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RESUMO 

O estágio curricular constitui a etapa final da formação académica de todos os 

estudantes de ciências farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade de 

Porto. Ao longo esta última etapa de formação são colocados em prática todos os 

ensinamentos e conhecimentos adquiridos ao longo do curso, sendo uma fase crucial 

para a aquirencia das competências de mestre em ciências farmacêuticas. Ao longo 

destes seis meses tive a oportunidade de integrar na equipa técnica da Farmácia Vitória, 

tendo passado pelas diferentes secções da farmácia e exercido as diferentes funções 

que ao farmacêutico competem. 

 O presente relatório tem compiladas todas as atividades desenvolvidas ao longo 

destes seis meses. Encontra-se dividido em duas partes, sendo que na primeira é feita 

alusão ao funcionamento da Farmácia Vitória e às funções do farmacêutico/estagiário 

no contexto da farmácia comunitária, enquanto na segunda parte se encontram 

descritos de forma detalhada os projetos desenvolvidos na farmácia durante o período 

de estágio. 
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1 FARMÁCIA VITÓRIA 

1.1 Enquadramento e localização 

A Farmácia Vitória (FV) foi o local onde, durante 6 meses, realizei o meu 

estágio curricular e onde me foi dada a oportunidade de adquirir muitas das 

competências que um mestre em ciências farmacêuticas deve ter. 

A FV é uma farmácia central, localizada numa zona periférica da cidade do 

Porto, mais especificamente na Rua São Roque da Lameira, nº704. Está 

enquadrada numa região habitacional, que abrange o bairro social do Cerco.  

 

1.2 Horário de funcionamento 

O horário de funcionamento da FV tem em consideração a procura dos utentes 

e clientes da farmácia, de forma proporcionar um atendimento de encontro com 

as suas necessidades. Desta forma, a FV está aberta todos os dias úteis das 9h 

às 13h, encerrando uma hora para almoço e regressando ao serviço das 14h às 

20h. Durante o fim-de-semana, abre apenas ao sábado de manha entre as 9h e 

as 13h, à exceção dos dias em que se encontra de serviço permanente. Os 

horários da FV estão de acordo com o decreto de lei (DL) n.º 172/2012, de 1 de 

agosto, encontrando-se o horário de funcionamento afixado de forma visível no 

exterior da farmácia, bem como a lista de farmácias de serviço permanente [1]. 

Nos dias de serviço permanente a FV encontra-se em funcionamento durante 

24 horas, de acordo com o DL n.º 172/2012, de 1 de agosto [1]. 

 

1.3 Recursos humanos 

De acordo com o DL n.º 171/2012, de 1 de agosto, a direção de uma farmácia 

deve ser assegurada por um diretor técnico (DT), que deverá ser um 

farmacêutico, podendo este ser coadjuvado por farmacêuticos, técnicos de 

farmácia e por pessoal devidamente habilitado [2]. A equipa técnica da FV 

cumpre os requisitos previstos no DL previamente mencionado, sendo o Dr. Rui 

Romeno encarregue pelo cargo de DT. A FV conta ainda com mais um 

farmacêutico, Dr. Luís Soares, e uma técnica de farmácia, Maria José. Quando 

iniciei o meu estágio fazia também parte da equipa técnica um colega da 

faculdade de farmácia, com o mesmo estatuto que eu, ocupando o cargo de 

estagiário curricular. 
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1.4 Utentes 

Devido à sua localização numa zona antiga do grande Porto o público-alvo da 

FV é essencialmente constituído por idosos polimedicados. Deparei-me 

frequentemente com utentes com regimes de comparticipação “R” e com 

medicações crónicas. Neste contexto o aconselhamento farmacêutico é 

fundamental não só para evitar erros de posologia, mas também para avaliar 

possíveis interações medicamentosas.  

Era também frequente a entrada na farmácia de toxicodependentes à procura 

de seringas de insulina. 

 

1.5 Instalações 

De acordo como DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto, as farmácias devem dispor 

de instalações próprias que garantam a segurança, conservação e preparação 

dos medicamentos, bem como a acessibilidade, comodidade e privacidade dos 

utentes, cumprindo as instalações da FV estes mesmos requisitos [3]. 

1.5.1 Espaço exterior 

As instalações da FV estão de acordo com o manual das Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF), sendo garantida a acessibilidade à farmácia de todos os 

possíveis utentes [4].  

O espaço exterior é visível e facilmente identificável, estando a farmácia 

devidamente identificada por um letreiro com a inscrição “FARMÁCIA” e com o 

símbolo “cruz verde”. É possível encontrar uma placa exterior com o nome da 

farmácia e do DT, bem como informação visível relativamente ao horário de 

funcionamento e às farmácias de serviço permanente (Anexo 1). 

1.5.2 Espaço interior 

DL As instalações da FV estão de acordo com o manual das Boas Práticas 

Farmacêuticas e com o DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto, garantindo a 

segurança e conservação dos medicamentos e a comodidade e privacidade dos 

utentes. As condições de iluminação, temperatura e ventilação respeitam as são 

periodicamente verificadas e registadas, de forma a respeitar as exigências 

predefinidas [3, 4]. 

Em cumprimento com os requisitos estipulados no DL previamente referido a 

FV tem ao seu dispor uma sala de atendimento ao público, um armazém, um 
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laboratório onde é feita a preparação de manipulados, um gabinete de 

atendimento personalizado ao utente e instalações sanitárias. 

A sala de atendimento ao público é constituída por quatro balcões de 

atendimento, equipados com um computador, leitor ótico de código de barras, 

leitor de cartão de cidadão, impressora, caixa registadora e terminal multibanco. 

Atrás dos postos de atendimento é possível encontrar uma pequena zona de 

armazenamento constituída por gavetas, onde os medicamentos de alta rotação 

se encontram distribuídos (Anexo 2). 

O armazém é constituído por gavetas, presentes na zona de atendimento, e 

prateleiras, dispostas de forma organizada na zona mais posterior da farmácia e 

mais resguardadas na zona de atendimento, sendo aqui guardado o excedente 

de medicamentos que não é possível armazenar nas gavetas. Armazenamento 

dos produtos é feito por ordem alfabética, sendo os produtos guardados em 

função da sua forma farmacêutica (FF). 

O gabinete de apoio ao utente, encontra-se separado fisicamente do espaço 

de atendimento, sendo uma sala privada, isolada e devidamente ventilada [4]. 

Neste espaço é feito um atendimento mais particular e personalizado, sendo 

também aqui realizadas as determinações bioquímicas (glicémia, colesterol, 

pressão arterial e triglicerídeos) e a administração de vacinas (Anexo 3). 

O laboratório onde é feita a preparação de manipulados possui as condições 

de iluminação, higiene e segurança, bem como todo o equipamento mínimo 

exigido por lei para a preparação, acondicionamento e controlo e medicamentos 

manipulados (MM) [5]. É possível encontrar neste espaço toda a documentação 

relativa à preparação de MM, incluindo as fichas de preparação, boletins de 

análise, folhas de cálculo de preço e fontes bibliográficas, como o formulário 

galénico português e a Farmacopeia (Anexo 4). 

1.5.1 Equipamentos 

A FV possui todo o equipamento necessário a sua atividade, sendo da 

competência do DT a garantia de que este se encontra em bom estado de 

funcionamento de forma a garantir o estipulado pelas BPF [4]. 

O equipamento está adaptado aos produtos preparados e dispensados na 

farmácia. Para a preparação de MM a FV dispõe de balanças, material de vidro, 

farmacopeias, formulários e documentação oficial. Para o armazenamento de 

produtos que requerem condições de armazenamento específicas existe um 
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frigorífico, com condições de temperatura são devidamente controladas. Existem 

também equipamentos de permitem fazer a monitorização periódica da 

temperatura e humidade. 

 

1.6 Sistema informático 

É fundamental em todas as farmácias a existência de um sistema informático 

(SI) que compile toda a informação da prática farmacêutica, de forma a satisfazer 

todos os requisitos das BPF. 

A FV utiliza o Sifarma 2000 como SI. Este sistema, desenvolvido pela Glint®, 

constitui um instrumento de suporte ao profissional de saúde para uma prática 

centrada no utente e para a gestão diária da farmácia e do circuito do 

medicamento, tendo enumeras funcionalidades. 

Com recurso ao Sifarma 2000 é possível fazer não só o atendimento ao 

público, como também todos os processos relativos as encomendas (receção, 

gestão, devoluções) e a receituário (gestão dos lotes, anulações e correções de 

receitas), o que permite agilizar todo o processo de gestão da farmácia [6].  

O programa encontra-se globalmente dividido em seis separadores: 

“Atendimento”, “Receção de Encomendas”, “Gestão de Encomendas”, “Gestão 

de lotes por faturar”, “Gestão de Utentes” e “Gestão de Produtos” (Anexo 5).  

Durante o estágio tive a oportunidade, desde o primeiro dia, de explorar cada 

uma das funcionalidades que este sistema usufrui. Considero que a sua 

implementação nas farmácias é realmente indispensável, na medida em que 

permite efetuar um controlo e gestão rigorosos, minimizando o erro humano. 

 

1.7 Gestão de stock 

Uma adequada gestão de stocks de medicamentos e produtos de saúde é 

essencial para assegurar tanto a procura dos utentes, como a sustentabilidade 

económica da farmácia. 

No estabelecimento de stocks deve-se ter em consideração rotatividade dos 

produtos e as flutuações de vendas, sendo que na FV era tida em consideração 

média de vendas dos últimos meses aquando o estabelecimento dos stocks. 

O SI utilizado na FV é uma ferramenta útil na gestão de stocks na medida em 

que permite não só ajustar stocks máximos e mínimos em função da procura, 

mas também rastrear os movimentos de determinados produtos, minimizando os 
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erros humanos. É contudo fundamental garantir que o stock do sistema 

corresponde de forma assertiva ao stock real dos produtos existentes na 

farmácia, de forma a evitar possíveis ruturas que possam comprometer a eficácia 

de atendimento. 

Durante o meu período de estágio fiz a contagem física dos produtos 

disponíveis e defini e ajustei stocks máximos e mínimos, tendo sido a primeira 

vez que este estabelecimento de stocks foi instituído na FV. 

 

1.8 Encomendas 

1.8.1 Receção de encomendas 

A receção de encomendas é uma etapa fundamental para o correto 

funcionamento de uma farmácia, uma vez que é aqui que se dá não só a entrada 

do produto no SI, como também a verificação dos preços de venda ao público 

(PVP) e prazos de validade (PV).  

Neste processo deve ter-se em consideração uma série de aspetos. 

Inicialmente deve-se confirmar se o número de volumes entregues 

correspondem ao número de volumes descritos na fatura enviada pelo 

fornecedor. Na fatura deve constar a identificação do fornecedor e da farmácia, 

o número da fatura, a data, o código e designação do produto, a quantidade 

pedida e enviada, o imposto de valor acrescentado (IVA) de cada produto, o 

preço de venda faturado (PVF), o PVP e eventuais descontos ou bonificações. 

Posteriormente, os produtos são introduzidos no sistema por leitura ótica um a 

um, sendo fundamental verificar o seu estado de conservação, o seu PVP e PV 

(Anexo 6). 

Nos produtos de venda livre deve ser calculado o seu preço em função do IVA 

e do PVF tendo em consideração as margens de lucro para a farmácia. De 

acordo com o DL n.º 25/2011, de 16 de Junho a indicação na rotulagem destes 

medicamentos é obrigatória [7]. 

1.8.2 Armazenamento 

Após dada a entrada dos produtos no sistema é necessário fazer o seu 

armazenamento adequado, evitando erros de armazenamento que possam 

condicionar o atendimento ao público. 

Os produtos devem ser armazenados segundo o sistema first in first out 

(FIFO), ou seja, os novos produtos devem ser armazenados depois dos pré-
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existentes. Desta forma garante-se o escoamento dos produtos com PV inferior, 

que são primeiros a ser retirados das prateleiras/gavetas, evitando a assim as 

devoluções para os fornecedores ou laboratórios caso o PV termine ou esteja a 

um mês de caducar.  

Apenas os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) podem ser 

armazenados e expostos na zona de atendimento ao público, devendo os 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ser armazenados na zona de 

armazenamento e nunca à vista do público, de acordo com a portaria n.º 

827/2005, de 14 de Setembro [8].  

Aquando o armazenamento é também fundamental ter em consideração a FF. 

Desta forma nas gavetas superiores encontram-se armazenadas as FF de 

aplicação tópia (cremes, pomadas, géis e pastas). Posteriormente, encontram-

se agrupadas as FF sólidas (comprimidos e cápsulas). Nas gavetas inferiores é 

possível encontrar outras FF, nomeadamente FF líquidas (xaropes, gotas 

auriculares, gotas nasais, colírios), injetáveis, pós e FF de aplicação retal 

(supositórios e enemas). Todos os produtos estão organizados por ordem 

alfabética, encontrando-se os medicamentos de marca juntamente com os 

genéricos. 

1.8.3 Fornecedores 

Durante uma parte do meu período de estágio as encomendas diárias eram 

realizadas à Plural, no entanto ao longo destes seis meses, por questões 

financeiras e do interesse da farmácia surgiram alterações neste contexto. A FV 

inscreveu-se num programa do grupo Alliance Health Care®, tendo-me sido 

solicitado pelo DT a avaliação da rentabilidade desta alteração. Desta forma, foi 

da minha responsabilidade o estudo e avaliação da viabilidade económica desta 

mudança, tendo sido o balanço geral positivo, pelo que desde então as 

encomendas diárias passaram a ser realizadas à Alliace® com uma margem de 

lucro consideravelmente superior. 

1.8.4 Realização de encomendas 

De forma a garantir a eficaz reposição de stocks a FV realiza duas 

encomendas diárias aos distribuidores. Estas encomendas permitem colmatar 

as falhas que possam surgir devido à venda dos produtos durante os horários da 

manha e da tarde. 
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Durante o período de vendas é feita a anotação dos produtos vendidos pelos 

respetivos códigos num papel, sendo este papel entregue ao Dr. Rui Moreira no 

final da manhã e no final da tarde. A encomenda diária é posteriormente 

realizada, de manhã às 13 horas e de às 19 horas, pelo DT, de acordo os códigos 

previamente registados em falha. 

É também possível a execução de pedidos especiais para os utentes através 

do sistema de reservas, sendo que neste caso o utente tem a possibilidade de 

deixar toda a venda já paga recebendo um talão no final indicando quais os 

produto que faltam levantar, tornando a próxima ida à farmácia muito mais 

rápida.  

Os pedidos extremamente específicos ou de difícil obtenção são realizados 

através de um telefonema diretamente para o distribuidor. 

As encomendas de medicamentos genéricos de grande rotação deverão ser 

realizadas diretamente aos laboratórios produtores, de modo a se comprarem 

em melhores condições financeiras, gerando assim maior margem de 

comercialização à farmácia.  

1.8.5 Devoluções 

Na FV os produtos são raramente devolvidos ao fornecedor por diversos 

motivos, sendo feita a devolução de produtos que foram pedidos por engano, 

produtos que foram recebidos e não foram encomendados, produtos 

danificados, produtos retirados do mercado e produtos com PV a terminar.  

Este processo de devolução é facilitado pelo SI, sendo necessário fazer a 

introdução no sistema do número da fatura, o fornecedor, a data e hora de 

recolha e o motivo da devolução. Posteriormente é emitida uma nota de 

devolução em triplicado, que deve ser assinada e carimbada, sendo duas cópias 

enviadas ao fornecedor e a terceira guardada na farmácia (Anexo 7). Caso a 

devolução seja aceite pelo fornecedor, pode ser enviado para a farmácia um 

novo produto ou uma nota de crédito de valor correspondente ao PVF do produto 

mais o IVA. 

Caso existam produtos faturados mas não enviados na encomenda, é 

necessário efetuar uma reclamação para o fornecedor, habitualmente por 

telefone. 
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1.8.6 Controlo do prazo de validade 

Entende-se como PV de um medicamento o período durante o qual as suas 

características físicas, químicas, microbiológicas, galénias, terapêuticas e 

toxicológicas não se alteram ou sofrem eventuais modificações [9]. 

O controlo deste parâmetro é fundamental para o bom funcionamento de uma 

farmácia, uma vez que de acordo com o DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto, as 

farmácias não podem fornecer produtos que excedam o PV [3]. 

Na FV são tomadas medidas preventivas para evitar que os produtos em stock 

exedam o PV, sendo o sistema de armazenamento FIFO uma delas. Para além 

disso, todos os meses é efetuado o controlo do PV dos medicamentos, sendo 

emitida, com recurso ao SI, uma listagem de todos os produtos em stock cujos 

PV expiram em três a seis meses. Os produtos cujo PV expira dentro de três 

meses são recolhidos e devolvidos ao fornecedor juntamento com uma nota de 

devolução. 

 

2 DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

A dispensa de medicamentos é definida como o serviço clinico em que o 

farmacêutico avalia o processo de uso da farmacoterapia, disponibiliza a 

medicação e informa de forma personalizada o utente sobre o processo de uso 

do medicamento [10]. Cabe desta forma ao farmacêutico apelar e garantir o uso 

racional do medicamento (modo de administração, efeitos adversos, interações 

e conservação). 

De grosso modo os medicamentos dispensados na farmácia dividem-se em 

MSRM e MNSRM. 

2.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto são considerados MSRM 

todos os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 

 Possam constituir um risco para a saúde do doente caso sejam utilizados 

sem vigilância médica; 

 Possam constituir um risco para a saúde, quando são utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis; 

 Contenham substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja 

indispensável aprofundar;  

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_I/035-E_DL_176_2006_9ALT.pdf
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 Destinem-se a ser administrados por via parentérica (injetável) [11]. 

Estes medicamentos são de venda exclusiva em farmácias e só devem ser 

vendidos mediante a apresentação de receita médica [11].  

2.1.1 Regimes de comparticipação 

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto os medicamentos 

dispensados em farmácia de oficina podem ser comparticipados através de um 

regime geral e de um regime especial, que se aplica a alguma patologias 

específicas e a determinados grupos de doentes [12]. 

A comparticipação incide sobre o PVP dos medicamentos, sendo que o Estado 

paga uma percentagem do preço do medicamento consoante o seu escalão, 

definido pela Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de Setembro, alterada pela Portaria 

n.º 994-A/2010, de 29 de Setembro e pela Portaria n.º 1056-B/2010, de 14 de 

Outubro. O valor da comparticipação do medicamento varia de 90%, 69%, 37% 

e 15% em função da sua classificação farmacoterapêutica [13-15]. 

Dentro dos MSRM é possível ainda encontrar os medicamentos de receita 

médica especial e os medicamentos de receita médica restrita. Os primeiros 

correspondem a medicamentos que contem uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópico, ou que possam dar origem a riscos de abuso 

medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais [16]. 

Os medicamentos de receita médica restrita, por sua vez, correspondem a 

medicamentos que se destinam a uso hospitalar, ou a pacientes em tratamento 

ambulatório [17]. 

2.1.1.1 Receita eletrónica 

Entende-se como receita eletrónica (RE), todas as Prescrição efetuada com 

recurso a tecnologias de informação e comunicação, através de aplicações 

certificadas pela Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. [18].  

Independentemente do modo de disponibilização da prescrição eletrónica, a 

receita deverá conter sempre aa seguinte informação: número da receita, 

identificação do médico prescritor, local de prescrição, dados do utente, entidade 

financeira responsável, identificação do medicamento, posologia e duração do 

tratamento, número de embalagens, data da prescrição e validade da prescrição. 

Esta informação deve ser sempre validada pelo farmacêutico antes da dispensa 

do medicamento, tanto nos casos da RE materializada como manual [19]. 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_I/035-E_DL_176_2006_9ALT.pdf
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Sempre que um medicamento é prescrito por DCI, o utente deve ser informado 

que pode optar pelos medicamentos com o preço mais baixo disponível no 

mercado pela eleição de medicamentos genéricos (MG). Caso surjam 

assinaladas exceções na prescrição médica o medicamento dispensado deve 

corresponder ao prescrito, havendo neste caso a impossibilidade de opção pelo 

utente: “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º” - medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito; “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º" - intolerância ou reação 

adversa prévia a um medicamento com a mesma substância ativa (mas de outra 

denominação comercial); “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º" – medicamento 

destinado à continuidade de um tratamento com duração superior a 28 dias, 

permitindo a opção por um medicamento similar mas com preço inferior ao do 

que foi prescrito [19]. 

Quanto à validade das receitas estas podem ser classificadas como normais, 

que têm uma validade de 30 dias ou renováveis, com uma validade de 6 meses 

[19]. 

Dentro do modelo de prescrição eletrónica coexistem atualmente dois tipos de 

RE, as materializadas (Anexo 8) e as desmaterializadas (“sem papel”) (Anexo 

9). Este último tipo de RE começou a ser implementado dia 1 de Abril de 2016, 

coincidindo com o meu período de estágio. Estas receitas apresentam a 

vantagem para o paciente de permitirem a prescrição de mais do que 4 

medicamentos, sendo possível ao utente aviar o número de unidades que lhe é 

conveniente em qualquer farmácia, não sendo obrigatória a compra de todas as 

linhas prescritas num só estabelecimento. Para além disso, este tipo de receitas 

constitui uma vantagem também para a farmácia, uma vez que a farmácia não 

conserva qualquer documento associado à dispensa dos medicamentos, sendo 

todo o processo de receituário feito de forma automática, o que agiliza o sistema 

[20]. 

2.1.1.2 Receita manual 

As receitas manuais correspondem a todas as receitas médicas que são 

destinadas a preenchimento manuscrito (Anexo 10) [18]. Estas apenas podem 

ser prescritas pelo médico prescritor em situações especiais de acordo com a 

Portaria nº 224/2015, de 27 de julho [21].  

Este tipo de receitas têm que ter obrigatoriamente os dados relativos ao 

médico prescritor (vinheta), data e assinatura do médico prescritor. No local de 
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prescrição, deve constar a respetiva 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 surgir uma vinheta verde [19]. 

O farmacêutico deve ainda verificar se no canto superior direito da receita se 

encontra assinalada a exceção legal: a) Falência informática; b) Inadaptação do 

prescritor; c) Prescrição no domicílio; d) Até 40 receitas/mês [19].  

Este tipo de 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 [19]. 

2.1.2 Medicamentos com legislação especial 

2.1.2.1 Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos que contem uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópica (compreendidas nas tabelas I a II anexas ao DL 

n.º 15/93, de 22 de janeiro, cuja última atualização consta no DL n.º 22/2014, de 

28 de abril) têm que ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não 

pode conter outros medicamentos. Estes medicamentos têm que ser prescritos 

nas receitas eletrónicas identificadas com RE – receita especial [16, 22]. 

O SI utilizado na farmácia deteta automaticamente este tipo de receitas 

obrigando ao preenchimento de campos obrigatórios relativos ao utente e ao 

adquirente, nomeadamente nome, morada e número de identificação. Após a 

dispensa é impresso o documento para a faturação no verso da receita, sendo 

posteriormente impresso também um “documento de psicotrópicos” (Anexo 11). 

Este último documento permite justificar a saída deste tipo de medicamento da 

farmácia e deve ser conservado durante 3 anos. 

2.1.2.2 Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

Mellitus 

O Programa Nacional de Controlo da Diabetes existe, em Portugal, desde a 

década de setenta, tendo sido atualizado e revisto por diversas vezes, sendo um 

dos mais antigos programas nacionais de saúde pública [23].  

De acordo com este programa foi publicada a Portaria n.º 364/2010, de 23 de 

junho, na qual surgem definidos os preços máximos de venda ao público das 

tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, e das agulhas, 

seringas e lancetas destinadas aos doentes com diabetes. A comparticipação do 
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Estado é de 85% do PVP das tiras-teste e em 100% do PVP das agulhas, 

seringas e lanceta [24]. 

2.1.3 Medicamentos manipulados 

Os MM correspondem a qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Cabe ao 

farmacêutico responsável pela preparação do medicamento manipulado garantir 

a qualidade do mesmo e verificar a sua segurança, no que concerne às doses 

da(s) substância(s) ativa(s) e à existência de interações que ponham em causa 

a ação do medicamento ou a segurança do utente [25]. 

A preparação de MM na FV está de acordo com os requisitos das boas 

práticas descritas pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho [26]. Toda a 

documentação de preparação do MM é conservada de forma a reconstituir o 

histórico da sua preparação. É elaborada uma ficha técnica (Anexo 12) com a 

identificação e classificação do MM, o lote, a quantidade preparada e o nome do 

utente a quem este se destina. São indicadas as matérias-primas, os seus lotes 

de proveniência e as respetivas quantidades utilizadas. Segue-se a técnica de 

preparação, os dados da embalagem para acondicionamento, os ensaios de 

verificação de qualidade exigidos pelas especificações e o PVP. O MM 

preparado deve ser devidamente rotulado com o nome do produto e do utente, 

PV e PVP. 

O Despacho n.º 18694/2010, 18 de Novembro, estabelece um regime de 

comparticipação de 30% perante a apresentação de receita médica de alguns 

MM, incluindo pomadas de enxofre, cuja preparação tive a oportunidade de fazer 

(Anexo 13) [27]. 

Na FV o calculo do PVP está de acordo com a Portaria n.º 769/2004, de 1 de 

julho, e é calculado com base no custo das matérias-primas, do material de 

embalagem e valor dos honorários, de acordo com a seguinte fórmula: 

PVP = (valor das matérias-primas + valor do material de embalagem + valor dos honorários) x 1,3 

A este valor acresce o IVA à taxa em vigor. Para o cálculo do valor das 

matérias-primas, este é determinado multiplicando o valor da sua aquisição por 

um fator que varia consoante a maior das unidades em que estas foram 

utilizadas/dispensadas. O valor do material de embalagem é determinado por 

multiplicação do preço de aquisição por 1,2. Por fim, para o cálculo do valor dos 

honorários utiliza-se o Fator F, que se trata de um valor fixo que é atualizado 
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anualmente e que é multiplicado por outro fator em função da FF e quantidade 

preparada [28]. 

Durante o período do meu estágio tive a oportunidade de realizar vários 

manipulados, maioritariamente pomadas de vaselina enxofrada usadas por 

utentes com sarna. 

2.1.3.1 Receituário 

A conferência de receitas é uma prática extremamente importante na farmácia 

comunitária, na medida em que permite evitar o seu envio com erros, que 

poderiam implicar a sua devolução à farmácia e o não pagamento do valor da 

comparticipação da receita. Desta forma, no final do mês todas as receitas 

devem ser conferidas e corrigidas no final do mês antes de enviadas às 

respetivas entidades responsáveis. 

A cada receita processada pelo SI está associado um organismo, um número de 

lote e um número sequencial de receita, sendo estes dados impressos no verso da 

receita. Quando é feita a conferencia do receituário deve-se organizar as receitas de 

acordo com os organismos de comparticipação (99x, 01, 48..) e dentro de cada 

organismo deve-se ainda fazer a sua organização por lotes (1-30) e dentro de cada lote 

ainda por número da receita. Deve-se também garantir que as receitas estão 

devidamente datadas, carimbadas, assinadas pelo utente e pelo farmacêutico 

responsável pela dispensa e que os produtos dispensados correspondem aos que 

constam na própria receita. 

Apenas na reta final do meu estágio é que tive a oportunidade de organizar e conferir 

receitas, tendo passado muito pouco tempo nesta secção. Tive contudo oportunidade 

de passar por todas as etapas de conferência de receitas, tendo-me sido explicado todo 

o processo. 

 

2.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM correspondem a todos os medicamentos que não preenchem os 

requisitos previamente definidos para os MSRM. Este tipo de medicamentos não 

são regra geral comparticipados pelo Estado, sendo muitos eles de venda livre 

[29]. 

Em farmácia comunitária cabe ao farmacêutico recolher o máximo de 

informação, de forma a fazer um bom aconselhamento e dispensar o MNSRM 

mais indicado para cada situação.  
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2.3 Medicamentos genéricos 

De acordo com o descrito no “Estatuto do Medicamento” os MG correspondem 

a medicamentos 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 [29]. 

Na FV era frequente a opção dos utentes pelos MG, sendo muitas vezes 

pedido pelo próprio utente dentro dos genéricos o mais barato.  

Numa fase inicial do meu estágio as marcas de MG mais dispensadas na FV 

eram a Aurobindo® e a Alter®, no entanto, na reta final começaram a ser mais 

dispensados MG da Ratiopharma®, cujos preços de compra se revelaram mais 

vantajosos para a farmácia. 

 

2.4 Medicamentos veterinários 

Os medicamentos de uso veterinário (MUV) correspondem a “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]. O regime jurídico dos MUV é regido pelo DL nº n.º 

184/97, de 26 de Julho [31].  

Na FV a gama de MUV disponível aos utentes não é muito alargada, sendo 

possível encontrar pouco mais que desparasitantes orais internos e 

desparazitantes externos, sendo também estes os produtos mais procurados. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar e fazer o 

aconselhamento deste tipo de produtos aos utentes, tendo sempre em 

consideração a indicação do seu uso em função do animal em questão e do seu 

peso. 

 

2.5 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Entende-se como produto cosmético “qualquer substância ou mistura 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 
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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” [32]. 

O regime jurídico aplicável aos produtos cosméticos e de higiene corporal 

encontra-se regido pelo DL nº 189/2008, 24 de Setembro [32]. 

Apesar destes produtos não serem comparticipados pelo Estado a sua 

prescrição pelos médicos no tratamento de condições dermatológicas como o 

acne, psoríase e dermatites tem sido cada vez mais frequente, sendo 

fundamental que o farmacêutico no contexto da farmácia comunitária seja capaz 

de fazer o seu correto aconselhamento de aplicação e uso. 

É também cada vez mais evidente o aumento da consciencialização dos 

utentes relativamente aos cuidados diários com a pele, sendo a procura de 

cremes hidratantes, geles de limpeza e sérums uma realidade comum nas 

farmácias hoje em dia. Os cuidados com o sol foram também uma realidade com 

a qual me deparei, principalmente nos últimos meses de estágio. 

Tive oportunidade desde o início do meu período de atendimento ao balcão 

de contactar com as diferentes marcas de dermocosmética disponíveis na FV 

(La Roche-Possay®, Aven®, Uriage®, Vichy®) e de fazer o aconselhamento deste 

tipo de produtos, apesar de ter sido a área com a qual tive mais dificuldade, 

essencialmente devido à grande gama de oferta disponível. 

 

2.6 Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos (DM) são produtos destinados, pelo seu fabricante, a 

serem utilizados para fins comuns aos dos medicamentos tais como prevenir, 

diagnosticar ou tratar uma doença humana. Estes dispositivos devem atingir os 

seus fins através de mecanismos que não se traduzem em ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, por isto se distinguindo dos 

medicamentos [33]. 

Na FV é possível encontrar uma gama reduzida de DM, sendo os mais 

frequentemente dispensados os DM classe I (canadianas, material de penso, 

ligaduras e meias de compressão). 
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Tive também a oportunidade de contactar com estes produtos farmacêuticos 

desde cedo, tendo-me sido explicado o funcionamento e aconselhamento 

necessário a dar para cada um deles. 

 

2.7 Suplementos Alimentares  

Segundo o DL nº136/2003, de 28 de junho, os suplementos alimentares 

correspondem a “géneros alimentícios que se destinam a complementar ou 

suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas 

de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais 

como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, 

saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas 

similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades 

medidas de quantidade reduzida” [34].  

Na FV existe uma grande gama de suplementos alimentares disponíveis, 

sendo os mais procurados os multivitamínicos, essencialmente para a perda de 

memória, cansaço e fadiga. 

O aconselhamento farmacêutico neste tipo de produtos é fundamental, sendo 

imprescindível o contacto direto com o utente para a avaliação individualizada e 

personalizada de cada situação específica. Tive a oportunidade de indicar muitos 

destes produtos, tendo sempre o cuidado do explicar ao utente quais as 

substâncias presentes na sua composição que poderiam ter efeitos benéficos 

para cada situação em especial, bem como indicar qual a melhor forma de toma 

e se necessário fazer associações.  

 

3 SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS 

A prestação de outros serviços para além a dispensa de medicamentos é 

extremamente importante no contexto da farmácia comunitárias, de forma a 

prevenir, monitorizar e controlar determinadas patologias, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida do utente.  

A portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro, define os serviços farmacêuticos 

que podem ser prestados pelas farmácias [35]. Na FV é possível fazer-se 

determinações de glicémia, pressão arterial (PA), colesterol total, triglicerídeos, 
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peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e ainda análises clínicas. Existe 

também um farmacêutico, devidamente formado, que é responsável pela 

administração de injetáveis.  

Para além destes serviços é dada ainda a oportunidade ao utente de usufruir 

de um serviço de massagem terapêutica, sob marcação prévia. 

A prestação destes serviços realiza-se num gabinete de apoio ao utente, onde 

é possível fazer-se um atendimento mais personalizado e privado. 

 

3.1 Determinação do peso/altura 

A determinação dos parâmetros de peso e altura realizam-se num dispositivo 

automático, que mede simultaneamente estes dois parâmetros, calculando 

posteriormente o IMC (Anexo 14). No final da determinação é emitido um talão, 

no qual os parâmetros do utente se encontram registados (Anexo 15). 

 

3.2 Determinação da pressão arterial 

A hipertensão arterial (HTA) é o fator de risco cardiovascular mais prevalente 

na população portuguesa, sendo a sua monitorização fundamental, 

principalmente em pacientes que tenham outros fatores de risco associados. 

A medição da PA na FV é efetuada no gabinete de apoio ao utente, sendo a 

determinação feita com um medidor de braço (Anexo 16). Os valores são 

posteriormente discutidos com o utente, sendo registados num cartão para futura 

referência.  

Esta determinação é uma das mais procuradas pelos utentes da FV, tendo 

sido também aquela que tive oportunidade de realizar mais vezes, tendo-me sido 

possível iniciar a medição da PA logo no primeiro dia de estágio. 

 

3.3 Determinação da glicémia 

A determinação da glicémia é importante na medida em que permite fazer o 

despiste de situações de hiperglicemia/hipoglicemia. Para a avaliação correta 

deste parâmetro é importante o utente encontrar-se em regime de jejum durante 

pelo menos 8h. Caso o utente não se encontre em jejum, a medição pode ser 

efetuada e a interpretação do resultado deve ter em conta esta situação. Os 

valores de referência para a glicémia encontram-se evidenciados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Valores de referência para a glicémia – Adaptado de [36]. 

 Hipoglicémia Normal Pré-diabetes Diabetes 

Jejum < 70 mg/dl 70 - 100 mg/dl 100 - 126 mg/dl > 126 mg/dl 

2 horas após 

refeições 
< 70 mg/dl 70 - 140 mg/dl 140 - 200 mg/dl > 200 mg/dl 

A determinação deste parâmetro é também realizada no gabinete de apoio ao 

utente, sendo utilizadas todas as medidas de higiene e precaução necessárias. 

Tive oportunidade de fazer ao longo do estágio várias determinações da 

glicémia, tendo tido sempre o cuidado de alertar os utentes para o facto das 

determinações feitas fora do período de jejum poderem ser enganadoras, sendo 

que nos casos mais preocupantes os utentes foram incentivados a repetir a 

determinação em jejum. 

 

3.4 Determinação do colesterol total e triglicerídeos 

A determinação do colesterol total e dos triglicerídeos permite determinar o 

perfil lipídico do sangue, sendo que qualquer desequilíbrio associado deve ser 

alvo de uma interpretação rigorosa de maneira a evitar um possível 

desenvolvimento patológico ou a detetar precocemente qualquer problema 

grave. 

A determinação destes parâmetros é também feita no gabinete de apoio ao 

utente. Nesta situação é fundamental apelar as medidas não farmacológicas 

como métodos de controlo do perfil lipídico, incentivando os utentes a adotar 

uma alimentação saudável e à prática de exercício físico. 

Notei, ao longo dos meus seis meses de estágio, que estas medições são as 

menos procuradas pelos utentes, contudo tive oportunidade de realizar ambas. 

Nas situações em que os utentes apresentaram valores de colesterol total 

elevado tentei sempre apelar à utilização de medidas não farmacológicas para a 

reposição dos seus valores, alertando sempre os utentes de que um valor de 

colesterol total elevado pode não ser necessariamente mau, uma vez que a 

medição não tem em consideração os níveis de HDL, sendo necessária uma 

análise mais extensa para o seu diagnóstico. 
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3.5 Análises Clínicas 

A FV dispunha também de um serviço de análises clínicas, sendo feita a 

recolha de amostras de sangue, urina e fezes pelo Dr. Rui Romero, que era 

encarregue também de posteriormente as entregar um funcionário da Unilabs®, 

sendo este o laboratório responsável pela realização das análises bioquímicas. 

Os resultados do boletim analítico eram emitidos para a farmácia sendo depois 

entregues aos utentes.  

 

3.6 VALORMED 

Este programa tem como objetivo a recolha de medicamentos fora da 

validade, que os utentes já não utilizam, de forma a que estes possam ser 

eliminados da maneira correta, evitando problemas ambientais. Apercebi-me 

que os utentes já estão educados para esta situação e trazem regularmente à 

FV os medicamentos que pretendem deitar fora. Quando os caixotes da 

VALORMED® estão cheios deve ser feito o seu fecho e preenchida a ficha que 

vem anexada a este, para que assim um distribuidor, no nosso caso a Alliance®, 

o possa levantar (ANEXO 17). 

 

4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA VITÓRIA 

4.1 Cronograma do estágio 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de observar e participar 

ativamente nas diferentes secções da FV, encontrando-se resumidamente 

detalhado na tabela 2 as atividades que tive a oportunidade de realizar. 
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Tabela 2 - Cronograma das atividades desenvolvidas na FV. 

Data Atividade Desenvolvida 

15/02/2016 

 Integração na equipa técnica da FV; 

 Observação do processo de atendimento ao público; 

 Início do atendimento ao público com supervisão; 

 Determinação de pressão arterial. 

17/02/2016  Início do atendimento autónomo ao público com supervisão. 

22/02/2016  Determinação de parâmetros bioquímicos. 

29/02/2016  Realização da primeira devolução de forma autónoma. 

23/03/2016  Formação ANF sobre Artrites e Artroses – duração 2 horas. 

04/04/2016 
 Realização de um estudo de avaliação da viabilidade 

económica da Alliance®. 

21/04/2016  Formação interna DulcoSoft® - duração 1 hora. 

18/05/2016 
 Formação interna da pílula do dia seguinte ellaOne® - 

duração 1 hora. 

18/07/2016  Organização e conferência do receituário. 

27/07/2016  Formação interna Lactacyd® - duração 1 hora. 

22/08/2016 
 Realização de um rastreio cardiovascular no âmbito do 

projeto desenvolvido com duração de uma semana. 

05/09/2016  Distribuição de panfletos sobre a Sarna. 

 

4.2 Considerações finais 

O estágio na FV foi uma experiência muito enriquecedora e uma mais-valia 

para a minha formação académica e para perceber o funcionamento de uma 

farmácia. Em seis meses tive oportunidade de observar e de trabalhar em 

equipa, aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos durante o Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, bem como adquirir muitos outros na 

vertente prática. Tive a oportunidade de passar por todas as seções da farmácia, 

executando todas as funções que ao farmacêutico competem no contexto 

comunitário, desde o atendimento, à receção de encomendas, receituário e 

gestão da farmácia, tendo sido esta última a que mais interesse me suscitou. 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

  

Relatório de Estágio | Farmácia Vitória  21 
 

Integrei uma equipa excelente, com um enorme espírito de entreajuda e que 

não se poupou a esforços para que eu adquirisse todos os seus conhecimentos 

para me tornar um excelente profissional no futuro. 

No final deste estágio considero que me encontro apto a trabalhar como 

farmacêutico de forma autónoma e independente numa farmácia, tendo sido este 

objetivo inteiramente concluído com êxito. 
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1 SARNA HUMANA 

A sarna ou escabiose é uma infeção parasitária relevante não só pela sua 

elevada morbilidade mas também pela sua elevada infecciosidade, sendo os 

surtos frequentes e a sintomatologia persistente durante vários dias. Ao contrário 

do senso comum das pessoas, esta infeção não se manifesta apenas em países 

em desenvolvimento, estando presente à escala mundial. 

Ao longo do meu estágio apercebi-me da enorme “ignorância” da população 

em geral face a este tipo de parasitose, pelo que achei conveniente esclarecer e 

sensibilizar os utentes neste contexto. Desta forma, optei por elaborar um 

panfleto informativo de forma a elucidar e clarificar algumas das ideias 

preconcebidas das pessoas (Anexo 18). Os panfletos entregues aos utentes na 

minha última semana de estágio, tendo sido também esclarecidas dúvidas e 

dado aconselhamento relativamente a medidas profiláticas para prevenir o seu 

aparecimento e terapêuticas em caso de infeção. 

   

1.1 História e Taxonomia 

A história da descoberta do agente etiológico da sarna é mítica e controversa 

uma vez que a literatura existente é incompleta e muita dela foi-se perdendo ao 

longo dos tempos.  

Sabe-se que esta patologia humana não é recente, remetendo as suas 

primeiras descrições para os anos antes de Cristo, onde foi descrita por 

Aristóteles como “piolho no corpo” [37]. 

Com o passar dos anos esta doença começou a ser descrita por diversos 

autores, sendo conhecida por diversas denominações na Europa (gale para os 

franceses, itch para os ingleses e Krätze para os alemães). Apesar de ser uma 

doença característica de regiões com condições de higiene precárias, não 

afetava apenas indivíduos de classes económicas mais baixas, tendo Napoleão 

I sofrido de sarna durante toda a sua vida [37]. 

Apenas em 1678 começam a surgir as primeiras discrições pormenorizadas 

do agente infecioso da Sarna pelo médico italiano Giovan Bonomo, que dedicou 

parte da sua vida a estudar este agente parasitário [37]. 
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1.2 Epidemiologia 

Epidemiologicamente a sarna enquadra-se no grupo de infeções por 

contaminação, mais rigorosamente, originadas a partir de condições higiénico-

sanitárias precárias, constituindo um problema endémico e epidémico a nível 

mundial [38]. Cerca de 300 milhões de novos casos de escabiose são reportados 

em todo mundo anualmente [39]. 

Os casos esporádicos encontram-se tipicamente restritos em países 

industrializados, onde as epidemias ocorrem geralmente em contextos 

institucionais ou em grupos socialmente desfavorecidos [40]. Em países como 

na África sub-Sahariana, em algumas ilhas do Pacífico Sul, no Chile, nas 

comunidades indígenas na Austrália e Nova Zelândia a frequência de indivíduos 

infetados pode variar entre 40 a 80 %, devido principalmente aos níveis de 

pobreza e ao crescimento demográfico (Figura 1) [38, 39]. Verifica-se também 

um aumento de incidência da infeção no inverno em países com zonas 

temperadas devido à acumulação física da população nesta estação do ano [40]. 

 

Figura 1 - Distribuição da sarna a nível mundial – Adaptado de [39]. 

Estudos relativos aos últimos 50 anos demonstraram a existência de padrões 

cíclicos no que diz respeito ao padrão desta infeção nos países ocidentais, 

verificando-se uma maior incidência da mesma em períodos de guerra. Em 

países desenvolvidos como a Grécia e Espanha a sarna continua a ser um 

problema essencialmente a nível dos imigrantes de zonas endémicas [41]. 

1.2.1 Transmissão 

Esta ectoparasitose surge vulgarmente associada a surtos epidémicos uma 

vez que a sua transmissão é feita por contacto direto (pessoa a pessoa), 
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podendo também ocorrer através de fomites. Desta forma é frequente a 

existência de surtos em lares de idosos, prisões e creches [42, 43].  

O risco de contaminação é maior quanto maior a quantidade de ácaros 

presentes no individuo/objeto transmissor e quanto maior o tempo de contacto. 

Desta forma a infeção acaba por ser facilmente transmitida a membros do 

agregado familiar e a parceiros sexuais, sendo esta ultima forma de transmissão 

a mais frequente nos adultos [42, 44].  

Crianças, idosos e imunocomprometidos são especialmente suscetíveis à 

aquisição da infeção [40]. 

Os espaços interdigitais, pulsos, cotovelos, axilas, pregas cutâneas sob os 

seios, cintura, joelhos, zona lombar, nádegas e zona púbica, e, mais 

especificamente, rosto, couro cabeludo, pescoço, zonas palmar e plantar 

constituem as áreas do corpo mais afetadas (Figura 2) [45]. 

 

Figura 2 - Áreas do corpo mais vulneráveis à infeção por S. scabiei – Adaptado de [45]. 

 

1.3 Agente etiológico 

1.3.1 Classificação e taxonomia 

Existem várias espécies de ácaros, pertencentes a diferentes famílias, 

responsáveis pelo aparecimento de sarna nos animais. No entanto, no homem 

apenas a espécie S. scabiei é responsável pela lesão vulgarmente conhecida 

por sarna sarcóptica ou escabiose. 
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Existem diversas sub-espécies de Sarcoptes scabiei: Sarcoptes scabiei 

hominis, Sarcoptes scabiei canis, Sarcoptes scabiei suis consoante o hospedeiro 

que infeta. De modo geral, a sarna de um hospedeiro não se multiplica noutro, 

ou seja, a sarna canina não é geralmente transmitida para o homem nem vice-

versa [43]. No entanto determinadas espécies de S. scabiei encontradas em 

animais podem causar infeção auto-limitada no homem provocando ligeiras 

dermatites, apesar de não terem a capacidade de se multiplicar no hospedeiro 

humano [46]. Existem evidências de diferenças fisiológicas encontradas entre 

ácaros isolados de diferentes hospedeiros [47]. 

Este parasita pertencente à superordem Sarcoptoidea, à qual pertencem os 

parasitas que se caracterizam por possuírem cutícula delgada, sem estigmas 

respiratórios, quelíceras em forma de tesoura, palpos simples e com ventosas 

copuladoras (machos) (Tabela 3) [43]. 

Tabela 3 - Classificação taxonómica de S. scabiei - Adaptado de [45]. 

 

Reino Animalia 

Filo Arthropoda 

Classe Arachnidia 

Subclasse Acari 

Superordem Sarcoptoidea 

Ordem Acaridida 

Família Sarcoptidae 

Género Sarcoptes 

Relativamente ao tipo de parasitismo, S. scabiei é um parasita obrigatório 

permanente e ectoparasita, não sendo capaz de sobreviver fora do hospedeiro 

pouco mais de um dia. Parasita a superfície do corpo (pele), da qual retira todos 

os nutrientes necessários para a sua atividade metabólica. A sua ação tóxica 

sobre o organismo resulta dos metabolitos excretados pelo próprio parasita, bem 

como da acumulação de detritos (cascas dos ovos, parasitas adultos mortos), 

que causam lesões na pele do hospedeiro. 

1.3.2 Biologia 

Os ácaros adultos perfuram túneis ou galerias na epiderme, nunca abaixo do 

estrato córneo da pele, surgindo como pequenas linhas em forma de serpentina, 

com vários centímetros de cumprimento [46]. As fêmeas que já copularam, 
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ovipõem três a quatro ovos por dia (40 a 50 durante toda a sua vida) e penetram 

na epiderme, deixando atrás de si os ovos [43]. 

O período de incubação dura três a cinco dias ao fim dos quais as larvas 

eclodem dos ovos. Estas larvas podem permanecer nas galerias formadas ou 

podem sair para a superfície da pele, onde permanecem nas crostas que 

revestem as galerias [43].  

Quando o parasita abandona o hospedeiro pode sobreviver em condições 

ambientais normais (21ºC e 40/80% de humidade relativa) durante 24 a 36 horas, 

sendo este período superior quanto menor a temperatura e maior a humidade. 

No entanto, quanto mais tempo o ácaro permanecer fora do hospedeiro menor 

será a sua capacidade de contágio [48]. 

1.3.3 Morfologia 

Este parasita com cerca de 400 µm de comprimento e 300 µm de largura, 

apresenta o corpo globoso e quatro pares de patas curtas, observando-se um 

afastamento entre os dois pares anteriores e os posteriores. A sua cutícula é 

marcada por estrias finas, interrompidas com áreas com cerdas finas e flexíveis, 

espinhos curtos e robustos e escamas de forma triangular que são 

características do género [43]. 

As fêmeas distinguem se dos machos não só pelo tamanho, sendo as 

primeiras ligeiramente maiores, mas também pela cor (as fêmeas são mais 

escuras que os machos). Para além disso, nos machos os dois pares posteriores 

de patas terminam numa longa cerda, enquanto que nas fêmeas apenas o 

terceiro par posterior de patas termina desta forma [46]. 

1.3.4 Ciclo de vida 

S. scabiei apresenta um ciclo de vida monoxénico, todo o seu ciclo de vida 

ocorre num único hospedeiro, passando por quatro estádios: ovo, larva, ninfa e 

verme adulto [43]. 

A fêmea após copulação entra em contacto com a camada superficial da pele, 

onde escava galerias subepidérmicas, depositando cerca de 2 a 3 ovos por dia 

à medida que vai penetrando através da epiderme. Os ovos depositados são 

ovais, apresentando 0,10 a 0,15 mm de comprimento e eclodem passado 3 a 4 

dias (período de incubação). As larvas resultantes da eclosão dos ovos migram 

através das galerias escavadas na epiderme e penetram nas camadas de extrato 

córneo intacto, onde vão construir túneis designados de bolsas de muda. No 
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estado larval o parasita apresenta apenas 3 pares de pernas, durando esta fase 

cerca de 3 a 4 dias, ao fim dos quais surgem as ninfas, que por sua vez já 

possuem 4 pares de patas. Estas ninfas dão passado um mês dão origem ao 

ácaro adulto (Figura 3) [46, 47].  

Na fase adulta dá-se o acasalamento entre o macho e fêmea nas bolsas de 

muda. Uma vez fecundada a fêmea permanece fértil o resto da vida, o que 

aumenta a capacidade de reinfeção da pele do hospedeiro ou de outro 

hospedeiro. Após fecundação a fêmea abandona a bolsa de muda e procura um 

local adequado na epiderme para a construção de uma galeria permanente [46, 

47]. 

 

Figura 3 - Representação esquemática do ciclo de vida de S. scabiei – Adaptado de [46]. 

 

1.4 Patogenicidade 

1.4.1 Manifestações clínicas 

A sintomatologia associada a este parasita começa a surgir cerca de dois 

meses após a infeção, no entanto, indivíduos assintomático pode também 

funcionar como transmissor. Nos hospedeiros previamente infetados os 

sintomas surgem muito mais rapidamente (1 a 4 dias após a infeção) [49]. 

Os sintomas mais comuns da escabiose são o rash cutâneo e o prurido 

intenso, induzidos por reações alérgicas às proteínas e fezes do parasita [49]. 

Este prurido é mais evidente e irritante à noite, quando o hospedeiro se encontra 

mais aquecido [43]. O prurido desencadeado leva muitas vezes o hospedeiro a 

coçar-se vigorosamente, o que pode promover o aparecimento de infeções 

microbianas secundárias (Staphylococcus aureus), com formação de pústulas 

ou nódulos e, em casos mais graves, com exsudação e hemorragia [47]. 
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O prurido pode afetar todo o corpo ou estar confinado a determinadas regiões 

como os espaços interdigitais, pulso, omoplatas, cintura, nádegas, axilas, pénis 

e mamilos. Prurido na cabeça, face, pescoço e palmas das mãos e dos pés surge 

geralmente em crianças e bebes, sendo menos frequente nos adultos (Figura 

3A) [49]. 

Podem também ser encontradas pequenas galerias na superfície da pele, 

sendo estas formadas pela fêmea. Surgem como pequenas linhas 

brancas/acinzentadas ou da cor da pele, sendo de difícil observação [49]. 

Idosos e indivíduos imunocomprometidos são mais suscetíveis ao 

desenvolvimento de sarna norueguesa, uma forma mais exuberante de sarna 

comum. Caracteriza-se pelo aparecimento de crostas salientes e descamativas 

e unhas distróficas, apresentando uma elevada taxa de mortalidade (Figura 3B). 

Nesta variedade de sarna o parasita é encontrado em grande quantidade no 

hospedeiro (mais de 2 milhões), sendo extremamente contagioso [43, 49]. 

A   B  

Figura 4 - Manifestações clínicas da sarna. (A) Erupções cutâneas (B) Crostas descamativas 

1.4.2 Imunologia 

A escabiose é uma doença inflamatória da pele, resultando as erupções 

cutâneas e o prurido da resposta imune a produtos de excreção e à saliva do 

parasita, desenvolvendo o hospedeiro uma imunidade adquirida, com 

consequente memória imunológica [43]. 

De forma geral podem observar-se quatro tipos de reações de 

hipersensibilidade: 

 Reações tipo I (Hipersensibilidade imediata) 20 a 30 minutos após contacto 

com o antigénio. O antigénio é introduzido lentamente, levando algum tempo 

a encontrar os mastócitos sensibilizados com IgE específico. O eritema e 
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edema são característicos desta reação, sendo ainda caracterizada pelo 

aumento IgE e evidente eosinofilia [43]. 

 Reações tipo II (Hipersensibilidade citotóxica) 2 a 8 horas após contacto 

com o antigénio. Resulta da interação de IgG e IgM com antigénios, 

produzindo-se uma reação citotóxica mediada pelo complemento e sistema 

fagocítico. Os níveis de IgG e IgM não se correlacionam com a intensidade 

da infeção nem com a duração da doença [43]. 

 Reações tipo III (Hipersensibilidade mediada por imunocomplexos) 8 a 12 

horas após contacto com o antigénio. Ocorre quando um paciente tem IgG 

e IgM logo após a infeção pelo parasita. Nesta situação verifica-se a ligação 

do antigénio solúvel no organismo a anticorpos do IgG e IgM com 

consequente acumulação destes imunocomplexos no endotélio vascular, 

membrana sinovial articular e membrana basal glomerular [43]. 

 Reações tipo IV (Hipersensibilidae retardada) 24 a 48 horas após contacto 

com o antigénio. As caraterísticas histológicas no hospedeiro, surgem de 

forma retardada devido à reação ao próprio ácaro, à sua saliva, ovos e 

excreções [43]. 

As reções imunológicas tipo I, II e III resultam da resposta humoral (mediadas 

por anticorpos), enquanto que as reações tipo IV resultam de uma resposta 

celular. 

1.4.3 Diagnóstico clínico 

O diagnóstico pode ser feito pela observação de erupções cutâneas e 

distribuição das pápulas inflamadas, pelo prurido intenso, que se agrava à noite 

e também pelo historial de contacto com outros indivíduos infetados [50]. 

Os sinais e sintomas da sarna podem facilmente ser confundidos com outros 

problemas cutâneos, como picadas de insetos, eczema, impetigo e dermatites, 

o que pode dificultar o seu diagnóstico clinico. Em caso dúvidas, o diagnóstico 

diferencial pode ser eito através da observação de túneis, característicos desta 

infeção, especialmente nas zonas palmares e plantar, principalmente na região 

interdigital [50]. 
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1.4.4 Tratamento e profilaxia 

O tratamento dos pacientes com escabiose deve ser imediato, de forma a 

limitar a transmissão da infeção. Os contactos próximos devem também ser 

tratados juntamente com o indivíduo infetado, de forma a limitar a infeção, uma 

vez que os indivíduos podem estar infetados e estarem ainda numa fase 

assintomática [51].  

Os antiparasitários com ação escabicida podem ser usados no tratamento da 

infeção juntamente com outros medicamentos adjuvantes na terapêutica 

farmacológica. Desta forma dos antiparasitários disponíveis destacam-se: 

 Permetrina a 5% - piretroide que atua nas células nervosas do parasita, 

retardando a polarização e promovendo a sua paralisia e morte. Atua na 

eliminação do ácaro e dos ovos, sendo eficaz muitas vezes numa aplicação 

única [51]. Surge geralmente sob a FF de creme, sendo recomendada a sua 

aplicação uma vez por semana, apenas uma semana, podendo-se repetir o 

tratamento 7 dias após a aplicação. 

 Benzil Benzoato – Componente do bálsamo de perú, foi um dos primeiros 

compostos a ser usado no tratamento da sarna. A sua eficácia sob a forma 

de creme e loção é elevada, no entanto requer uma aplicação repetida (2 a 3 

vezes por dia durante 2/3 dias, devendo esta ser repetida após 10 dias)  e 

pode causar irritação da pele (sensação de queimadura), o que limita a 

adesão a esta terapêutica [51]. 

 Lindano a 1% - antigamente era usado como tratamento de primeira linha, 

no entanto, foram relatados efeitos tóxicos especialmente a nivel do sistema 

nervoso, nomeadamente convulsões, espasmos, tremores e ansiedade, pelo 

que o seu uso em Portugal já não é feito [51]. 

 Enxofre –  é o fármaco mais antigo usado, com ação escabicida, apresenta 

baixa toxicidade e baixo custo. Geralmente é vendido como manipulado, na 

forma de pomada de vaselina com 6 a 10% de substância ativa, sendo uma 

alternativa a usar em lactentes, recém-nascidos e gravidas devido à baixa 

toxicidade [51]. 

Dado que a maioria dos fármacos usados no tratamento desta infeção são 

potencialmente tóxicos, tratamentos na gravidez e infância requerem especial 

atenção. O enxofre tem sido usado durante séculos e continua a ser o mais 

indicado nestas condições. O crotamiton é também seguro em crianças e recém-
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nascidos, no entanto a sua eficácia é questionável. O benzil benzoato é também 

indicado e vulgarmente usado na gravidez e infância [51]. 

 

1.5 Ação de sensibilização  

A ação de sensibilização realizada na FV neste contexto foi um sucesso, tendo 

os utentes ficado bastante esclarecidos não só relativamente à infeção em si 

como também as medidas profiláticas e estratégias terapêuticas utilizadas. Este 

projeto foi especialmente bem recebido por utentes que já tiveram contacto com 

esta parasitose e aos quais tive a oportunidade de preparar manipulados de 

pomadas de vaselina com enxofre. 

Apercebi-me também que existe uma certa ignorância relativamente a esta 

temática por parte da população em geral, que não tem propriamente 

consciência da contagiosidade nem da epidemiologia da infeção. Tentei focar 

estes aspetos aquando a entrega dos panfletos, explicando que é crucial fazer o 

tratamento não só das pessoas infetadas, como também dos contatos próximos. 

Considero que esta ação de sensibilização foi um êxito na FV, tendo 

contribuído sem dúvida para a promoção do bem-estar e da saúde dos utentes. 
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2 RASTREIO CARDIOVASCULAR 

2.1 Contextualização 

As doenças cardiovasculares (DCV) são uma preocupação emergente nos 

dias de hoje, sendo responsáveis por grande parte da mortalidade observada 

mundialmente, correspondendo a cerca de 31% de todas as mortes em todo o 

mundo, o que significa que cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem todos os 

anos vítimas de eventos cardiovasculares. Mais de 75% destes óbitos ocorrem 

em países de baixo/médio rendimento, sendo que 80% das vítimas morrem 

devido a enfartes [52].  

 

Figura 5 - Mortes por DCV a nível mundial em 2012. 

Perante estes números alarmantes é irrefutável negar o grande problema que 

este tipo de doenças constitui para a saúde pública. Numa população cada vez 

mais envelhecida e com hábitos de vida pouco saudáveis, como é o caso da 

população de utentes que frequente a FV este problema despertou desde cedo 

o meu interesse em particular, tendo-me sido sugerido várias vezes na farmácia 

a abordagem deste tema como projeto a desenvolver no âmbito do meu estágio 

curricular. 

Após avaliar as diferentes formas de abordagem deste tema, e em cooperação 

com a equipa técnica da FV optei por elaborar durante uma semana um rastreio 

cardiovascular, de forma a despistar e monitorizar alguns fatores de risco que 

contribuem fortemente para o desenvolvimento de DCV, acelerando o processo 

de desenvolvimento de arterosclerose.  
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Ao longo da semana em que o rastreio foi realizado foram determinados 

diferentes parâmetros como o peso, altura, IMC, PA, perímetro abdominal, 

colesterol total e glicémia de forma gratuita, tendo sido entregue a cada um dos 

utentes um boletim de resultados (ANEXO 19). 

Devido à localização da FV numa zona com baixo poder socio-económico e ao 

tipo de utentes que frequentam a farmácia o fato do rastreio ser gratuito contribui 

para a forte adesão do público-alvo, que se mostrou bastante agradado e 

recetivo à ideia. 

 

2.2 Objetivos 

O principal objetivo deste rastreio foi a sensibilização e monitorização dos 

utentes da FV relativamente aos parâmetros de risco que contribuem para o 

desenvolvimento de DCV.  

Tentou-se fazer um rastreio gratuito de forma a promover a adesão de todo o 

tipo de utentes, incluindo aqueles mais desfavorecidos financeiramente e que 

não têm poder económico para fazer a monotorização regular dos parâmetros 

determinados no rastreio. 

Tentou-se também alertar os utentes para a necessidade de adoção de um 

estilo de vida saudável, com a prática regular de exercício físico e uma 

alimentação adequada á idade e à atividade física praticada. 

 

2.3 Métodos 

2.3.1 Determinação do peso, altura e IMC 

Na determinação destes parâmetros os utentes foram incentivados a tirar 

casacos e a descalçarem-se de forma a garantir uma maior precisão dos 

resultados. As determinações foram feitas numa balança automática, que 

determina de forma autónoma o peso, altura e IMC. 

O IMC permite fazer o balanço nutricional de um indivíduo, uma vez que 

estabelece a relação entre o seu peso e a sua altura (Tabela 4) [53]. 
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Tabela 4 - Valores de referência do IMC – Adaptado de [53]. 

Estado Nutricional IMC (kg/m2) 

Falta de peso < 18,5 

Normal 18,5 – 24,9 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 

Obesidade Classe I 30,0 – 34,9 

Obesidade Classe II 35, 0 -39,9 

Obesidade Classe III   > 40,0 

Para análise dos resultados do IMC considerou-se os parâmetros de 

classificação indicados na tabela. 

2.3.2 Determinação da glicémia 

A glicémia foi determinada por punção capilar, tendo sido tomados todos os 

cuidados de desinfeção e esterilidade necessários para esta técnica. A punção 

foi devidamente realizada no bordo lateral da polpa do dedo. Teve-se em 

consideração ainda tentar não repetir a picada para a determinação do colesterol 

total, de forma a induzir o mínimo de dor ao doente. 

Devido à impossibilidade de determinação deste parâmetro em jejum, foram 

considerados para análise de resultados apenas valores de glicémia ocasional 

inferiores ou superiores a 200 mg/dl. 

2.3.3 Determinação do colesterol total 

O colesterol total foi determinado por punção capilar tendo sido sempre que 

possível efetuada a sua determinação em simultâneo com a determinação da 

glicémia e sendo de igual forma tomadas todas as medidas de higiene e 

esterilidade necessárias (Figura 6). 

Segundo a OMS, considera-se que o colesterol total se encontra elevado para 

valores superiores a 190 mg/dL, tendo sido este o valor cut-off utilizado na 

análise dos resultados [54]. 

 

Figura 6 - Determinação laboratorial da glicémia. 
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2.3.4 Determinação da pressão arterial 

A PA e a frequência cardíaca foram determinadas com recurso a um medidor 

de braço, que permite a obtenção de resultados mais precisos, tendo sido 

sempre aconselhado ao utente descanso prévio antes da determinação deste 

parâmetro. 

Considera-se que a PA está a cima do normal para valores de pressão sistólica 

(PS) superiores a 140 mm/Hg e/ou pressão diastólica (PD) superiores a 90 

mmHg [55]. 

2.3.5 Determinação do perímetro abdominal 

A perímetro abdominal (PAB) permite ter uma referência da distribuição da 

gordura no corpo. A sua determinação foi feita de acordo com as recomendações 

da WHO, tendo sido utilizada uma fita com uma tensão adequada e a medição 

feita entre o rebordo inferior da última costela e a crista ilíaca (zona 

correspondente à cintura) [56]. 

A gordura intra-abdominal correlaciona-se com o risco metabólico, estando o 

seu valor relacionado com o aumento de risco de desenvolvimento de diabetes, 

HTA e consequentemente DCV. Os valores de referência deste parâmetro 

variam entre homens e mulheres, considerando-se que há um risco DCV 

aumentado quando o PAB é superior a 80 cm e a 90 cm, respetivamente [56]. 

 

2.4 Resultados 

Participaram no rastreio 28 indivíduos, 9 dos quais homens e 19 mulheres, 

com idades compreendidas entre os 83 e os 12 anos (Figura 7). 

 

Figura 7 - Amostragem da população que participou no rastreio. 

Para a análise dos resultados optou-se por fazer a diferenciação da população 

por géneros em todos os parâmetros avaliados. As médias das determinações 

feitas, bem como os desvios padrão encontram-se discriminados na tabela 5. 
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Tabela 5 - Resultados das determinações feitas no rastreio. 

 Idade 
IMC 

(kg/m2) 

PAB 

(cm) 

Colesterol 

(mg/dL) 

Glicémia 

(mg/dL) 

PS 

(mmHg) 

PD 

(mmHg) 

FC 

(bat/min) 

Homens 35±21 23±9,5 100±16,3 158,5±80,5 92,5±32,9 11,8±4,6 6,5±2,6 64,5±23,2 

Mulheres 64±12 27±6,3 98±16,4 188±35,4 103,0±35,2 12,3±1,9 7,0±0,9 71,0±11,2 

A idade média das mulheres rastreadas foi consideravelmente superior à dos 

homens, observando-se contudo que os parâmetros cardiovasculares 

determinados se encontram mais alterados nos indivíduos do sexo masculino, 

independentemente das diferenças etárias. Globalmente verifica-se que tanto o 

colesterol total, como a glicémia ocasional e pressão arterial estão mais elevadas 

nas mulheres (188±35,4 mg/dL, 103±35,2 mg/dL e 12,3±1,9/7,0±0,9 mmHg 

respetivamente). Contudo todos estes parâmetros se encontram dentro dos 

valores de referência mencionados previamente.  

O parâmetro de maior destaque é de facto o PAB, que nas mulheres se 

encontrava bastante a cima dos valores de referência, 98±16,4 cm. Este 

parâmetro nos homens apresentou valores dentro do normal (84±34,6 cm). 

Relativamente ao IMC, observa-se que de modo geral os homens apresentam 

um peso adequado à sua altura, tendo um IMC dentro de valores normais 

(23±9,5 kg/m2). Já as mulheres apresentam um estado de pré-obesidade (27±6,3 

kg/m2). 

De modo geral, o risco cardiovascular avaliado será superior nos indivíduos do 

sexo feminino relativamente aos do sexo masculino, no entanto tem que se ter 

em consideração a diferença de amostragem entre a população em estudo, 

tendo sido rastreadas muito mais mulheres que homens. 

2.4.1 IMC 

Baseado nos valores de IMC registados observa-se que cerca de 42% das 

mulheres se encontram num estado de pré-obesidade, face a 56% dos homens. 

Verifica-se também que o número de casos de obesidade observado nas 

mulheres é superior ao dos homens, sendo possível nas mulheres encontrar os 

três estados de obesidade, sendo que uma das mulheres rastreadas apresentou 

um IMC superior a 40 o que indica uma obesidade classe III, não verificada nos 

homens (Figura 8). Globalmente, observa-se que os homens apresenta um peso 
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adequado à altura (23±9,5 kg/m2), enquanto que as mulheres se encontram 

maioritariamente num estado de pré-obseidade (27±6,3 kg/m2). 

 

 
 

Figura 8 - Distribuição do IMC na população rastreada. 

Tem sido demonstrado que o IMC constitui um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças metabólicas, estando fortemente correlacionado 

com os níveis de adipócitos intra-abdominais. Algumas condições associadas ao 

excesso de peso e à obesidade estão fortemente potenciadas por valores de 

IMC a cima do normal, nomeadamente a morte prematura, DCV, HTA, cancro e 

diabetes [53].   

No entanto, este fator não deve ser considerado isoladamente, uma vez que 

não tem em consideração os diferentes níveis de adipócitos de acordo com o 

sexo, idade e atividade física, não devendo ser usado isoladamente na 

categorização do risco CV [53]. 

2.4.1 Colesterol 

Observou-se que 8 das 19 mulheres rastreadas apresentavam níveis de 

colesterol total superiores aos recomendados, face a 2 homens, o que 

corresponde a cerca de 42% das mulheres rastreadas (Figura 9). Há que 

destacar que dentro dos valores de colesterol total observados a cima do valor 

cut-off definido o mais elevado observou-se numa utente com excesso de peso 

e com já outros fatores de risco bem marcados. 

Há contudo que realçar que para este parâmetro os valores médios de 

colesterol determinados se encontravam abaixo dos valores de risco tanto em 

homens como em mulheres, 158 mg/dL e 188 mg/dL respetivamente. 
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Figura 9 - Distribuição do Colesterol total na população rastreada 

O colesterol aumentando aumenta o risco de doença cardíaca e enfarte, 

contribuindo diretamente para o processo de formação de placas 

arterioscleróticas. Tem sido demonstrado que a redução dos níveis de colesterol 

sérico em homens com cerca de 40 anos de idade resulta na redução de 50% 

do risco de DCV num período de 5 anos e para homens com 70 anos de idade 

esta redução traduz-se também na diminuição de 20% do risco de ocorrência de 

DCV [54]. 

2.4.2 Glicémia ocasional 

A diabetes é uma doença crónica que se caracteriza pela secreção deficiente 

de insulina pelo pâncreas, ou até mesmo pela sua ausência total da sua 

produção, o que leva a um estado de hiperglicemia, que se traduz em danos 

graves especialmente a nível dos nervos e dos vasos sanguíneos. Em 2012, a 

diabetes foi considerada causa direta de 1,5 milhões de indivíduos. Nos 

indivíduos com esta doença metabólica o risco de enfarte é 2 a 3 vezes superior, 

sendo um fator de risco CV muito marcado – um individuo com diabetes têm 

automaticamente um risco CV muito elevado, mesmo na ausência de outros 

fatores de risco [57]. 

De acordo com as guidelines da direção geral de saúde (DGS) os níveis de 

glicémia ocasional constituem um parâmetro de diagnóstico de diabetes, 

definindo-se que uma glicémia ocasional superior a 200 mg/dL quando 

associada a sintomas clássicos (poliúria, polidispsia, polifagia) fazem o 

diagnostico de diabetes [58]. Desta forma este valor foi usado como cutoff na 

análise dos resultados. 

Observou-se que nenhum dos homens apresentou valores de glicémia 

superiores a 200mg/dL e que apenas 1 das 19 mulheres rastreadas 
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apresentaram valores a cima, tendo sido esta utente já previamente 

diagnosticada com diabetes e encontrando-se já medicada (Figura 10). 

  

Figura 10 - Distribuição da glicémia ocasional na população rastreada. 

2.4.3 Pressão arterial 

Estima-se que em todo o mundo a pressão arterial aumentada seja 

responsável por 7,5 milhões de mortes anualmente, o que corresponde a 12,8 

% de todas as mortes [55].  

O aumento da pressão arterial constitui um fator de risco major para o 

desenvolvimento de doença coronária e isquémica e para o enfarte agudo do 

miocárdio, sendo que para determinadas faixas etárias o risco de evento 

cardiovascular duplica em cada aumento de 10/20 mmHg [55]. 

Para além de contribuir para o aumento do risco de eventos cardíacos o 

aumento da pressão arterial contribui também para o desenvolvimento de 

doença vascular periférica, lesão renal, hemorragia retinal e falha cardíaca [55]. 

Vários estudos têm demonstrado que a manutenção de uma pressão arterial 

abaixo dos 140/90 mmHg está associada a uma diminuição das complicações 

cardiovasculares [55]. 

No rastreio realizado observou-se que apenas 27% da população rastreada 

apresentada valores de PA superiores aos recomendados pela OMS, 

traduzindo-se estes 27% em apenas a 5 mulheres e a 3 homens (Figura 11). 
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Figura 11 - Distribuição da pressão arterial na população rastreada. 

2.4.4 Perímetro abdominal 

Relativamente a este último parâmetro observa-se que o PAB foi em 8 dos 9 

homens rastreados superior a 90 cm, estando estes valores associados a um 

risco CV aumentado, já nas mulheres 14 das mulheres rastreadas apresentaram 

um valor de PAB a cima do de referência (Figura 12). Há ainda que realçar que 

os valores médios de PAB nas mulheres foram de 98±16,4 cm face a 100±16,3 

cm nos homens. 

 

Figura 12 - Distribuição do perímetro abdominal na população rastreada. 

Vários estudos têm demonstrado que determinações do IMC em associação 

com o PAB contribuem para a categorização do risco CV, sendo a alteação 

destes parâmetros constitui por si só um fator de risco. Estes estudos 

consideram também que a determinação do PAB constitui uma medida mais 

direta na estratificação do risco, uma vez que a gordura intra-abdominal contribui 

diretamente para o desenvolvimento de complicações metabólicas que 

potenciam o aparecimento de complicações cardiovasculares. Para além disso, 

um aumento do PAB, bem como do IMC estão diretamente associados ao risco 

de desenvolvimento de diabetes, que por si só já constitui um fator de risco Cv 

muito grave [56]. 
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2.5 Conclusão 

Este rastreio teve um impacto bastante positivo e foi muito bem recebido pelos 

utentes da FV, não só pelo fato de ter sido gratuito, dando a oportunidade aos 

utentes mais desfavorecidos economicamente de participar, mas também devido 

ao facto de remeter para um assunto que preocupa a população em geral, 

principalmente os idosos. 

Ao contrário do que seria de esperar da minha parte, observei que os utentes 

estavam bastante bem controlados metabolicamente, tendo-se obtido valores 

tanto de glicémia como de colesterol total globalmente inferiores aos valores 

estipulados como cut-off. Relativamente aos parâmetros do peso, altura e PAB 

penso que estes seriam os mais urgentes a intervir e tentei sempre apelar aos 

utentes que se encontravam quer com excesso de peso quer com PAB 

aumentado à prática regular de pelo menos 30 minutos de exercício diário e à 

adoção de uma alimentação saudável e adequada às suas demandas 

metabólicas. 

Um outro fator que também analisei no rastreio foram os hábitos tabágicos da 

população, no entanto, optei por não enquadrar este parâmetro na análise dos 

resultados uma vez que não considerei significativo (apenas 1 dos 29 indivíduos 

rastreados se assumiu como fumador, tendo-lhe sido dado o devido 

aconselhamento para deixar de fumar). 

De modo geral considero que este rastreio foi uma mais-valia não só para a 

FV como também para os utentes, que se mostraram bastante agradado e 

recetivos à iniciativa. A equipa técnica da farmácia gostou também bastante da 

ideia, tendo-se dispondo sempre a ajudar e a dar todo o suporte necessário, 

tanto a nível de material como de espaço. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Espaço exterior da FV. 

 

ANEXO 2 - Zona de atendimento ao público da FV. 

 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

  

Relatório de Estágio | Farmácia Vitória  48 
 

 

ANEXO 3 - Sala de atendimento personalizado da FV. 

 

ANEXO 4 - Sala de preparação de manipulados da FV. 

 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

  

Relatório de Estágio | Farmácia Vitória  49 
 

 

ANEXO 5 - Sistema informático utilizado na FV -Sifarma 2000. 
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ANEXO 6 - Fatura de uma encomenda. 
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ANEXO 7 - Exemplo de uma nota de devolução. 
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ANEXO 8 - Exemplo de uma receita eletrónica com papel. 
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ANEXO 9 - Exemplo de uma guia de tratamento de uma receita 
desmaterializada. 
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ANEXO 10 - Exemplo de uma receita manual. 
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ANEXO 11 - Exemplo de uma receita de psicotrópicos. 
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ANEXO 12 – Exemplo de uma ficha de preparação de 
manipulados.. 
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ANEXO 13 - Ficha de preparação de uma pomada de vaselina 
enxofrada. 
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ANEXO 14 - Balança automática para determinação do peso, altura 
e IMC. 

 

ANEXO 15 - Talão emitido na balança com determinação do peso, 
altura e IMC. Os valores de referência para o IMC encontram-se 

evidenciados na parte inferior do talão. 
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ANEXO 16 - Dispositivo utilizado na determinação da pressão 
arterial. 

 

ANEXO 17 - Valormed. 
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ANEXO 18 - Panfletos distribuídos no âmbito do projeto 
desenvolvido sobre a sarna. 
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Panfletos distribuídos no âmbito do projeto desenvolvido sobre a 

sarna. 

 

 

 

 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

  

Relatório de Estágio | Farmácia Vitória  64 
 

ANEXO 19 - Boletim Analítico entregue no final do rastreio 
cardiovascular. 
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