanças de planos 

relacionadas com as férias [61]. Devido à perda de fluidos e eletrólitos decorrente de episódios de diarreia, 

é necessário a sua reposição através da ingestão de líquidos, principalmente quando a doença se manifesta 

em crianças [55, 60]. A hidratação e manutenção do equilíbrio de eletrólitos pode ser conseguida optando 

por bebidas ricas em eletrólitos e, em casos mais severos, soluções preparadas com sais de reidratação 

oral (SRO) constituídas por glucose e sais de sódio, cloro, potássio e bicarbonato. Alguns exemplos 

destas soluções são Dioralyte®, Redrate® e Miltina Electrolit®, indicados na correção da perda de líquidos 

e eletrólitos nos lactentes, crianças e adultos [55, 63-65]. Às SRO pode ser adicionado zinco, que se verificou 

ser útil no tratamento ou profilaxia da diarreia aguda da criança, por diminuição da duração e severidade 

da mesma [66]. 

A decisão para se iniciar a terapia está relacionada com gravidade e intensidade dos sintomas e se o 

alívio dos sintomas é necessário em virtude dos planos da viagem [61]. Alguns agentes farmacológicos 

regularmente usados no tratamento da diarreia do viajante estão expressos no anexo 14 [61]. Quando os 

sintomas associados à diarreia são leves (1 a 3 fezes pastosas ou liquidas por dia, com ou sem sintomas 

entéricos leves e atividades não afetadas), não é usual o tratamento com antibiótico. Fármacos como a 

loperamida, subsalicilato de bismuto ou racecadotril são mais utilizados nestas situações [61]. Estes 

fármacos permitem um controlo mais rápido dos sintomas, mas não curam a doença [60, 63]. Apenas a 

loperamida (Imodium®, Lopitum®, Loride®) e racecadotril (Tiorfan®, Imolevia®) estão disponíveis no 

mercado português [64]. O subsalicilato de bismuto reduz o número de dejeções na diarreia do viajante em 

cerca de 50% e é mais eficaz que a loperamida no tratamento das náuseas associadas à diarreia [63]. Por 
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sua vez a loperamida é mais eficaz no controlo da diarreia e tem um início de ação mais rápido [63]. Esta 

liga-se a recetores opiáceos na parede intestinal e, nesse local, inibe a libertação de acetilcolina e 

prostaglandinas, reduzindo o peristaltismo e motilidade intestinal. Esta redução vai permitir o aumento da 

reabsorção de fluídos e eletrólitos e diminuir o volume do conteúdo intestinal. Simultaneamente, a 

loperamida aumenta o tónus do esfíncter  anal e reduz a incontinência [58, 67]. Devido à sua elevada 

afinidade para a parede intestinal e considerável metabolismo de primeira passagem, a loperamida 

praticamente não atinge a circulação sistémica [67]. Como efeitos adversos há que destacar casos de 

disenteria (apenas 5% dos viajantes) e também de obstipação, náuseas e flatulência [67]. Alguns 

profissionais de saúde mantêm-se relutantes sobre o uso de loperamida, pois acreditam que podem 

prolongar ou piorar possíveis infeções [58]. A loperamida não deve ser administrada a crianças com idade 

inferior a 2 anos e não deve ser usada como única medicação em pacientes com diarreia do viajante que 

apresentem temperatura superior a 38,5°C ou disenteria [55, 61]. O racecadotril é um pro-fármaco que 

exerce uma rápida ação antidiarreica. Ele é hidrolisado a tiorfano, um inibidor da encefalinase (peptidase 

da membrana celular presente na parede do intestino delgado), que contribui para a hidrólise de 

encefalinas. Ao proteger as encefalinas, prolonga-se a sua ação nas sinapses encefalinérgicas no intestino 

delgado e reduz-se a hipersecreção de água e eletrólitos.  O granulado pode ser adicionado à alimentação, 

disperso num copo de água ou no biberão de alimentação. Ao contrário da loperamida, o racecadotril não 

pode ser usado na gravidez [68]. Quando a viagem é realizada para locais remotos onde o acesso a 

medicamentos e cuidados de saúde é diminuído, os viajantes devem consultar um médico para averiguar a 

necessidade de transportar antibióticos para o tratamento da diarreia [58]. Os antibióticos permitem 

diminuir a duração da doença, sendo que a escolha do agente está dependente da localização geográfica e 

da situação clínica do viajante [60, 61]. Por exemplo, para a maior parte dos destinos a ciprofloxacina é o 

fármaco ideal; outras fluoroquinolonas que podem ser usadas são a norfloxacina, ofloxacina e 

levofloxacina [63]. Devido a casos de resistência bacteriana, como de espécies de Campylobacter spp. à 

ciprofloxacina em zonas como Sul e Sudeste Asiático, o fármaco a usar nestas situações será a 

azitromicina. Em qualquer um dos casos, terapia com uma única dose ou no máximo até 3 dias, é 

usualmente suficiente para curar a doença [61, 63]. A azitromicina é a terapia de primeira linha para crianças 

e mulheres grávidas [55]. Quando é necessário um alívio rápido dos sintomas, pode ser usada uma 

combinação de loperamida com um antibiótico [55, 61].  

Os probióticos consistem em microrganismos não patogénicos que, quando ingeridos, exercem uma 

influência positiva sobre a saúde ou fisiologia do hospedeiro. Podem, por este motivo, ser usados no 

tratamento da diarreia. Os mais estudados para utilização humana são algumas espécies de Lactobacillus 

spp., Bifidobacterium spp. e Saccharomyces spp.. Os probióticos, ao modificar a composição da 

microflora intestinal, bloqueiam a adesão de bactérias patogénicas ao epitélio intestinal e aumentam a 

resposta imune intestinal por ativação dos macrófagos. Assim, diminuem a duração da diarreia [60, 69]. O 

UL-250®, presente no mercado português, atua como normalizador da flora intestinal e antidiarreico, 

sendo constituído por células liofilizadas de Saccharomyces boulardii. Quando se conhece o agente 

etiológico responsável pela doença pode ser utilizado como adjuvante da terapêutica [70]. 

Compete ao farmacêutico encaminhar o doente para o médico quando a diarreia está associada a 

desidratação grave, não responde à terapêutica empírica no máximo de 3 dias e, em particular, quando os 
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movimentos intestinais são muito frequentes, quando há sangue nas fezes, vômitos repetidos ou febre. 

Similarmente grávidas, grupos de risco, viajantes com doença crónica associada e crianças com menos de 

3 anos devem consultar um médico nestas situações [55]. Para as situações de diarreia prolongada, é 

preferível a procura de  aconselhamento médico em relação à auto-medicação [58]. 

 
6. PROTEÇÃO SOLAR 

Muitos viajantes possuem poucos conhecimentos sobre como efetuar uma proteção solar adequada e 

muitas vezes abusam dos protetores solares com o intuito de sobre-exposições intencionais ao sol [71]. Os 

farmacêuticos podem assumir um papel crucial na prevenção do cancro da pele e de outros problemas 

cutâneos, aconselhando os viajantes sobre os malefícios da excessiva exposição solar, fornecendo dicas 

para que as crianças se possam divertir ao sol com segurança, bem como incentivando os viajantes a tirar 

proveito dos recentes avanços no desenvolvimento de protetores solares [58, 71]. A radiação ultravioleta 

(UV) proveniente do sol inclui a radiação UVA (comprimento de onda entre 315-400 nm) e UVB (280 - 

315 nm) [55], sendo que esta última é maioritariamente absorvida pela epiderme e é a principal responsável 

por eritemas e queimaduras solares [71]. Quando em exposição excessiva, a radiação UV pode provocar os 

seguintes efeitos adversos: (a) Queimaduras solares graves, particularmente em pessoas de pele clara; (b) 

Problemas oculares agudos e danos a longo prazo como o desenvolvimento de cataratas; (c) Urticária 

solar com coceira e vermelhidão nas áreas da pele expostas ao sol; (d) Possível desenvolvimento de leões 

pré-malignas e cancro da pele principalmente devido à radiação UVB. Esta radiação é capaz de danificar 

o DNA e causar mutações no gene supressor de tumores p53; (e) Envelhecimento acelerado da pele 

(principalmente devido à radiação UVA); (f) Supressão do sistema imune e aumento do risco de 

desenvolver doenças infeciosas [55, 71].  

A quantidade e a frequência de aplicação dos protetores solares são fatores muito importantes para 

assegurar uma proteção solar eficaz [71]. Os protetores solares são classificados de acordo com seu fator de 

proteção solar (FPS), que corresponde à razão entre a dose mínima de radiação UVB necessária para 

produzir eritema retardado na pele protegida pelo filtro solar em relação à pele que não está protegida. 

Quanto maior o for o FPS maior irá ser a proteção da pele. Vários fatores, como a quantidade inicial de 

protetor solar aplicado, altitude, estação, hora do dia, sudorese e a exposição à água, podem afetar a 

capacidade de proteção dos protetores solares [71]. Os farmacêuticos devem sempre tentar recomendar um 

protetor solar com FPS de pelo menos 15 e, de preferência, com proteção global contra radiação UVA e 

UVB [55, 58, 72]. Embora os protetores solares aumentem o período de tempo que um viajante se pode expor 

ao sol sem se queimar, isto não significa necessariamente que a exposição solar deva aumentar.  Os 

protetores solares devem ser reaplicados regularmente (especialmente após banhos ou transpiração 

excessiva) e trocados um ano após a sua abertura [58, 71]. O farmacêutico deve alertar os viajantes que 

independentemente do FPS escolhido, nenhum protetor é 100% eficaz e, como tal, não deve ser usado 

como única forma de proteção solar [72]. Existem diversos sistemas (anexo 15) que permitem avaliar a 

proteção UV conferida pelos protetores solares e roupa protetora [71]. Proteger a pele com roupa pode ser 

mais efetivo para a proteção solar do que a aplicação de protetor solar [55]. Este facto pode ser 

compreendido ao verificar que os protetores solares são classificados pelo FPS que corresponde a 

proteção contra radiação UVB, enquanto o vestuário é classificado em Fator de Proteção UV, uma 

proteção global contra UVA e UVB. O folheto informativo (anexo 16) evidencia algumas dicas 
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relacionadas com a proteção solar. Deve-se relembrar os viajantes que são necessários cuidados extra com 

as crianças, uma vez que a sua pele é mais facilmente danificada pela exposição solar excessiva  [55, 58, 71, 

72].  É também importante que, em conjunto com o farmacêutico, o viajante verifique possíveis interações 

entre a exposição solar e a medicação que faz habitualmente (anexo 17) [55]. As reações de 

fotossensibilidade induzida por fármacos são caracterizadas por erupções cutâneas nas áreas expostas ao 

sol. Destas reações podem resultar reações tóxicas ou reações alérgicas entre os fármacos e a radiação, 

sendo que as reações fototóxicas são mais comuns do que as reações fotoalérgicas (estas últimas ocorrem 

quando haptenos dos fármacos se combinam com proteínas da pele produzindo uma reação imune 

celular) [71].  

 

7. VACINAÇÃO..."PREVENIR É MELHOR QUE REMEDIAR" 
A vacinação dos viajantes permite diminuir o risco de contrair certas doenças no local de destino, 

assim como diminuir a possibilidade de contágio de outros viajantes e da população local [55]. As vacinas 

a recomendar a cada viajante dependem, não só do local de destino e duração da estadia, mas também das 

características individuais de cada viajante (profissão, idade, sexo, doenças coexistentes) e da própria 

vacina (contraindicações, efeitos adversos  duração da imunidade e custo) [55, 73]. Uma viagem pode ser 

encarada como uma janela de oportunidade para o profissional de saúde rever o estado de imunização dos 

viajantes. Assim, viajantes não imunizados ou incompletamente imunizados devem completar a 

vacinação exigida no Plano Nacional de Vacinação e, adicionalmente, devem-lhes ser administradas as 

vacinas recomendadas, dependendo do destino da viagem [55, 59]. A Organização Mundial de Saúde 

classifica as vacinas utilizadas em viajantes em 3 tipos: (1) exigidas por lei; (2) de rotina e  (3) 

dependentes do local de destino (anexo 18) [55, 73]. 

Certas vacinas (como a da febre amarela e meningite meningocócica) podem constituir um requisito 

de entrada em alguns países [74]. As restantes vacinas, excetuando as vacinas de rotina, dependem do local 

para onde se vai viajar. Tomando como exemplo o nosso país, alguns viajantes estrangeiros para Portugal 

são aconselhados a tomar, por exemplo, a vacina da hepatite A (contaminação de comida e água) ou 

hepatite B (contacto sexual, agulhas contaminadas, etc). Viajantes para áreas mais remotas e cujo plano 

de férias envolva muitas atividades ao ar livre ou relacionadas com morcegos são aconselhados a tomar a 

vacina da raiva (anexo 19) [74]. Como a resposta do sistema imunitário à administração da vacina varia 

com o tipo de vacina, o número de doses requeridas e com as características do próprio individuo, é 

importante que os viajantes frequentem a consulta do viajante atempadamente. Assim, é possível definir e 

completar o programa de vacinação mais adequado para a viagem que vai realizar [55]. Os viajantes devem 

ter em atenção que as vacinas não são 100% protetoras e, como tal, não devem assumir que não há risco 

de contrair a doença para a qual estão vacinados. Assim, é importante que estes evitem comportamentos 

de risco e tenham precauções de modo a evitar doenças infeciosas  tal como: (a) Ter cuidados com 

comida e bebida semelhantes aos descritos na secção da diarreia do viajante; (b) Evitar picadas de inseto, 

através do uso de repelentes e/ou cobertura de partes do corpo que possam estar mais expostas (ex: uso de 

t-shirts manga comprida, chapéus, etc. Se for picado, deve evitar coçar e aplicar cremes com calamina 

(em alguns casos hidrocortisona) para reduzir a comichão; (c) Evitar picadas e mordeduras animais. 

Todos os animais podem ser uma ameaça, mas é necessária maior atenção com cães, morcegos, serpentes 
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ou animais marinhos, como as alforrecas. Se um viajante for mordido, estes devem imediatamente lavar a 

ferida com água desinfetada e sabão e só posteriormente consultar um médico; (d) Reduzir a exposição a 

germes. Para o efeito deve lavar as mãos frequentemente, especialmente antes das refeições, e evitar o 

contacto com pessoas doentes. Deve evitar também tocar nos olhos, nariz ou boca quando não tem a 

certeza da higiene das sua mãos. (e) Evitar a partilha de fluídos corporais (saliva, sangue, vómito ou 

sémen), que podem levar à transmissão de doenças como o HIV. Para isso deve usar corretamente os 

preservativos, não injetar drogas, diminuir o consumo de álcool, não partilhar agulhas ou garantir que usa 

equipamento desinfetado e estéril em situações de cuidados médicos, dentistas ou estéticos (ex: tatuagens) 
[55, 74].  

É fundamental que os viajantes se mantenham atualizados sobre a vacinação necessária para viajar, 

uma vez que esta pode variar de acordo com a situação epidemiológica de certas doenças. Quando, por 

exemplo, existem surtos epidémicos, é necessário reajustar rapidamente as recomendações de vacinação. 

Essas novas recomendações são retiradas logo que normaliza a situação epidemiológica [55, 59]. 

 

8. O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA SAÚDE DO VIAJANTE 
Os farmacêuticos podem auxiliar o viajante a compreender a melhor forma de proteger a sua saúde e 

quais as precauções necessárias para minimizar o risco de adquirir uma doença durante a viagem [55]. 

Estes devem fornecer aos viajantes conselhos sobre profilaxia e vacinação de doenças, higiene, proteção 

solar e tratamento da diarreia e desenvolver checklists para garantir que os viajantes tenham consigo tudo 

aquilo que precisam durante a viagem [58]. Apesar da maioria dos farmacêuticos não ter experiência nesta 

área, estes são responsáveis por se manterem atualizados e devem ter a capacidade de utilizar os recursos 

apropriados para informar os viajantes e resolver os problemas relacionados com a saúde deste [75]. Se um 

viajante procura um farmacêutico para que este o aconselhe sobre os riscos para a saúde, o farmacêutico 

deve ser capaz de o informar sobre os principais aspetos médicos relacionados com a viagem e, 

simultaneamente, deve incentivá-los a consultar um médico que seja mais especializado na área [75]. 

Independentemente do destino, todos os viajantes devem transportar um estojo médico de viagem, o 

qual deve garantir que os viajantes têm a medicação necessária para: (a) Gerir condições médicas pré-

existentes e possíveis exacerbações; (b) Prevenir possíveis doenças e acidentes relacionadas com a 

viagem; (c) Resolver problemas menores de saúde se estes ocorrerem [76]. 

O estojo de viagem deve ter em conta as características da viagem e as necessidades individuais do 

viajante [55, 76]. Na FD foi elaborado um estojo de vigem (anexo 20), que esteve disponível para aquisição 

durante o mês de agosto. Conjuntamente com este estojo, foram elaborados folhetos informativos onde 

constavam os medicamentos presentes no estojo de viagem, bem como em que situações este deve ser 

usado e a posologia adequada. Um dos folhetos funcionava como uma breve checklist do viajante (anexo 

21) e incluía alguns tópicos considerados pertinentes, de forma a garantir a saúde do viajante.  No mesmo 

folheto também disponível uma tabela com a posologia dos diferentes componentes do estojo, bem como 

algumas dicas relacionadas com o transporte da medicação [74]. No estojo estavam também disponíveis os 

supracitados folhetos relacionados com os viajantes diabéticos (anexo 11) e a proteção solar (anexo 16).  

Após indicação médica, o viajante pode optar por adicionar ao estojo de viagem outros medicamentos, 

tais como antimaláricos (ex: Mephaquin), para quando viaja para países endémicos, e também 
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antibióticos de largo espectro, com o intuito de combater as infeções mais frequentes, como diarreia, 

infeções da pele e dos tecidos moles, trato respiratório e trato urinário, entre outros [74]. De acordo com as 

características da viagem e do viajante, outros componentes poderiam ser incluídos no estojo, tal como: 

(a) Descongestionantes nasais destinados a, por exemplo, problemas de ouvidos nos aviões (ex: soro 

fisiológico em doses unitárias, Vibrocil®, Nasex®); (b) Preservativos e contracetivos orais; (c) 

Antiespasmódico para a dor e desconforto abdominal (Buscopan®); (d) Medicação para a prisão de ventre 

(Dulcolax®, Microlax®); (e) Pomada com antibiótico (Bacitracina, Fucidine®, Infloc®); Pomada anti-

fúngica (Canesten®, Pevaryl®, Micolysin®) (f) Antigripal (Gripona®l, IlvicoN®, Cêgripe®) [55, 74]. Em 

algumas situações, por exemplo para quando se viaja para locais remotos ou em viagens com muita 

componente de aventura, deverá ser utilizado um kit de primeiros socorros. Este kit deve incluir (a) 

Fita/tira adesiva; (b) Frasco ou toalhetes de solução de base alcoólica (álcool a 60%) ou antissética (para 

lavagem de mãos e feridas); (c) Soro fisiológico; (d) Tesoura e pinça, alfinetes; (e) Compressas 

esterilizadas/pensos rápidos; (f) Termómetro; (g) Algodão; (h) Luvas látex  descartáveis [55, 59, 74]:   

 

9. APÓS A VIAGEM 
No momento do regresso de outro país, ou durante o mês seguinte, alguns viajantes podem 

apresentar sintomas de doença [77]. Há muitas doenças, de evolução lenta, que apenas se manifestam 

semanas, meses ou até anos após o regresso dos viajantes. Estas situações são geralmente autolimitadas, 

mas estima-se que em cerca de 8% dos casos necessitem de tratamento médico. A consulta do viajante, 

após o regresso, é de extrema importância, principalmente, se os viajantes (a) Regressam de um país 

endémico da malária com febre; (b) Sofrem de alguma doença crónica; (c) Experienciam episódios de 

febre, diarreia persistente, vómitos, icterícia, distúrbios urinários, doença de pele ou infeções genitais nas 

semanas seguintes ao regresso a casa; (d) Pensam ter  sido expostos a doença infeciosa grave durante a 

viagem. Nesta consulta  os viajantes devem fornecer informações sobre a viagem que realizaram, 

incluindo o destino, objetivo da mesma, duração, comportamentos de risco (onde se inclui possíveis 

picadas e consumo de comida ou bebida possivelmente contaminada), medidas de profilaxia (ex: 

vacinas), entre outros, de forma a auxiliar o diagnóstico médico [55, 74]. 

 

PROJETO III - PROTOCOLO DERMATOLOGIA 
Tradicionalmente, os produtos cosméticos eram considerados preparações que tinham por objetivo 

único melhorar a aparência pessoal por aplicação direta sobre a pele. Atualmente, devido aos constantes 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos, os produtos dermocosméticos são também utilizados, 

isoladamente ou como complemento a tratamentos farmacológicos, na gestão científica de uma variedade 

de doenças de pele (como acne, rosácea, dermatite atópica, psoríase), couro cabeludo e unhas [78]. 

Como referido, numa primeira fase, a falta de conhecimentos nesta área e a grande diversidade de 

produtos existentes constituíram entraves consideráveis no que diz respeito ao aconselhamento destes 

produtos aos utentes. Devido a estas dificuldades foi-me proposto a realização de um protocolo de 

dermatologia (anexo 22) que seria utilizado, posteriormente, num rastreio dermatológico denominado 

"SABE QUE A PELE É O MAIOR ÓRGÃO DO SEU CORPO E AQUELE QUE ESTÁ SUJEITO A 

MAIS DOENÇAS?". O protocolo de dermatologia desenvolvido consiste num ficheiro de PowerPoint 
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com diversas hiperligações. Dependendo da resposta de cada utente às perguntas que lhe são efetuadas, 

este vai sendo direcionado para os produtos, presentes na FD, que mais se adequam à sua situação. O 

protocolo está dividido em 5 áreas principais: (1) Corpo; (2) Rosto; (3) Couro Cabeludo; (4) Higiene 

íntima (5) Mãos/Pés/Unhas. Na secção do corpo são aconselhados produtos para a higiene corporal 

durante e após o banho ( La Roche-Posay®, Uriage®, Bioderma®, Caudalie®). Aspetos como o tipo de pele 

(seca ou atópica), viabilidade económica e características de higiene do utente são consideradas. Na 

secção do rosto os produtos aconselhados estão dependentes do tipo de pele que melhor caracteriza o 

utente. Assim,  existem produtos para pele normal, acne, rosácea, manchas ou rugas ( La Roche-Posay®, 

Uriage®, Bioderma®, Caudalie®). Os produtos a aconselhar para a secção Couro Cabeludo dependem do 

problema que mais incomoda o utente. Os problemas mais usuais relacionados com o couro cabeludo são 

a comichão, caspa, cabelos secos, cabelos oleosos e queda de cabelo (Klorane®, D'Aveia®, Bioderma®, La 

Roche-Posay®, Vichy®, Ecophane®) Para a higiene íntima os produtos a aconselhar dependem se a utente 

tem infeções urinárias ou vaginais com alguma regularidade. Se sim, deve efetuar a higiene diária com 

produtos de pH de aproximadamente 5 e, em casos de crise, deve optar por produtos com pH um pouco 

mais elevado (7 ou 8). Se as infeções não são recorrentes, a utente deve evitar a sua ocorrência, optando 

por realizar a higiene íntima diária com os produtos de pH de 5 (Femilyane®, Lactacyd®).  Na última 

secção, uma das temáticas abordada é a hidratação das mãos (La Roche-Posay®, Uriage®, Oleoban®, 

Neutralia®, Neutrogen®, Avène®). O aconselhamento, nestes casos, está muito dependente da capacidade 

financeira do utente. No que diz respeito às micoses nos pés, podem ser utilizados pós antimicóticos 

(Canesten®, Pevaryl®, Mycoster®), antitranspirantes (Akileine®, Dr.Scholl®), cremes e soluções 

antimicóticas (Canesten®, Pevaryl®, Mycoster®). Os cuidados devem ser reforçados se o utente trabalha 

com botas de biqueira de aço, frequenta piscinas ou transpira  muito. Para as micoses das unhas podem 

ser usados diversos vernizes e canetas (Excilor®, Mycoster®, Dr.Scholl®), competindo ao farmacêutico 

fornecer ao utente as recomendações necessárias para que este os use da forma mais adequada.  

 

PROJETO IV - RASTREIO CARDIOVASCULAR 
As DCV são a principal causa de morte em todo o mundo, estimando-se que, em 2010, cerca de 

29,6% de todas as mortes (15 616,1 milhões) estejam relacionadas com estas doenças (anexo 23) A nível 

Europeu, apesar das recentes reduções na taxa de mortalidade, as DCV ainda são responsáveis por mais 

de 4 milhões de mortes por ano.  Dados recentes estimam que estas causam 51% das mortes entre as 

mulheres e 42% entre os homens [79]. 

 

1. PATOGÉNESE DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES E FISIOPATOLOGIA DA 

ATEROSCLEROSE 
A doença aterosclerótica tem uma natureza multifatorial complexa. De facto, diversos fatores 

genéticos, ambientais, metabólicos, entre outros, podem contribuir para o desenvolvimento desta doença 
[80, 81]. A fase inicial da aterosclerose inclui a adesão de leucócitos às células endoteliais da parede das 

artérias. Tal acontece devido ao aumento da expressão de moléculas de adesão pelas células endoteliais, 

quando sujeitas a estímulos como dislipidémia, hormonas vasoconstritoras relacionadas com a 

hipertensão arterial (HTA) ou citoquinas pro-inflamatórias resultantes do excesso de tecido adiposo 
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(anexo 24).  Sucedem também alteração da permeabilidade membranar (devido há expressão de citocinas 

quimiotáticas reguladas por sinais associados a fatores de risco tradicionais e emergentes para a 

aterosclerose), o que permite que os leucócitos migrem para a túnica íntima. Ocorre a maturação dos 

leucócitos a macrófagos que, por sua vez, fagocitam partículas de c-LDL oxidadas, formando as células 

espumosas [81, 82]. Posteriormente, devido a processos inflamatórios, células musculares lisas migram da 

túnica média para a túnica íntima, onde proliferam. Nesta camada ocorre ainda a síntese de 

macromoléculas da matriz extracelular como colagénio, elastina e proteoglicanos, que cobrem a recém-

formada placa de ateroma. Esta pode, então, acumular diversos materiais que ficam mais suscetíveis a 

modificações oxidativas e que vão propagar a resposta inflamatória. As células espumosas aí presentes, 

ao morrerem, permitem a acumulação de detritos celulares e lípidos extracelulares. Em casos mais 

avançados pode existir, ainda, acumulação de cristais de colesterol e microvasos e pode ocorrer 

calcificação. Com o desenvolvimento da placa de ateroma ocorre a estenose dos vasos sanguíneos, com 

consequente diminuição do fluxo sanguíneo, que leva a isquemia tecidual. Outro problema associado ao 

desenvolvimento destas placas prende-se com a formação de trombos que interrompem o fluxo de sangue 
[81, 82]. A rutura física das placas de ateroscleróticas provoca a maioria dos fenómenos de trombose. A 

rutura representa um estímulo para a ativação plaquetária e produção de fator tecidular (pelos macrófagos 

e células musculares lisas), que ativa a cascata de coagulação. A conversão de fibrinogénio a fibrina e a 

libertação do fator de von Willebrand pelas plaquetas ativadas proporcionam a formação de pontes entre 

as plaquetas. Por outro lado, o inibidor do ativador do plasminogénio tecidual 1 (PAI-1) vai inativar o 

mecanismo fibrinolítico responsável por impedir a acumulação dos trombos. Os níveis de PAI-1 estão 

aumentados em utentes com DM e obesidade e, por outro lado, a sua expressão é aumentada por 

mediadores da HTA como a angiotensina II. O conjunto de todos este fatores contribui para a formação e 

desenvolvimento dos fenómenos de trombose, que podem provocar acidentes vasculares cerebrais ou 

ataques cardíacos (anexo 25) [81]. 

 

2. FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS CV 
Devido à natureza multifatorial da doença, é fundamental o desenvolvimento de estratégias de 

prevenção primária que permitam diminuir a incidência das DCV, através da remoção ou diminuição da 

contribuição dos fatores de risco [83]. No caso específico das DCV, estes fatores de risco interagem, 

muitas vezes, de forma exponencial [80]. A maioria das DCV são provocadas por fatores de risco que 

podem ser controlados, tratados ou modificados [84]. Estes denominam-se de fatores de risco modificáveis 

e incluem:  

 Tabaco: Acredita-se que o fumo do tabaco seja responsável por cerca de 10% de todas as DCV. Fumar 

praticamente dobra o risco de desenvolver DCV. Após a absorção pulmonar, os químicos presentes no 

fumo de tabaco podem danificar os vasos sanguíneos. O risco de desenvolver DCV diminui rapidamente 

após a cessação tabágica, sendo necessários alguns anos (cerca de 15) para o risco associado ao tabaco 

desaparecer totalmente [84-86]. 

 Falta de atividade física: Pessoas fisicamente ativas têm menor risco de desenvolver DCV. De facto, 

pessoas insuficientemente ativas têm um risco aumentado de 20 a 30 % de todas as causas de 

mortalidade. Os benefícios para a saúde são notórios aquando da prática de 30 minutos de atividade física 
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moderada, em pelo menos cinco dias da semana. Estes benefícios incluem redução da PA, controlo do 

peso e diminuição do perímetro abdominal. Deve-se optar por atividades físicas aeróbicas que envolvem, 

por exemplo, corrida, bicicleta, natação, mas também atividades comummente realizadas no quotidiano 

(andar, subir escadas, etc.) [84-87].  

 Obesidade: O excesso de peso aumenta o risco de desenvolver DCV, DM, dislipidemias e certos tipos 

de cancro. Acredita-se que, para além do peso corporal, a distribuição do tecido adiposo também 

contribua para a ocorrência de DCV. Assim, o risco é mais marcado quando o excesso de gordura se 

localiza na zona do abdómen. O perímetro abdominal deverá ser inferior a 94 cm nos homens e 80 cm nas 

mulheres.  A obesidade está associada, geralmente, a um aumento da PA, da resistência à insulina, do c-

LDL e TG, bem como a muitas anomalias CV e cerebrovasculares [84-87].  

 Dieta desequilibrada: Uma dieta equilibrada ajuda no controlo da obesidade e dos níveis de colesterol, 

com consequente diminuição do risco de desenvolver DCV. Óleos de peixe (ácidos gordos omega-3), 

frutas e vegetais (antioxidantes) parecem proteger contra as DCV, enquanto comidas ricas em gorduras 

saturadas e o excesso de sal estão relacionadas com aumento do risco [84, 85].  

 Excesso de álcool: O consumo moderado de álcool parece ter efeitos positivos na redução do risco CV. 

No entanto, em excesso, o álcool contribui para o aumento do risco, por danificar o miocárdio e originar 

batimentos cardíacos irregulares. Por outro lado, contribui para o aumento de peso, elevação dos TG e da 

PA, etc [85].  

 HTA: A nível mundial, a HTA é considerada a causa principal das DCV. A PA elevada parece 

danificar os vasos sanguíneos, aumentando a tensão nas paredes destes, contribuindo para o 

desenvolvimento de DCV. Como se trata de uma doença silenciosa, é necessário medir regularmente os 

valores de PA. A redução destes valores em doentes com HTA está associada a menor taxa de 

mortalidade e morbilidade, independentemente do nível de risco Systematic Coronary Risk Evaluation 

(SCORE) [82, 84-87]. 

 Hipercolesterolémia: O colesterol é vital para o desenvolvimento celular, mas, quando em excesso, 

pode depositar-se na parede das artérias e bloqueá-las. Na generalidade, quanto maior os níveis de 

colesterol, maior o risco de desenvolver DCV. Uma das principais formas de diminuir o risco de 

desenvolver DCV consiste na diminuição dos níveis de colesterol e adoção de uma dieta hipolípidica [84-

86]. Os níveis de c-LDL estão associados a risco CV aumentado, verificando-se que desordens genéticas 

que aumentem os níveis de c-LDL no plasma estão associadas a um probabilidade mais elevada de 

ocorrência destes eventos. As partículas de c-HDL são responsáveis pela transferência de colesterol dos 

tecidos periféricos para o fígado para este ser removido. Assim, níveis elevados de c-HDL estão 

associados a menor risco CV. De facto, verifica-se que para valores de c-HDL < 40 mg/dl, em homens, e 

< 45 mg/dl em mulheres, o risco de ocorrência de DCV é maior [82, 87].  

 Hipertrigliceridémia: Elevados níveis de TG estão associados a aumento do risco de desenvolver 

DCV. Níveis elevados de TG estão geralmente associados a baixas quantidades de c-HDL, o que 

predispões para a ocorrência de eventos CV. A perda de peso, prática de exercício regular e diminuição 

do consumo de álcool parecem reduzir os níveis de TG  [82, 85, 86].  

 DM: O risco de DCV é duas ou três vezes maiores em pessoas com DM. Assim, o controlo dos níveis 

de glicemia é muito importante e permite diminuir o risco de desenvolver a doença. Para além disso, 
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utentes com DM têm piores prognósticos após acidentes CV do que pessoas sem DM. Não é de estranhar 

que as DCV estejam associadas a cerca de 60% das mortes de pessoas com DM. Os diabéticos tendem a 

apresentar baixas quantidades de c-HDL, partículas de c-LDL aterogénicas e elevada quantidade de 

colesterol very-low-density lipoproteins (c-VLDL). Estas características são designadas de dislipidémia 

diabética e são muito aterogénicas [84-87]. 

Há ainda a considerar fatores de risco não modificáveis como: 

 História familiar: Se um parente em primeiro grau teve um acidente CV antes dos 55 anos (para 

parente masculino) ou dos 65 (para parente feminino) o risco de desenvolver DCV é mais elevado [84, 85]. 

 Sexo: Os homens estão em maior risco de desenvolver DCV do que as mulheres antes da menopausa. 

Quando a menopausa é atingida o risco é semelhante para os dois géneros [84, 85]. 

 Idade: As DCV são mais comuns em pessoas com idade mais avançada devido a mudanças fisiológicas 

que ocorrem no coração. Assim, o miocárdio relaxa menos eficientemente após os batimentos cardíacos, 

o que dificulta a contração dos ventrículos e o bombear de sangue para o corpo [84, 85]. 

 

3. DETERMINAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR: O RISCO SCORE 
Por risco CV entende-se a probabilidade de uma pessoa desenvolver um evento CV aterosclerótico 

num determinado período de tempo [80]. Para a avaliação do risco CV, recorre-se, no nosso país, ao 

sistema SCORE. Esta ferramenta permite a determinação do risco de desenvolvimento de um evento CV 

fatal, a dez anos, para utentes assintomáticos, com idade entre os 40 e 65 anos,  sem o diagnóstico de 

doença CV.  É possível estratificar o risco CV em quatro níveis (anexo 26) [80, 87]:   

1. Risco CV muito alto.  

a. Sem necessidade de avaliação SCORE:  

i. Utente portador de doença CV aterosclerótica documentada, como sejam, enfarte agudo do 

miocárdio (EAM), síndrome coronário agudo, revascularização coronária ou outro 

procedimento de revascularização arterial, acidente vascular cerebral (AVC) isquémico, 

doença arterial periférica;  

ii. Utente com DM tipo 2 ou tipo 1, com um ou mais fatores de risco CV e/ou lesão dos 

órgãos-alvo (tal como microalbuminúria: 30-300 mg/24 horas);  

iii. Utente com doença renal crónica grave [taxa de filtração glomerular (TFG) inferior a 30 

ml/min/1.73 m2].  

b. Utente com avaliação SCORE igual ou superior a 10%.  

2. Risco CV alto:  

a. Sem necessidade avaliação SCORE:  

i. Utente com fatores de risco vascular isolados, muito elevados, tais como, HTA grave (de 

grau 3) ou dislipidémia familiar;  

ii. Utente com DM tipo 2 ou tipo 1, mas sem outros fatores de risco CV ou lesão de órgão-

alvo;  

iii. Utente com doença renal crónica moderada (TFG entre 30-59 ml/min/1.73 m2).  

b. Utente com avaliação SCORE igual ou superior a 5% mas inferior a 10%.  

3. Risco CV moderado: Utente com avaliação SCORE igual ou superior a 1% mas inferior a 5%.  
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4. Risco CV baixo:  Utente com avaliação de SCORE inferior a 1% [80] 

 Em casos em que há necessidade de avaliação do risco SCORE, esta deve ser realizada, em 

Portugal, tendo por base a tabela indicada no anexo 27, que é utilizada por este ser considerado um país 

de baixo risco.  Estas baseiam-se nas variáveis sexo, idade, tabagismo, Pressão sistólica (PS) e CT. As 

versões mais atuais destas tabelas incluem, ainda, os valores de c-HDL. Nos outros grupos etários, não 

abrangidos pelo SCORE  [80, 87]: 

(1) Para utentes com mais de 65 anos é atribuído, sem necessidade de avaliação SCORE, um risco alto; 

(2) Para utentes com menos de 40 anos utiliza-se a tabela de Cálculo do Risco Relativo nos Jovens (anexo 

28). Em utentes que apresentem elevado risco relativo, existe uma maior probabilidade de ocorrência de 

DCV fatal, quando comparado com um indivíduo da mesma idade que tenha uma risco CV calculado 

menor  [80, 87]. A existência de algumas situações clínicas (anexo 29) levam à atribuição de um risco CV de 

nível superior ao determinado pelo risco SCORE [80]. A interpretação do resultado deve ser efetuada num 

sentido populacional. Assim, por exemplo, um valor de 7% significa que, por cada 100 utentes em 

idêntica situação de estimativa de risco CV, 7 irão falecer nos próximos 10 anos por um evento de 

natureza CV [80]. A intervenção a realizar está dependente do nível de risco atribuído. Os indivíduos de 

baixo e moderado risco devem ser aconselhados sobre medidas não farmacológicas que os ajudem a 

manter ou a baixar esse nível. Para indivíduos de risco alto e muito alto, para além de medidas não 

farmacológicas, o tratamento farmacológico é usualmente requerido [87]. 

 

4. RASTREIO CARDIOVASCULAR FARMÁCIA DIAS 
A FD realizou, no passado dia 18 de junho, um rastreio CV. A atividade decorreu perto das 

instalações da farmácia (anexo 30), num local de fácil acesso e por onde passam, diariamente, centenas de 

pessoas. A atividade foi publicitada através das redes sociais e através de um cartaz (anexo 31) exposto 

nas instalações da FD. Para a realização do rastreio CV, optou-se por definir três diferentes locais de 

recolha de dados. Assim:  

 No posto 1 foi entregue um questionário (anexo 32) preenchido à medida que o utente procedia no 

rastreio. Neste questionário eram abordados temas como (1) diagnóstico prévio de doenças como HTA, 

hipercolesterolémia e DM; (2) toma de medicamentos para alguma das patologias referidas 

anteriormente; (3) hábitos tabágicos; (4) prática de atividade física; (5) atividades sedentárias; (6) dieta; 

(7) ocorrência prévia de episódios de EAM, AVC, trombose, doença renal crónica e outras doenças 

isquémicas e vasculares; (8) história familiar de problemas CV; (9) cálculo risco SCORE. Nesta fase 

foram recolhidos dados pessoais do utente (nome, contacto, género e idade), dados antropométricos 

(altura, peso, IMC, perímetro abdominal) e efetuada a determinação da PA. 

 No posto 2 foram determinados os valores de glicemia capilar e CT dos utentes. 

 No posto 3 foi calculado o risco SCORE do utente, bem como explicado o seu conceito e, de seguida, 

prestado o aconselhamento farmacêutico considerado necessário em cada situação. Os farmacêuticos 

devem ter um papel importante ao definir estratégias (farmacológicas e não farmacológicas) para diminuir 

o risco CV global e não apenas para tratar fatores de risco isolados. Se não se consegue atingir o objetivo 

com apenas um fator de risco, deve-se tentar tratar os restantes.  Compete aos farmacêuticos motivar os 

utentes para modificarem o seu estilo de vida e aderirem ao plano farmacoterapêutico delineado. As 
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medidas não farmacológicas mais comuns incluem deixar de fumar, prática de exercício físico, controlo 

do peso e dieta. Nesta fase era entregue um folheto informativo (anexo 33) com algumas dicas 

relacionadas com a prevenção das DCV, bem como o cálculo do risco CV tendo por base as 

características pessoais, fisiológicas e bioquímicas do utente.  

O rastreio CV da FD contou com a participação de 50 pessoas, das quais 27 eram do sexo masculino 

e 23 do sexo feminino. A média de idades foi de 65,8 anos. No anexo 34 constam os dados pessoais e 

antropométricos dos 50 utentes.  No que diz respeito ao IMC, e comparando com o descrito na norma 

017/2013 da Direção Geral de Saúde (DGS) [88], verificou-se que 9 utentes (18%) apresentavam um IMC 

corporal normal, 27 (54%) encontravam-se num estado considerado de pré-obesidade e 14 (28%) dos 

utentes inseriam-se na classe de obesidade. Na mesma norma evidencia-se, também, a relação do 

perímetro da cintura com o risco de desenvolver  complicações metabólicas (tabela 2) [88]. 

 

Tabela 3: Relação do Perímetro Abdominal com o risco de desenvolver complicações metabólicas associadas às 
DCV. Percentagem dos utentes que frequentaram o rastreio em cada categoria. 

PERÍMETRO ABDOMINAL 
RISCO DE COMPLICAÇÕES 

METABÓLICAS 

UTENTES NA 

CATEGORIA (%) 

> 94 cm (H); > 80 cm (M) Aumentado 29,9 (H);  8,7 (M) 

> 102 cm (H); > 88 cm (M) Muito aumentado 44,4 (H); 82,6 (M) 

 

Os resultados relativos aos testes bioquímicos efetuados aos 50 utentes estão demonstrados no anexo 

35. No que diz respeito à PA (anexo 36), verifica-se que, tal como descrito para outros rastreios, a PS  

aumenta geralmente até os 80 anos e a Pressão Diastólica (PD) aumenta até aos 60 anos, para depois 

estabilizar e inclusive descer [89]. Para o CT, verificou-se que 30 utentes (60%) apresentavam valores de 

colesterol considerados descontrolados, enquanto os restantes (40%) apresentavam valores de colesterol 

menores que 190 mg/dL. Considerando condições pós-prandiais, 8 utentes (16%) revelaram valores de 

glicemia ≥ 140 mg/dL e os restantes 42 utentes (84%) possuíam estes valores dentro dos limites 

desejados. Verificou-se que 29 (58%) dos utentes já tinham sido diagnosticados com HTA. Desses 29 

utentes, 20 apresentam a PA controlada. Dos 50 utentes inquiridos, 31 (62%) já tinham sido 

diagnosticados com hipercolesterolémia, dos quais 19 apresentaram valores de CT superiores ao 

recomendado. Quando inquiridos sobre o diagnóstico de DM, 11 utentes (22%) referiram já terem sido 

diagnosticados com esta patologia. Dos utentes já diagnosticados com DM, 6 revelavam valores de 

glicemia inferiores a 140 mg/dL (anexo 37). Aos utentes sem diagnóstico prévio de alguma destas 

patologias, mas que apresentavam valores bioquímicos elevados, foram aconselhados novas medições 

destes parâmetros e, caso estes se confirmassem, deveriam consultar um médico. Utentes que revelassem, 

simultaneamente, diagnóstico prévio de alguma destas condições e valores bioquímicos desadequados, 

foram aconselhadas a realizar, frequentemente, medições destes parâmetros e também a adotar um estilo 

de vida mais saudável. As medidas não farmacológicas, como o desporto e a dieta, desempenham um 

papel fundamental nesta abordagem. Alguns aspetos relativos ao estilo de vida dos utentes que 
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participaram no rastreio estão evidenciados no anexo 38.  Constatou-se que apenas 6 (12%) dos 

inquiridos eram fumadores e 15 (30%) eram ex-fumadores. Todos os ex-fumadores já teriam deixado de 

fumar há mais do que um ano, o que, como se viu, reduz consideravelmente o risco CV.  No que diz 

respeito à prática de exercício físico e atividades sedentárias, verifica-se que a população de Avintes 

dedica muito do seu tempo diário a atividades sedentárias. De forma a promover a prática de atividade 

física a FD organizou uma caminhada no Parque Biológico de Avintes. A caminhada contou com a 

participação de cerca de uma centena de pessoas e foi publicitada através de um cartaz (anexo 39) 

presente nas instalações da FD. Relativamente aos hábitos alimentares, 8 utentes (16%) tinham poucos 

cuidados com a dieta, enquanto 13 (26%) realizavam uma dieta equilibrada diariamente. Como os hábitos 

tabágicos, atividade física, sedentária e dieta são fatores de risco modificáveis, a intervenção farmacêutica 

deve incidir nestas temáticas. Os dados relativos ao diagnóstico prévio de episódios CV (ex: EAM, AVC, 

etc) e ao historial familiar destes episódios estão presentes no anexo 40. Realça-se que 10 utentes (20%) 

já teriam sido diagnosticados com um episódio CV anterior, o que lhes confere automaticamente um risco 

CV muito elevado. Os resultados do risco CV (anexo 41) revelaram 17 utentes (34%) com risco muito 

alto e 17 (34%) com risco alto. O facto de existirem vários doentes com diagnóstico prévio de DM, 

episódios CV anteriores e com mais de 65 anos contribui de uma forma muito significativa para estes 

resultados. De destacar ainda que apenas 3 utentes (6%) apresentavam um RCV baixo. 

Os farmacêuticos desempenham um papel fundamental na deteção e controlo dos fatores de risco 

associados a DCV. Compete aos farmacêuticos educar a população sobre esta temática e promover 

medidas não farmacológicas que contribuam para um aumento da qualidade de vida. A adesão à 

terapêutica e o controlo sistemático dos parâmetros bioquímicos  constituem outros pontos de intervenção 

dos farmacêuticos. O sucesso da intervenção do farmacêutico pode ser avaliado por um posterior cálculo 

do risco CV, através da mudança do nível de risco (em casos de não necessidade de uso do risco SCORE) 

ou através da redução do risco absoluto. 

 

PROJETO V – REVISÃO DA TERAPÊUTICA 

1. OS CUIDADOS FARMACÊUTICOS EM PORTUGAL 
Atualmente, na farmácia comunitária é atribuída muita atenção ao ato de dispensação, descurando-

se, por vezes, outros sectores da área farmacêutica. No entanto, tal como referido anteriormente, nos 

últimos anos, o DL n.º 307/2007 e a Portaria n.º 1429/2007, vieram assinalar profundas alterações no 

funcionamento das farmácias e nos serviços por ela prestados [36]. Com a expansão dos serviços 

farmacêutico para além da dispensação de medicação, tornou-se cada vez mais difícil para o farmacêutico 

quantificar o valor de seus serviços. A falta de um método capaz de demonstrar o valor dos serviços de 

assistência farmacêutica tem colocado os farmacêuticos em desvantagem quando solicitam o reembolso 

dos seus serviços [90]. Durante o Congresso Nacional dos Farmacêuticos em 2015, foi debatido o “Valor 

Social e Económico das Intervenções em Saúde Pública dos Farmacêuticos nas Farmácias em Portugal”, 

excluindo a atividade de dispensação [91, 92]. As principais conclusões do estudo estão demonstradas no 

anexo 42. Verificou-se que as intervenções farmacêuticas aumentam, em média, 8,3% da qualidade de 

vida dos portugueses e permitem poupar cerca de 880 milhões de euros (M€), dos quais, cerca de 340M€, 

correspondem a serviços de intervenção farmacêutica não remunerados. As intervenções farmacêuticas 
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•PRM 1: o doente sofre de um PrS em consequência de não 
receber um medicamento que necessita 

•PRM 2: o doente sofre de um PrS em consequência de não 
receber um medicamento que necessita 

Falta de necessidade 

•PRM 3: o doente sofre de um PrS em consequência de uma 
inefectividade não quantitativa de um medicamento 

•PRM 4: o doente sofre de um PrS em consequência de uma 
inefectividade quantitativa de um medicamento 

Falta de efectividade  

•PRM 5: o doente sofre de um PrS em consequência de uma 
insegurança não quantitativa de um medicamento 

•PRM 6: o doente sofre de um PrS em consequência de uma 
insegurança quantitativa de um medicamento 

Falta de segurança 

junto de doentes crónicos, em especial dos doentes hipertensos (147,6M€), diabéticos (32,9M€) e na asma 

e doença pulmonar obstrutiva crónica (27,7M€), permitem poupar à sociedade portuguesa cerca de 

208,2M€ [91, 92]. De forma a avaliar os serviços prestados pelos farmacêuticos, podem ser efetuados 

questionários que se concentrem nos resultados obtidos e na satisfação dos utentes. Os resultados podem 

ser mudanças na própria saúde dos pacientes ou mudanças de comportamentos devido à intervenção 

farmacêutica [90]. 

 

2. REVISÃO TERAPÊUTICA 
A revisão farmacoterapêutica é um CF que visa a prevenção, identificação e resolução de PRM, 

perspetivando o controlo das doenças crónicas e a otimização dos resultados clínicos associados a 

problemas de saúde (PrS) [93-95]. De facto, diversos estudos indicam que este serviço permite, por 

exemplo, ajudar os utentes a atingir mais facilmente os objetivos da PA e colesterol, bem como reduzir o 

número de hospitalizações e a mortalidade. No que diz respeito à PA, verificam-se diferenças de -7,8 

mmHg para a PS e -2.9 mmHg para a PD. Para o c-LDL já foram observadas diferenças de 0,16 mmol/L 

após a intervenção farmacêutica [94]. Estudos indicam, ainda, que este serviço é, na generalidade, mais 

eficaz na resolução de problemas, quando comparado com as intervenções de rotina [96]. 

Durante a consulta de revisão farmacoterapêutica, o farmacêutico avalia sistematicamente a 

medicação de um determinado utente, assegurando-se da sua necessidade, efetividade e segurança, com 

vista a otimizar os benefícios e evitar as reações adversas. Em casos de suspeita de existência de um 

PRM, o farmacêutico e o utente definem, em conjunto, um plano para o resolver e evitar possíveis RNM. 

PRM's são situações que, no processo de uso do medicamento, causam, ou podem causar, o aparecimento 

de um RNM. A diferença mais evidente entre PRM e RNM é que, enquanto o primeiro está mais 

relacionado com o processo de uso dos medicamentos, o segundo está relacionado com os resultados 

obtidos após o uso da farmacoterapia  [29, 94, 95]. No que diz respeito à classificação definiu-se que a 

farmacoterapia pode falhar por (tabela 3) [29]:  

 

 

 

Tabela 4: Falhas associadas à farmacoterapia dos utentes 
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A polimedicação, definida como a toma de cinco ou mais medicamentos, tem maior prevalência em 

idosos afetados por múltiplas doenças crónicas, as quais são, com frequência, acompanhadas de 

complicações mais significativas devido às alterações do corpo que ocorrem com a idade [95]. Estudos 

indicam que quatro em cada cinco pessoas com mais de 75 anos toma medicamentos e 36% tomam quatro 

ou mais medicamentos. Assim, estes utentes estão em maior risco de virem a desenvolver RNM 

associados a PRM [95, 97].  Podem-se distinguir três tipos de revisão da terapêutica: (1) Simples: baseada 

apenas na história da medicação utilizada pelo doente naquela farmácia. Podem ser detetados PRM como 

interações entre fármacos, alguns efeitos adversos e problemas de adesão à terapêutica. (2) Intermédia: 

baseada não só na medicação que o doente habitualmente compra na farmácia, mas também em 

informação recolhida pelo farmacêutico durante a entrevista. Detetam-se interações entre fármacos, 

alguns efeitos adversos, problemas de adesão à terapêutica, interações com alimentos, problemas 

relacionados com a efetividade, entre outros. (3) Avançada:  baseada na história da medicação, entrevista 

ao doente e dados clínicos e epidemiológicos [29, 97, 98]. 

 

3. FASES DO SERVIÇO DE REVISÃO TERAPÊUTICA 
3.1. ESCOLHA DO UTENTE 

Os grupos alvo para a realização da revisão terapêutica são: (1) Doentes com necessidades 

especiais como idosos, residentes em casas de repouso, lares de idosos, utentes com  dificuldades de 

aprendizagem, alteração do estado mental (confusão , depressão, ansiedade, doença mental grave) ou com 

dificuldades de comunicação, entre outros; (2) Doentes em risco de PRM como utentes polimedicados, 

com regimes de medicação complexos ou com mais de 12 doses por dia, com múltiplas patologias, a 

receber medicamentos de mais do que um médico, a tomar medicamentos de risco (ex: com janela 

terapêutica estreita, muitos efeitos secundários), com sintomas sugestivos de uma RAM, casos de 

incumprimento da medicação [97, 98]. 

Na FD, o serviço foi oferecido a dois utentes, que demonstraram a sua disponibilidade aquando da 

realização do rastreio CV. Cada um dos utentes apresentava uma característica que foi considerada 

relevante para esta intervenção: (1) o utente 1 era polimedicado; (2) o utente 2 tomava medicação para o 

colesterol, mas apresentava os valores de colesterol total elevados. 

 

3.2. RECOLHA DE DADOS DA FARMACOTERAPIA 

Após contacto telefónico, foi pedido aos utentes escolhidos que se deslocassem à farmácia e que 

trouxessem consigo um saco com todos os medicamentos e outros produtos de saúde que utilizavam na 

altura. Procedeu-se à anotação de todos esses produtos, bem como da altura do dia em que os utentes os 

utilizavam. Foram também abordados possíveis efeitos adversos experienciados ou outras preocupações 

sobre a medicação. Em seguida, foi acordado com o utente uma data para este se deslocar à farmácia e 

usufruir deste serviço.    

 
3.3. AVALIAÇÃO DA FARMACOTERAPIA ATUAL DO UTENTE 

De forma a facilitar o processo, esta fase foi realizada sem a presença do utente.  Para cada 

medicamento é necessário averiguar: (1) Substância ativa; (2)  Indicação terapêutica; (3) Necessidade; (4) 
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Posologia; (5) Modo de administração; (6) Monitorização; (7) Efetividade; (8) Interações 

Medicamentosas; (9) Contraindicações; (10) Efeitos adversos; (11) Cuidados Especiais; (12) Adesão à 

terapêutica [97]. Foi realizada, para cada medicamento, uma tabela (anexo 43) contendo estes aspetos. As 

diferentes tabelas foram entregues ao utente no dia da visita à farmácia. As questões mais relevantes a 

analisar são: 

1. O medicamento é necessário? Nesta fase deve-se consultar quais as indicações terapêuticas para 

as quais o medicamento está aprovado, bem como eventuais usos off-label.  

2. O medicamento é adequado? O farmacêutico deve tentar encontrar informação sobre possíveis 

contraindicações, precauções, efeitos adversos e interações associadas ao medicamento em questão.  

3. O medicamento é utilizado na posologia adequada? A dose, frequência e duração do 

tratamento devem ser pesquisadas.  

4. O doente tem condições para tomar o medicamento? O Medicamento está disponível? Nesta 

fase, o farmacêutico deve tentar perceber as características gerais do doente ou a sua preferência quanto 

ao modo de administração. O farmacêutico deve reconhecer formas alternativas de administração, bem 

como a existência ou não de medicamentos genéricos [98].  

Para se responderem a estas questões foi necessário consultar o Resumo das Características de cada 

Medicamento, a Ficha de Produto do Sifarma®, bem como outros páginas na internet sobre interações 

medicamentosas (ex: https://www.drugs.com/drug_interactions.html) 

  

3.4. VISITA DO UTENTE E PLANO DE INTERVENÇÃO 

Esta fase deve ser efetuada em local próprio na farmácia, longe dos olhares curiosos dos restantes 

utentes, que, muitas vezes, tendem a tirar conclusões precipitadas destas intervenções farmacêuticas e que 

podem contribuir para denegrir a imagem da farmácia (ex: preferência por alguns clientes) e do próprio 

utente (ex: espalhar rumores sobre problemas de saúde). Assim, a consulta foi realizada no andar superior 

da farmácia, no espaço destinado a atendimento privado.  É importante que se estabeleça uma relação de 

empatia e confiança entre o utente e o farmacêutico. Durante esta fase, para além de serem entregues as 

tabelas referentes às características de cada medicamento (anexo 43), foi fornecido, a cada utente, um 

suporte escrito com algumas informações para melhorar o processo de autogestão dos medicamentos pelo 

utente (anexo 44). Este suporte era preenchido manualmente, com a colaboração do utente, durante a 

visita. Foram também realizados, gratuitamente, testes bioquímicos para a PA, colesterol e glicemia. Os 

casos de suspeita de RNM associado a PRM foram discutidos com o utente e, em colaboração, definiu-se 

a intervenção a realizar que poderia incluir referenciação ao médico, aconselhamento farmacêutico sobre 

medidas não farmacológicas, promoção da adesão à terapêutica, etc.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Ilustração 1: Espaço exterior da FD 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2: Planta da FD 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3: Balcões de atendimento 

Ilustração 4: Linear Veterinária, Dermocosmética e Higiene Oral 

Ilustração 5: Linear puericultura 
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Ilustração 6: Balança e tensiómetro Ilustração 7: Local de determinação de 
parâmetros bioquímicos 

Ilustração 8: Contentor VALORMED Ilustração 9: Frigorífico 
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Ilustração 11: Área 3A de armazenamento de medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 10: Zona de receção de encomendas 

Ilustração 12: Área 3B de armazenamento de medicamentos 
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Ilustração 13: Área 3C de armazenamento de medicamentos 

Ilustração 14: (a)  Espaço de atendimento privado e de prestação de consultas individuais; 
(b) Laboratório 

Ilustração 15: Escritório 

a b 
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ANEXO 4 

 

Tabela 5: Caracterização das farmácias e dos serviços associados antes e após a introdução do DL  n.º 
307/2007, de 31 de agosto. "n" representa o número total de farmácias que prestavam determinado serviço 

e "-" representa a ausência de informação sobre determinado serviço nesse ano 

SERVIÇOS 
DADOS 2006 

n (%) 
DADOS 2013 

n (%) 
Rastreios 429 (79.3) 549 (81.6) 

Atividades de promoção da saúde 399 (73.8) 465 (69.4) 
Programas de revisão da terapêutica 67 (13.6) 278 (41.8) 

Monitorização de doentes 240 (45.7) 192 (28.9) 
Medição tensão arterial - 682 (99.9) 

Medição glicemia - 675 (99) 
Medição colesterol total - 665 (97.5) 

Medição peso/altura - 653 (96) 
Administração de medicamentos - 419 (84.3) 

Administração de vacinas - 416 (83.7) 
Consultas nutrição - 427 (63.2) 

Medição perfil lipídico - 326 (48,4) 
Medição ácido úrico - 287 (42.8) 
Consultas podologia - 274 (40.7) 

Consultas dermocosmética - 132 (26.6) 
Programa cuidados farmacêuticos na diabetes 240 (45.7) 152 (22.7) 

Programa cuidados farmacêuticos na hipertensão 
arterial 

- 123 (18.4) 

Medição Hemoglobina glicada - 91 (13.7) 
Programa cuidados farmacêuticos na asma/DPOC - 79 (11.8) 

Medicinas alternativas - 54 (10.9) 
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ANEXO 5 

 
Tabela 6: Procedimento para a execução dos diversos testes bioquímicos com o aparelho de testes Callegari CR3000  

TESTE PROCEDIMENTO 

Hematócrito 1. Inserir a cuvete na célula de leitura sem a amostra de sangue para 
realizar o branco; 
2. Recolher o sangue utilizando o capilar e colocá-lo na mesma cuvete; 
3. Agitar a cuvete suavemente até esvaziar completamente o capilar; 
4. Inserir a cuvete na célula de leitura e esperar pelo resultado. 

Hemoglobina 

Eritrócitos 

  
Colesterol 

Total 
1. Recolher o sangue utilizando o capilar. Colocar o capilar com a amostra 
de sangue (urina no caso da glicosúria) na cuvete. 
2. Agitar a cuvete suavemente até esvaziar completamente o capilar; 
3. Inserir a cuvete na célula de leitura para realizar o branco; 
4. Retirar a cuvete e adicionar 2 gotas da enzima (1 vez o volume da pipeta 
de 50 μL nos triglicerídeos); agitar suavemente; 
5. Inserir a cuvete na célula de leitura e esperar pelo resultado. 

Triglicerídeos 
Glicémia 

Glicosúria 

Ácido Lático 

Colesterol HDL 

1. Recolher o sangue utilizando o capilar e colocá-lo numa  micro-cuvete 
de silicone; 
2. Agitar suavemente e aguardar 1 minuto; 
3. Centrifugar 2 minutos; 
4. Recolher 100 μL de sobrenadante (pipetar 2 vezes) e colocá-lo na 
cuvete; agitar suavemente; 
5. Inserir a cuvete na célula de leitura para realizar o branco; 
6. Retirar a cuvete e adicionar 2 gotas da enzima; agitar suavemente; 
5. Inserir a cuvete na célula de leitura e esperar pelo resultado. 

Colesterol LDL 
Automaticamente calculado quando realizados os testes de colesterol 
total, colesterol HDL e triglicerídeos, utilizando a fórmula de Friedewald: 
LDL = TC - HDL - TG/5.0 (mg/dL)  

FORT (Radicais 
livres) 

1. Recolher o sangue utilizando o capilar e colocá-lo na cuvete do reagente 
R2; agitar suavemente; 
2. Transferir a solução para a cuvete com o reagente R1; agitar 
suavemente; 
3. Colocar cuvete com parede rugosa virada para cima e centrifugar 1 
minuto; 
4. Inserir a cuvete na célula de leitura (6 minutos). 

FORD 
(Capacitância 
Antioxidante) 

1. Transferir o conteúdo do reagente S2 (micro-cuvete AZUL) para a 
cuvete quadrada C1, juntar 50 μL do reagente S3; agitar suavemente; 
2. Inserir a cuvete na célula de leitura; Aguardar pela primeira leitura (4 
minutos); 
3. Entretanto, recolher o sangue e colocá-lo na micro-cuvete do reagente 
S1 (micro-cuvete BRANCA); agitar suavemente; 
4. Centrifugar 1 minuto; 
5. Recolher 100 μL de sobrenadante (pipetar 2 vezes) e colocá-lo na 
cuvete C1; agitar suavemente; 
6. Inserir a cuvete C1 na mesma célula de leitura e aguardar pela segunda 
leitura (2 minutos). 

Ácido Úrico 

1. Adicionar à cuvete 2 gotas de enzima; agitar suavemente; 
2. Inserir a cuvete na célula de leitura para realizar o branco; 
3. Recolher o sangue utilizando a pipeta e colocá-lo na cuvete; agitar 
suavemente; 
4. Colocar a cuvete com parede rugosa virada para cima e centrifugar 2 
minutos; 
5. Inserir a cuvete na célula de leitura e esperar pelo resultado. 
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Tabela 7: Valores de referência para os diferentes testes bioquímicos com o aparelho de testes Callegari CR3000 

TESTE VALORES DE REFERÊNCIA PARA 
ESTE SISTEMA 

Hematócrito Homens: de 40 a 54% 
Mulheres: de 37 a 47% 

Hemoglobina Homens: de 14 a 18 g/dL 
Mulheres: de 12  a 16 g/dL 

Eritrócitos Homens: de 4.4 a 6.2 milhões/μL 
Mulheres: de 4.2 a 5.4 milhões/μL 

  
Colesterol Total Até 190 mg/dL 

Triglicerídeos Até 150 mg/dL 
Glicémia Em jejum: 60 a 109 mg/dL 

Glicosúria Até 15 mg/dL 
Ácido Lático De 2 a 20 mg/dL 

  
Colesterol HDL Maior que 60 mg/dL 
Colesterol LDL De 50 a 140 mg/dL 

  
FORT (Radicais livres) Até 310 Unidades FORT 
FORD (Capacitância 

Antioxidante) 1.07-1.53 mmol/L  

  

Ácido Úrico Homens: de 2.0 a 7.0 mg/dL 
Mulheres: de 2.0  a 6.0 mg/dL 
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ANEXO 6 

ANIVERSÁRIO DA FARMÁCIA DIAS (19 de maio de 2016) 

 A HTA é um fator de risco relevante para DCV como o EAM e o AVC. De acordo com dados da 
DGS, a taxa de prevalência da HTA em Portugal situa-se nos 26,9%. Assim, a Farmácia Dias decidiu 
celebrar o seu aniversário realizando um Rastreio da PA. A atividade decorreu no exterior da farmácia 
(ilustração 17)  e foi publicitada através de um póster (ilustração 16) realizado por mim e exposto na 
Farmácia durante cerca de 1 semana.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 16: Cartaz Rastreio Pressão Arterial 

Ilustração 17: Rastreio da Pressão Arterial Farmácia Dias 



 

58
Álvaro José Dias dos Santos 

Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

 Foram também por mim realizados dois folhetos informativos (ilustração 18) com vista a educar 
a população em relação a este problema de saúde pública. Estes folhetos possuíam informação sobre 
formas de diminuir a probabilidade de vir a desenvolver HTA, bem como as diferentes categorias em 
que se inseriam os valores de pressão arterial apresentados pelos utentes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborei também um questionário (ilustração 19) que era preenchido à medida que os utentes 
iam comparecendo no rastreio, se assim o desejassem. O rastreio contou com 77 participantes  sendo 
que foram preenchidos 49 questionários. A maioria dos utentes  mencionou "falta de tempo" para não 
responderem ao questionário. Algumas das conclusões estão de seguida demonstradas. 

 

Ilustração 18: Folhetos Informativos sobre medidas não farmacológicas e valores de referência 
para a pressão arterial 
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Ilustração 19: Questionário Hipertensão Arterial 
 Das 49 pessoas que responderam ao questionário, 25 eram do sexo masculino e 24 do sexo 
feminino, com uma média de idades de aproximadamente 62 anos. Relativamente aos dados de PA, a PS 
média foi de 139 e a PD de 79. Algumas informações sobre hábitos de vida dos participantes estão 
registadas de seguida (ilustração 20). Foi recolhida informação sobre hábitos desportivos, alimentares e 
tabágicos, entre outros.  
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PRESSÃO (mmHg) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Verificou-se que a PS aumentou progressivamente e a pressão diastólica (PD) aumentou 
até aos 60 anos, para depois descer (ilustração 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também de destacar o facto de que das 29 pessoas que afirmaram tomar medicação para a 
pressão arterial, 14 (48,3%) não sabia quais os medicamentos para esse efeito. Esta estatística pode ser 
encarada como uma janela de oportunidade para o farmacêutico de forma a educar o utente para 
conhecer a sua medicação e como a utilizar de forma a promover o uso racional dos medicamentos.  
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Ilustração 20: Informação relativa a hábitos desportivos, alimentares e tabágicos dos utentes que frequentaram o 
rastreio 

Ilustração 21: Valores de Pressão Sistólica e Pressão Diastólica para diferentes 
grupos de utentes, divididos consoante a idade 

IDADE (anos) 
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ANEXO 7 

 

Ilustração 22: Folheto Informativo Medição dos Triglicerídeos 
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ANEXO 8 

DIA EUROPEU DO MELANOMA (12 de maio de 2016) 

 No dia 12 de maio de 2016, de forma a celebrar o dia Europeu do Melanoma, foi elaborado um 
pequeno poster que ilustrava alguns aspetos da prevenção do cancro cutâneo. O poster foi publicado no 
Facebook da Farmácia com o seguinte texto: 
 
"Hoje, 12 de Maio, assinala-se o | Dia Europeu do Melanoma | 
Porque o melhor remédio é a PREVENÇÃO, aconselhamos que esteja sempre atento a todos os sinais. 
Nunca se esqueça:  "O SOL brilha em todos os lugares, não apenas na praia. PROTEJA-SE, evite a 
exposição exagerada aos raios UV" (Associação Portuguesa do Cancro Cutâneo) 
Já agora, relembramos a nossa campanha: 20% DESCONTO DIRETO numa seleção de Solares La Roche 
Posay. 
Elaborado pelo estagiário Álvaro Santos." 
 

 

Ilustração 23: Folheto Informativo Dia Europeu do Melanoma intitulado: "O ABCDE do Melanoma". 
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DIA MUNDIAL DO CHOCOLATE (7 de julho de 2016) 

 Para celebrar, no dia 7 de julho de 2016, o dia Mundial do Chocolate, foi elaborado um folheto 
informativo onde constavam os benefícios e malefícios deste alimento. Para além de ser publicado no 
Facebook, o folheto esteve exposto na farmácia, sendo que os utentes que aí se deslocassem poderiam 
usufruir de uma oferta de chocolate preto.   

Ilustração 24: Folheto Informativo Dia Mundial do Chocolate intitulado: " Chocolate...Doçura ou Travessura?" 
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ANEXO 9 

FORMAÇÃO "FARMACOVIGILÂNCIA E ASSUNTOS REGULAMENTARES" COOPROFAR (23 de Maio 
de 2016) 

 

Ilustração 25: Diploma Conferência "FARMACOVIGILÂNCIA E ASSUNTOS REGULAMENTARES" 
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FORMAÇÃO "MEDICAMENTOS EM PEDIATRIA: RISCOS E DECISÕES" ASSOCIAÇÃO DA FARMÁCIAS 
DE PORTUGAL  (2 de Junho de 2016) 

 

 

Ilustração 26: Diploma Formação "MEDICAMENTOS EM PEDIATRIA: RISCOS E DECISÕES" 
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FORMAÇÃO "7as JORNADAS ATLÂNTICAS EM CUIDADOS FARMACÊUTICOS" ORDEM DOS 
FARMACÊUTICOS  (3 de Junho de 2016) 

 

Ilustração 27: Diploma Formação "7as JORNADAS ATLÂNTICAS EM CUIDADOS FARMACÊUTICOS" 
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ANEXO 10 

 

Ilustração 28: Manual: "O Farmacêutico nos Transtornos Menores em Pediatria" 
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ANEXO 11 

 
Ilustração 29: Folheto Informativo "Viajar com Diabetes" 
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ANEXO 12 

 
 

Tabela 8: Fatores de risco para o desenvolvimento de diarreia do viajante 

FATORES MECANISMO 

Viagens radicais, visitas a 
amigos e familiares 

Contacto com comida e bebida contaminada 

Idade 
Desconhecido; maior ingestão de patogéneos ("gatinhar" e "levar 

as mãos à boca" das crianças; maior apetite dos adolescentes) 
Falta de cuidados com comida 

e bebida 
Exposição a comida e bebida contaminada 

Terapia com inibidores da 
bomba de protões 

Diminuição da morte dos patogéneos entéricos por falta de acidez  
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ANEXO 13 

 
 

Tabela 9: Agentes farmacológicos usados para quimioprofilaxia da diarreia do viajante 

AGENTE 
FARMACOLÓGICO 

DOSE 
RECOMENDADA 

EFICÁCIA  
EFEITOS 

ADVERSOS 

Subsalicilato de 
bismuto 

2 comprimidos 4 
vezes por dia 

Eficácia moderada (65%); 

Fezes e língua negras 
pela acumulação de 

sulfureto de hidrogénio; 
pode causar zumbido; 

Ciprofloxacina 
500 mg 1/2 vezes 

por dia 

Eficaz contra a maioria das 
bactérias com exceção de 

Campylobacter jejuni;  

Danos no  tendão de 
Aquiles ou maior risco 

de infeção por 
Clostridium difficile; 

Rifaximina 
200 mg 1/2 vezes 
por dia juntamente 
com as refeições 

Apenas moderadamente 
eficaz; Eficácia duvidosa na 

prevenção de formas  
invasivas como 

Campylobacter spp. ou 
Salmonella spp.; 

Considerado seguro, 
uma vez que não é 

absorvido; 
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ANEXO 14 
Tabela 10: Agentes farmacológicos usados para tratamento da diarreia do viajante 

AGENTE 
FARMACOLÓGICO 

DOSE 
RECOMENDADA 

EFICÁCIA  
EFEITOS 

ADVERSOS E 
PRECAUÇÕES 

Subsalicilato de 
bismuto 

2 comprimidos 4 vezes 
por dia 

Eficácia moderada; 

Fezes e língua negras 
pela acumulação de 

sulfureto de hidrogénio; 
Pode causar zumbido; 

Loperamida 

4 mg inicialmente, 
depois 2 mg após cada 
dejeção diarreica, até a 

um máximo de 16 
mg/dia (8 

comprimidos/dia) 

Alívio mais rápido da 
diarreia, principalmente 
quando em combinação 

com um antibiótico;  

Não tomar como única 
medicação em casos de 
diarreia  com febre ou 

disenteria; 
Possibilidade de 

obstipação em casos de 
excesso de dose; 

Racecadrotil 

100 mg ( 1 cápsula) 
inicialmente e depois 

uma cápsula três vezes 
por dia, de preferência 

antes das principais 
refeições. O tratamento 
não deve exceder os 7 

dias. 

Mais eficaz na diarreia 
infantil; 

Cefaleias são comuns; 
Causa menos obstipção 

que a loperamida 

Ciprofloxacina 
500 mg duas vezes por 
dia, durante 3 a 5 dias 

Eficaz contra a maioria das 
bactérias com exceção de 

Campylobacter jejuni; 
Usualmente a primeira 

opção de escolha exceto no 
Sul e Sudeste Asiático 

Danos no  tendão de 
Aquiles ou maior risco 

de infeção por 
Clostridium difficile; 

Azitromicina 
500 mg por dia durante 
3 dias ou 1000 mg em 

toma única 

Efetivo contra patogénios 
invasivos ou não 

invasivos; primeira 
escolha no Sul e Sudeste 

Asiático (devido à 
resistência de espécies de 

Campylobacter às 
fluoroquinolonas nestes 

locais) 

Náuseas 

Rifaximina 
200 mg por dia durante 

3 dias 

Atividade ampla contra 
uma ampla gama de 

enteropatógenos; Ineficaz 
contra espécies invasivas 
como  Campylobacter, 
Shigella ou Salmonella;  

Considerado seguro, 
uma vez que não é 

absorvido; 
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ANEXO 15 

 

Tabela 11: Sistemas de Classificação Proteção Ultravioleta 

Sistema Medição 
Fator Proteção Solar 

(FPS) 
Fator Proteção UVA Fator Proteção UV 

Definição: 

Quantidade de radiação 
UVB capaz de causar 

eritema 

após a aplicação de 
2mg/cm2 de protetor solar 

na pele dividida pela 
quantidade que produz o 
eritema numa  pele não 

protegida. 

Quantidade de radiação 
UVA capaz de causar 

escurecimento dos 
pigmentos da pele após 
a aplicação de 2mg/cm2 
de protetor solar na pele 

dividida pela 
quantidade que produz 

esse mesmo 
escurecimento numa 
pele desprotegida. 

Capacidade dos tecidos 
para evitar a 

transmissão de radiação 
UV por absorção e / ou 

reflexão e altamente 
dependente do tipo de 

tecido, porosidade, cor, 
peso, espessura e outros 

fatores. 

Desenvolvido para: Protetores solares Protetores solares Roupa Protetora 

Proteção contra 
radiação: 

UVB UVA UVA, UVB 
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ANEXO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 30: Folheto Informativo relacionado com a Proteção Solar dos Viajantes 



 

108
Álvaro José Dias dos Santos 

Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

ANEXO 17 

 

Tabela 12: Interações entre a exposição solar e diferentes classes de fármacos 

T
ip

os
 d

e 
re

aç
ão

 d
e 

Fo
to

ss
en

si
bi

lid
ad

e 

Classes de Fármacos 

Analgésicos Antibióticos 

Fármacos que 
atuam no 
sistema 

Cardiovascular 

Fármacos que 
atuam no Sistema 

Nervoso 

Outros 

R
ea

çõ
es

 F
ot

ot
óx

ic
as

 

AINES: 
diclofenac, 
ibuprofeno, 
naproxeno, 
piroxicam 

Antibacterianos: 
quinolonas, 

sulfonamidas, 
tetraciclinas, 
trimetroprim 

 
Antifúngicos: 
griseofulvina, 
voriconazol 

 
Antimaláricos: 

cloroquina, 
quinina 

β-Bloqueadores: 
atenolol, sotalol 

 
IECAs: captopril, 

enalapril 
 

Bloqueadores 
dos canais de 

cálcio: verapamil 
 

Diuréticos: 
furosemida, 

tiazidas 
 

Vários: 
amiodarona, 
metildopa  

Anticonvulsivantes: 
carbamazepina, ácido 

valpróico,  
 

Antipsicóticos: 
fenotiazinas 

Psoralenos, 
retinoides, 

Fluorouracil, 
Metotrexato, 
Metformina, 

Sulfunilureias, 
Furanocumarinas 

R
ea

çõ
es

 
Fo

to
al

ér
gi

ca
s 

AINES: 
cetoprofeno, 
piroxicam 

Antibacterianos: 
quinolonas, 

sulfonamidas 
 

Antifúngicos: 
griseofulvina 

Quinidina, 
tiazidas 

Antipsicóticos: 
fenotiazinas 

Alguns 
antibióticos 

tópicos e alguns 
constituintes de 

protetores solares 
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ANEXO 18 

 

Tabela 13: Diferentes tipos e exemplos de vacinas utilizadas em viajantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacinas exigidas 
por lei 

Vacinas de rotina 
Vacinas recomendadas dependendo do 

destino 

Febre amarela 
Doença 

Meningocócica 

Tétano, Difteria, Tosse 
convulsa 

Hepatite B 
Poliomielite 

Sarampo, Papeira, 
Rubéola 

Haemophilus influenzae 

Cólera 
Encefalite japonesa 

Encefalite transmitida por carraças 
Doença meningocócica 

Febre Tifoide 
Gripe 

Hepatite A 
Raiva 

Tuberculose – BCG 
Varicela 
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ANEXO 19  

 

Tabela 14: Vacinas aconselhadas para viajantes estrangeiros em Portugal 

VACINA RECOMENDAÇÕES TRANSMISSÃO 

HEPATITE A 

Recomendada para viajantes em maior risco 
(por exemplo os que visitam aldeias e/ou áreas 

rurais, onde a exposição pode ocorrer através de 
alimentos ou água 

 Fecal -oral (contaminação 
água e comida); 

 Pessoa-pessoa. 

HEPATITE B 

Recomendada para viajantes que possam estar 
expostos a sangue ou outros fluidos corporais, 

que possam ter contato sexual com a população 
local, ou ser expostos através de tratamento 

médico (por exemplo, por um acidente). 

Contacto com sangue ou outros 
fluídos corporais: 
 Relações sexuais não 

protegidas; 
 Injeções (drogas ou 

medicamentos); 
 Transfusões 

sanguíneas; 
 Exposição a sangue 

 Equipamento 
contaminado de 

tatuagens ou piercings. 

RAIVA 

Recomendada para: 
 Viajantes envolvidos em atividades ao ar 

livre que possam envolver contato direto 
com morcegos; 

 Viajantes com riscos profissionais tais 
como profissionais e investigadores de 

animais selvagens. 

Mordeduras de morcegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111
Álvaro José Dias dos Santos 

Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

ANEXO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 31: Estojo de Viagem Farmácia Dias 
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ANEXO 21 

 
Tabela 15: Indicação Terapêutica dos diferentes componentes presentes no Estojo de Viagem 

COMPONENTES  INDICAÇÃO TERAPÊUTICA 

VIABOM 
Prevenção de náuseas, vómitos e/ou vertigens associados ao 

enjoo do movimento. 

LOPERAMIDA  Tratamento da diarreia. 

RENNIE 

Alívio dos sintomas da hiperacidez gástrica e refluxo gastro-
esofágico como azia, indigestão, sensação de peso no 

estômago, regurgitação, náuseas, vómitos, dores de estômago 
pontuais. 

PURSENNIDE  Alívio sintomático da obstipação. 

DESLORATADINA  Alergias como rinite alérgica e urticária. 

IB-U-RON Alívio da dor ligeira a moderada. 

PARACETAMOL  
Tratamento sintomático de situações clínicas que requerem um 
analgésico e/ou um antipirético, tais como síndromes gripais ou 

outras hipertermias infeciosas, cefaleias, enxaquecas, etc. 

BEPANTHENE  Tratamento de irritações e queimaduras superficiais.  

REPELENTE DE 
INSETOS 

Prevenção da picada de insetos. 

PROTETOR SOLAR 
FACTOR 30 

Prevenção queimaduras solares. 
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Ilustração 32: Folheto Informativo: "Viajar Não é uma Despesa, é Investimento" 
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ANEXO 22 

 

Ilustração 33: Protocolo de Dermatologia:  "SABE QUE A PELE É O MAIOR ÓRGÃO DO SEU CORPO E 
AQUELE QUE ESTÁ SUJEITO A MAIS DOENÇAS?" 
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ANEXO 23 

 

 

Ilustração 34:Percentagem de mortes decorrentes de episódios cardiovasculares, dependendo do sexo 
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ANEXO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 36: Fatores que contribuem para a formação e desenvolvimento dos fenómenos de trombose 
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ANEXO 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 37: Estratificação do risco cardiovascular pelo sistema SCORE 

DCV - Doença cardiovascular (enfarte do miocárdio, síndrome coronário agudo, revascularização coronária ou outro 
procedimento de revascularização arterial, acidente vascular cerebral isquémico, doença arterial periférica) 

DM - Diabetes mellitus tipo 2 ou tipo 1, com um ou mais fatores de risco cardiovascular e/ou lesão dos órgãos -alvo 
(tal como microalbuminúria) 

FR - Fatores de risco vascular isolados, muito elevados, como sejam hipertensão arterial grave (de grau 3) ou 
dislipidemia familiar 

DRC - Doença renal crónica moderada a grave (taxa de filtração glomerular inferior a 30 ml/min/1.73 m2). 
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ANEXO 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 38: Tabela utilizada, em Portugal, para a  avaliação do risco SCORE 
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ANEXO 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 39: Tabela utilizada para o Cálculo do risco relativo nos jovens 
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ANEXO 29 

 

Tabela 16: Situações clínicas que, quando presentes, condicionam a atribuição de um risco cardiovascular superior 

SITUAÇÕES CLÍNICAS 
Utente socialmente desfavorecido; 

Utente sedentário e com obesidade central; 

Utente com familiar direto portador de doença CV diagnosticada e prematura (<55 anos no sexo 

masculino e <65 anos no sexo feminino); 

Utente com diminuição da função renal (TGF < 60 ml/min/1.73 m2); 

Utente com nível de c-HDL inferior a 40 mg/dl no homem, 45 mg/dl na mulher, com nível de 

triglicerídeos superior a 150 mg/dl, aumento do fibrinogénio, da apolipoproteína B (apoB) e da 

lipoproteína (a) [Lp(a)], especialmente em combinação com hipercolesterolemia familiar; 

Utente assintomático com evidência de aterosclerose subclínica, por exemplo, a presença de placas ou 

aumento da espessura íntima-média carotídea ou um índice baixo tornozelo-braço. 
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ANEXO 30 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 40: Rastreio Cardiovascular Farmácia Dias 

Ilustração 41: Rastreio Cardiovascular Farmácia Dias 
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Ilustração 42: Rastreio Cardiovascular Farmácia Dias 

Ilustração 43:  Rastreio Cardiovascular Farmácia Dias 
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 ANEXO 32 

 

Ilustração 45:Questionário Avaliação do Risco Cardiovascular 
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Ilustração 46:Questionário Avaliação do Risco Cardiovascular 
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ANEXO 33 

 

Ilustração 47: Folheto Informativo "Ame o Seu Coração" 
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ANEXO 34 
Tabela 17: Dados gerais e antropométricos dos utentes que frequentaram o rastreio cardiovascular. M - masculino; F 

- feminino 

DADOS GERAIS DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

ID SEXO IDADE PESO (kg) ALTURA (m) IMC (kg/m2) PERÍMETRO  ABDOMINAL 
(cm) 

1 M 75 74,8 1,68 26,50 102 
2 F 77 83 1,6 32,42 102 
3 M 64 91,6 1,79 28,59 112 
4 F 79 69,8 1,54 29,43 99 
5 M 78 85,1 1,75 27,79 105 
6 M 55 69,8 1,65 25,64 92 
7 F 70 66,9 1,6 26,13 95 
8 M 66 85,8 1,62 32,69 112 
9 M 73 79,5 1,6 31,05 107 

10 M 80 78,5 1,62 29,91 103 
11 F 56 65,1 1,52 28,18 94 
12 F 84 63,7 1,5 28,31 99 
13 M 73 74,3 1,64 27,62 100 
14 F 51 51,5 1,44 24,84 76 
15 M 78 68,6 1,62 26,14 95 
16 M 76 59,7 1,6 23,32 87 
17 M 81 70,7 1,63 26,61 97 
18 F 79 73 1,52 31,60 109 
19 F 69 46,7 1,52 20,21 82 
20 M 65 76,3 1,65 28,03 92 
21 M 83 72,8 1,64 27,07 98 
22 M 58 57,1 1,65 20,97 84 
23 F 63 76,9 1,52 33,28 109 
24 F 30 66 1,53 28,19 90 
25 F 21 55,7 1,57 22,60 76 
26 M 58 78,2 1,67 28,04 96 
27 M 56 68,7 1,73 22,95 91 
28 F 68 71,5 1,5 31,78 97 
29 F 62 67,8 1,43 33,16 100 
30 M 31 115,5 1,85 33,75 110 
31 F 78 81,4 1,52 35,23 116 
32 M 64 94,5 1,72 31,94 110 
33 M 65 70,9 1,55 29,51 104 
34 F 60 61 1,46 28,62 89 
35 F 82 69,4 1,56 28,52 102 
36 F 55 75,6 1,5 33,60 109 

37 M 64 81,2 1,61 31,33 105 

38 M 69 66,6 1,6 26,02 95 
39 F 64 76,9 1,56 31,60 96 
40 M 75 87,8 1,65 32,25 118 
41 F 67 68,1 1,6 26,60 92 
42 M 61 62,2 1,65 22,85 85 
43 M 61 88,3 1,75 28,83 107 
44 F 75 64 1,58 25,64 92 
45 M 71 81,3 1,68 28,81 102 
46 F 48 59,7 1,55 24,85 83 
47 F 78 64,9 1,58 26,00 94 
48 F 54 69,8 1,6 27,27 96 
49 M 74 89,8 1,6 35,08 116 
50 M 66 56 1,67 20,08 82 
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ANEXO 35 

 
Tabela 18: Dados bioquímicos dos utentes que frequentaram o rastreio cardiovascular 

DADOS BIOQUÍMICOS 

ID 
PRESSÃO ARTERIAL (mmHg) COLESTEROL 

TOTAL (mg/dL) 
GLICÉMIA 

(mg/dL) PRESSÃO SISTÓLICA PRESSÃO DIASTÓLICA 

1 153 114 199 108 
2 140 79 193 200 
3 117 68 196 173 
4 141 80 104 134 
5 132 55 163 67 
6 149 99 172 82 
7 127 71 127 82 
8 152 118 208 117 
9 131 65 118 214 

10 139 86 190 111 
11 131 80 < 100 95 
12 128 65 190 103 
13 107 68 161 126 
14 124 80 283 89 
15 134 80 212 103 
16 141 70 272 99 
17 136 71 140 95 
18 143 79 167 144 
19 132 84 218 80 
20 122 61 161 109 
21 125 57 211 189 
22 107 77 175 87 
23 119 87 331 99 
24 114 69 242 98 
25 108 61 269 102 
26 136 88 206 117 
27 143 68 259 139 
28 125 74 202 113 
29 160 108 240 115 
30 145 84 211 104 
31 166 85 215 115 
32 131 86 < 100 125 
33 148 71 230 122 
34 103 65 200 190 
35 134 88 221 172 
36 147 73 160 97 

37 123 73 163 126 

38 131 71 170 76 
39 124 81 227 152 
40 177 104 211 101 
41 138 74 <100 117 
42 136 90 <100 90 
43 106 61 199 89 
44 121 73 275 104 
45 126 70 170 94 
46 113 73 263 91 
47 162 88 239 104 
48 138 85 179 103 
49 120 74 118 94 
50 129 67 247 86 
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ANEXO 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 48: Média dos Valores de Pressão Sistólica e Pressão Diastólica para os diferentes 
grupos de utentes, divididos consoante a idade, que frequentaram o rastreio cardiovascular 

IDADE (anos) 

Pressão (mmHg) 
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ANEXO 37 
Tabela 19: Dados relativos ao diagnóstico prévio de condições como hipertensão, hipercolesterolémia e diabetes dos 

utentes que frequentaram o rastreio cardiovascular. S - sim; N - não; NS - Não sabe 

ID 
DIAGNÓSTICO PRÉVIO 

HIPERTENSÃO HIPERCOLESTEROLÉMIA DIABETES 
1 S S N 
2 S S S 
3 S S S 
4 S S N 
5 NS NS NS 
6 S S N 
7 S S S 
8 N N N 
9 S S S 

10 N S N 
11 N N N 
12 S S N 
13 S S S 
14 N N N 
15 N S N 
16 S S N 
17 S N N 
18 S S S 
19 S S N 
20 N N N 
21 S N N 
22 N N N 
23 S S S 
24 N S N 
25 N N N 
26 S S N 
27 N N N 
28 S S S 
29 N S N 
30 NS S N 
31 S S NS 
32 S S S 
33 S NS N 
34 S S NS 
35 S S S 
36 N S NS 
37 S N N 
38 S S N 
39 S S N 
40 S N N 
41 S S N 
42 N S N 
43 S N N 
44 N S N 
45 S S S 
46 N N N 
47 NS NS NS 
48 N NS N 
49 N N N 
50 N N N 
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ANEXO 38 
Tabela 20: Dados relativos ao estilo de vida dos utentes que frequentaram o rastreio cardiovascular 

ID HÁBITOS TABÁGICOS EXERCÍCIO 
FÍSICO 

ATIVIDADES 
SEDENTÁRIAS (nº 

de horas por dia) 

DIETA 
EQUILIBRADA 

1 Nunca fumou Raro ≥ 3 Diariamente 
2 Nunca fumou Raro ≥ 3 Diariamente 
3 Ex-Fumador (> 1 ano) Regular ≥ 2 e < 3 Regularmente 
4 Nunca fumou Regular < 0,5 Ocasionalmente 
5 Ex-Fumador (> 1 ano) Raro ≥ 3 Regularmente 
6 Ex-Fumador (> 1 ano) Regular ≥ 2 e < 3 Regularmente 
7 Nunca fumou Diário < 0,5 Diariamente 
8 Ex-Fumador (> 1 ano) Ocasional < 0,5 Raramente 
9 Nunca fumou Ocasional ≥ 3 Diariamente 

10 Nunca fumou Ocasional ≥ 0,5 e < 1 Diariamente 
11 Nunca fumou Diário ≥ 2 e < 3 Ocasionalmente 
12 Nunca fumou Ocasional ≥ 1 e < 2 Diariamente 
13 Ex-Fumador (> 1 ano) Diário ≥ 1 e < 2 Regularmente 
14 Ex-Fumador (> 1 ano) Diário < 0,5 Regularmente 
15 Ex-Fumador (> 1 ano) Diário ≥ 1 e < 2 Regularmente 
16 Ex-Fumador (> 1 ano) Diário ≥ 2 e < 3 Regularmente 
17 Ex-Fumador (> 1 ano) Diário ≥ 0,5 e < 1 Regularmente 
18 Nunca fumou Regular ≥ 2 e < 3 Diariamente 
19 Nunca fumou Diário ≥ 1 e < 2 Regularmente 
20 Nunca fumou Diário < 0,5 Regularmente 
21 Ex-Fumador (> 1 ano) Raro ≥ 1 e < 2 Raramente 
22 Ex-Fumador (> 1 ano) Diário ≥ 1 e < 2 Regularmente 

23 Nunca fumou Raro ≥ 2 e < 3 Raramente 

24 Ex-Fumador (> 1 ano) Diário ≥ 2 e < 3 Raramente 

25 Nunca fumou Regular ≥ 1 e < 2 Raramente 

26 Ex-Fumador (> 1 ano) Regular ≥ 0,5 e < 1 Diariamente 
27 Fumador ( 5 a 10 por dia) Diário ≥ 2 e < 3 Regularmente 
28 Nunca fumou Diário < 0,5 Regularmente 
29 Nunca fumou Diário < 0,5 Diariamente 
30 Fumador ( > 10 por dia) Diário < 0,5 Raramente 
31 Nunca fumou Ocasional ≥ 2 e < 3 Diariamente 
32 Ex-Fumador (> 1 ano) Ocasional ≥ 2 e < 3 Regularmente 

33 Ex-Fumador (> 1 ano) Diário ≥ 2 e < 3 Regularmente 

34 Fumador ( 1 a 5 por dia) Diário ≥ 1 e < 2 Raramente 
35 Nunca fumou Ocasional ≥ 2 e < 3 Ocasionalmente 
36 Nunca fumou Diário ≥ 2 e < 3 Regularmente 
37 Nunca fumou Diário ≥ 3 Ocasionalmente 
38 Nunca fumou Diário ≥ 1 e < 2 Regularmente 
39 Nunca fumou Diário ≥ 0,5 e < 1 Diariamente 
40 Nunca fumou Ocasional ≥ 1 e < 2 Ocasionalmente 
41 Nunca fumou Regular ≥ 0,5 e < 1 Regularmente 
42 Fumador ( 1 a 5 por dia) Diário ≥ 1 e < 2 Diariamente 
43 Fumador ( > 10 por dia) Ocasional ≥ 2 e < 3 Regularmente 
44 Nunca fumou Regular ≥ 0,5 e < 1 Ocasionalmente 
45 Nunca fumou Regular ≥ 0,5 e < 1 Regularmente 
46 Nunca fumou Ocasional ≥ 2 e < 3 Diariamente 
47 Nunca fumou Diário < 0,5 Regularmente 
48 Nunca fumou Ocasional < 0,5 Raramente 
49 Nunca fumou Raro ≥ 2 e < 3 Ocasionalmente 
50 Fumador ( 1 a 5 por dia) Diário < 0,5 Ocasionalmente 
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Ilustração 49:Hábitos Tabágicos dos utentes que frequentaram o rastreio cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 50: Hábitos desportivos dos utentes que frequentaram o rastreio cardiovascular 
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Ilustração 51: Hábitos alimentares dos utentes que frequentaram o rastreio cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 52: Hábitos sedentário (nº de horas por dia) dos utentes que frequentaram o rastreio cardiovascular 
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ANEXO 40 
Tabela 21: Diagnóstico prévio de situação de Acidente Vascular Cerebral (AVC), Enfarte Agudo do Miocárdio 
(EAM), Doença Renal Crónica (DRC), Doenças Isquémicas e Vasculares (DO.IS.VAS.) e presença de familiares 
com Doença cardiovascular conhecida. N -Não; NS - não sabe 

ID AVC, EAM, DRC, DOENÇAS 
ISQUÉMICAS E VASCULARES FAMILIAR COM DCV 

1 N N 
2 DO. IS. VAS N 
3 EAM S 
4 N N 
5 N NS 
6 N NS 
7 N S 
8 N N 
9 DO. IS. VAS NS 

10 N N 
11 N N 
12 N N 
13 N NS 
14 N N 
15 N NS 
16 N NS 
17 AVC, TROMBOSE S 
18 N NS 
19 DO. IS. VAS S 
20 N N 
21 AVC, TROMBOSE S 
22 N NS 
23 N NS 
24 N N 
25 N N 
26 N S 
27 N S 
28 N S 
29 N N 
30 N N 
31 AVC, TROMBOSE NS 
32 N N 
33 EAM S 
34 N S 
35 DO. IS. VAS S 
36 N S 
37 N N 
38 N S 
39 N S 
40 N NS 
41 N N 
42 N S 
43 DRC S 
44 N S 
45 N N 
46 N N 
47 N N 
48 N S 
49 N S 
50 N S 
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ANEXO 41 
Tabela 22: Risco Cardiovascular global dos utentes que frequentaram o rastreio 

ID RISCO ABSOLUTO RISCO RELATIVO (%) 

1 >65 anos (Alto > 5%)   
2 Muito alto (>10%)   
3 Muito alto (>10%)   
4 >65 anos (Alto > 5%)   
5 >65 anos (Alto > 5%)   
6 Moderado (2%)    
7 Muito alto (>10%)   
8 >65 anos (Alto > 5%)   
9 Muito alto (>10%)   

10 >65 anos (Alto > 5%)   
11 Baixo (0-1%)   
12 >65 anos (Alto > 5%)   
13 Muito alto (>10%)   
14 Baixo (0%)   
15 >65 anos (Alto > 5%)   
16 >65 anos (Alto > 5%)   
17 Muito alto (>10%)   
18 Muito alto (>10%)   
19 Muito alto (>10%)   
20 Moderado (3%)   
21 Muito alto (>10%)   
22 Moderado (2%)    
23 Muito alto (>10%)   
24 ------------------------ 1 
25 ------------------------ 2 
26 Moderado (2-3%)   
27 Alto (5%)   
28 Muito alto (>10%)   
29 Moderado (2%)    
30 ------------------------ 4 
31 Muito alto (>10%)   
32 Muito alto (>10%)   
33 Muito alto (>10%)   
34 Moderado (1%)   
35 Muito alto (>10%)   
36 Moderado (1%)   
37 Moderado (3%)   
38 >65 anos (Alto > 5%)   
39 Moderado (2%)    
40 >65 anos (Alto > 5%)   
41 >65 anos (Alto > 5%)   
42 Alto (5%)   
43 Muito alto (>10%)   
44 >65 anos (Alto > 5%)   
45 Muito alto (>10%)   
46 Baixo (0%)   
47 >65 anos (Alto > 5%)   
48 Moderado (1%)   
49 >65 anos (Alto > 5%)   
50 >65 anos (Alto > 5%)   
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ANEXO 43 

 
Tabela 23: Tabelas relativas às características de cada medicamento 

NOME DO MEDICAMENTO 

Informação no RCM / Sifarma® 
Realizado / Percecionado 

pelo Doente 

Substância ativa   
Indicação terapêutica   
Medicação apropriada 
para as necessidades 

do paciente 
  

Posologia   
Modo de 

administração 
  

Monitorização 
realizada 

  

Efetividade da 
medicação 

  

Interações 
medicamentosas   

Contraindicações   
Efeitos adversos   

Cuidados especiais   
Adesão à terapêutica   
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