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Resumo 

O farmacêutico, especialista no medicamento, desempenha na farmácia comunitária o seu 

dever de facultar produtos e serviços de elevada qualidade e de prestar aconselhamento 

farmacêutico de excelência, pondo em prática a sua vasta formação em permanente 

atualização e intervindo sempre em prol da saúde. A prática farmacêutica distingue-se por ter 

como prioridade a qualidade do serviço prestado, apostando na educação, prevenção e 

proteção da saúde pública. 

Este relatório é então referente ao estágio em farmácia comunitária por mim realizado na 

Farmácia Silva Marques, durante um período de 6 meses, sob a orientação da Dra. Maria 

Clara Inácio. 

O estágio curricular é o momento de consolidação de uma longa aprendizagem para 

adquirir experiência prática e ainda ganhar outras competências não lecionadas, mas 

relevantes no contexto da farmácia de oficina. Durante o estágio, tive a oportunidade de 

integrar uma equipa de profissionais competentes e participar em todas as atividades que 

compõem o quotidiano da farmácia comunitária, cuja descrição constitui a primeira parte deste 

relatório. 

Na segunda parte do mesmo, dou destaque às iniciativas por mim desenvolvidas, que 

abordaram temas como a Contraceção de Emergência, a Saúde na Alimentação e a Higiene 

Pessoal nas crianças.  
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas 

1 INTRODUÇÃO 

O papel do farmacêutico comunitário tem evoluído ao longo dos tempos, mantendo-se 

constante a sua importância na contribuição da melhoria da saúde, na prevenção e tratamento 

da doença e pelo uso racional do medicamento. Hoje, o farmacêutico compromete-se a 

cumprir e fazer cumprir o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, adotando um 

comportamento ético em todas as suas atividades, enquanto integra uma equipa 

multidisciplinar de profissionais de saúde que sustenta o SNS (Serviço Nacional de Saúde). 

Sendo a farmácia o espaço de saúde a que grande parte da população recorre em primeiro 

lugar quando tem um problema menor de saúde, o farmacêutico encontra-se muito próximo 

das circunstâncias sociais, económicas e familiares dos utentes. Posto isto, é de salientar que 

esta profissão prima por inteira autonomia técnica e científica, pelo que o farmacêutico não 

deve ser coagido por outros valores que não os de maior interesse relativamente à saúde do 

doente. 

Mais do que a simples dispensa do medicamento ao doente, o farmacêutico faz uso do seu 

vasto conhecimento dos fármacos, das reações químicas envolvidas e dos seus efeitos 

fisiológicos para assegurar a promoção, prevenção e vigilância da saúde, individual e coletiva.  

O Estágio curricular, como a última unidade curricular do curso e aquela que proporciona o 

primeiro contato direto dos estudantes com o utente, permite então converter toda a formação 

teórica, científica e técnica adquirida em experiência e competências profissionais, com todo 

o sentido de responsabilidade e de organização que isso acarreta.  

Este relatório pretende pois relatar de forma clara e sucinta as funções diárias que 

desempenhei durante 6 meses na Farmácia Silva Marques, fazendo referência às vertentes 

de gestão e administração, bem como destacar os trabalhos por mim desenvolvidos. Todas 

estas tarefas distribuíram-se no tempo segundo se ilustra no Cronograma de Atividades 

(Anexo 1). 
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2 FARMÁCIA SILVA MARQUES – ESPAÇO E ORGANIZAÇÃO 

2.1 Descrição Geral 

A Farmácia Silva Marques é um espaço jovem e convidativo que se encontra em 

funcionamento desde Setembro de 2012 e que conta já com muitos clientes, fiéis à equipa  

Inserida na freguesia de Mafamude, em Vila Nova de Gaia, a Farmácia Silva Marques 

encontra-se na Rua Raimundo de Carvalho, uma zona bastante central, de fácil acesso 

através de transportes públicos, como o metro e autocarros. 

O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta-feira das 8h30 às 20h, e aos 

Sábados das 9h às 19h30. 

Integra ainda o plano de turnos de serviço permanente rotativo, ficando em funcionamento 

toda a noite até à hora de encerramento do dia seguinte. 

 

2.2 Espaço Físico 

Quer o espaço exterior como o interior da Farmácia Silva Marques encontra-se em 

concordância com as Boas Práticas de Farmácia, como disposto no Decreto-Lei n.º 307/2007, 

de 31 de Agosto [1]. 

Exteriormente, a farmácia encontra-se identificada por uma cruz verde luminosa, como 

obrigatoriamente estabelecido, e pelo respetivo nome sobre a porta e janelas. Estas últimas 

servem a função de montra para exibição de artigos ou material publicitário alusivo a 

campanhas de produtos dermocosméticos ou medicamentos não sujeitos a receita médica e 

mudam sazonalmente, de forma a conservar uma aparência atual e aprazível para o cliente. 

Junto da porta é possível identificar facilmente o horário de funcionamento, informação sobre 

as farmácias de serviço e ainda a identificação da Diretora Técnica. 

 

 

Figura 1  Interior da Farmácia Silva Marques 
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No interior, a Farmácia Silva Marques contempla dois pisos: o piso térreo, onde a principal 

área se destina ao atendimento ao público, e o piso inferior que alberga o armazém, um 

laboratório e um escritório.   

No piso de entrada, na zona de front-office (Figura 1), é possível encontrar: 

 Três balcões de atendimento, compostos por computadores, caixas registadoras, 

impressoras, dispositivo de leitura ótica e multibanco.   

 Próximo da porta, uma mesa onde se exibem folhetos informativos relativos a 

produtos ou serviços prestados pela farmácia 

 Zona de espera de vez, munida de cadeiras e de balança eletrónica para 

determinação do IMC (Índice de Massa Corporal) 

 Prateleiras de exposição nas paredes circunjacentes, habitualmente denominadas 

de lineares, das quais, as que estão ao alcance do cliente, possuem geralmente 

produtos de puericultura, dermocosmética e de uso veterinário, enquanto as que se 

encontram dispostas atrás dos balcões apresentam Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM), que não dispensam um aconselhamento farmacêutico 

mais cuidadoso 

 Sala de atendimento 

personalizado (Figura 2), 

fisicamente separada da 

restante área e que permite 

um atendimento privado ao 

utente, como assim o exigem 

as medições de pressão 

arterial ou de parâmetros 

bioquímicos e a administração 

de injetáveis 

 Instalações sanitárias 

Ainda no piso de entrada, mas na zona de back-office, situa-se uma primeira área destinada 

à receção de encomendas, com computador e um conjunto de gavetas deslizantes para 

armazenamento dos produtos de saúde. Aqui existe ainda uma segunda zona, que tem como 

fim a conferência de receituário e onde é possível consultar publicações de existência 

obrigatória e outras fontes bibliográficas. Está ainda presente nesta área um frigorífico que 

permite o armazenamento de todos e quaisquer produtos farmacêuticos que exijam 

temperaturas de conservação inferiores à temperatura ambiente (2 a 8ºC). 

Figura 2   Sala de atendimento personalizado 
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Por sua vez, o piso inferior é indispensável ao armazenamento de medicamentos em 

quantidades superiores às capacidades das gavetas, servindo ainda para guardar amostras e 

outro material publicitário. Neste piso encontra-se também o laboratório, equipado segundo 

as normas legislativas, um gabinete, fundamental para os assuntos relacionados com a gestão 

e contabilidade da farmácia e ainda uma zona para arquivo de documentos obrigatórios e 

faturas. 

 

2.3 Recursos Humanos 

A Farmácia Silva Marques é o resultado de uma equipa jovem unida e dinâmica, que prima 

pelo seu profissionalismo e simpatia que cativa qualquer utente. 

Atualmente, a farmácia conta com a Dra. Maria Clara Inácio, responsável pela direção 

técnica, com a farmacêutica substituta Andreia Oliveira e com a técnica de farmácia Helena 

Freitas. À parte desta equipa, outros prestadores de serviços integram ocasionalmente a 

equipa, como nutricionistas, podologistas ou promotores, em rastreios, aconselhamentos ou 

promoção de uma ou mais marcas de produtos não sujeitos a receita médica. 

O ambiente familiar e descontraído foi sem dúvida um ponto-chave para uma melhor 

aprendizagem. A equipa teve sempre o cuidado de me integrar, apoiar e ensinar nas mais 

diversas situações. 

Houve também uma grande preocupação por parte desta equipa em me transmitir valores 

no que diz respeito ao relacionamento com entidades e utentes, contribuindo para o 

melhoramento da minha interação com outros profissionais de saúde e do meu diálogo 

adaptado ao utente. 

 

3 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 

3.1 Biblioteca e Fontes de Informação 

Como previsto no documento de Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária, 

a Farmácia Silva Marques está munida de uma biblioteca de informação atualizada, que conta 

com publicações obrigatórias, como o Prontuário Terapêutico e os Resumos das 

Características dos Medicamentos, bem como outras fontes não menos importantes, como a 

Farmacopeia Portuguesa, o Índice® Nacional Terapêutico e outras de acesso eletrónico. 
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3.2 Sistema Informático 

Com o aumento exponencial do número de medicamentos disponíveis no mercado a que 

se tem assistido, atualmente é impreterível que a farmácia disponha de um sistema informático 

que permita organizar e aceder a toda a informação necessária. 

A Farmácia Silva Marques recorre por isso ao software Sifarma®2000, desenvolvido pela 

Glintt®, como ferramenta de trabalho que facilita a prestação de cuidados de saúde de um 

modo mais prático, rápido e adequado. 

No momento de cedência do medicamento, este programa informático presta ao 

farmacêutico esclarecimentos sobre as indicações, contraindicações, interações, posologia e 

precauções a tomar com a utilização do medicamento. Apresenta ainda parâmetros relativos 

à gestão de um dado medicamento, como o seu PVP, stock mínimo e máximo estabelecido, 

histórico de compras e vendas entre outros. 

Durante o estágio tive ainda a oportunidade de recorrer ao Sifarma®2000 para gerar 

encomendas, sem que o pedido dos produtos tenha de ser efetuado por telefone, fax ou e-

mail, para a receção dessas mesmas encomendas, para a gestão de stocks e prazos de 

validade, devoluções e identificação dos produtos por um sistema de códigos de barras. Este 

sistema é particularmente útil na gestão dos estupefacientes e substâncias psicotrópicas, que 

carecem de uma regulamentação especial. 

No que diz respeito à faturação, este software ordena as receitas em lotes de 30 unidades, 

fazendo a sua gestão e permitindo a emissão de verbetes de identificação de lote. 

 

3.3 Encomendas e Gestão 

3.3.1 Gestão de Stock 

Durante o estágio curricular, foi-me transmitido o quão importante se torna gerir o 

aprovisionamento da farmácia. A boa gestão de stock é atingida quando se encontra o balanço 

entre as necessidades dos utentes e a rentabilidade. Quantidades excessivas de produto na 

farmácia são sinónimo de baixa rotatividade, sobrecarga financeira e risco de perda de 

produtos por fim de validade. Por outro lado, um stock baixo ou nulo pode representar a 

insatisfação das necessidades dos clientes. Para auxiliar neste equilíbrio, recorre-se na 

Farmácia Silva Marques ao sistema informático, através do qual se definem quantidades 

máximas e mínimas para cada produto. Isto permite que os produtos não esgotem e sejam 

propostos automaticamente nas encomendas geradas pelo operador através do 
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Sifarma®2000. Estes valores-limite máximos e mínimos devem pois ser definidos com base 

num conhecimento aprofundado da procura do produto e dos custos associados. 

 

3.3.2 Realização de encomendas 

Para a manutenção das provisões, na Farmácia Silva Marques fazem-se dois tipos de 

encomendas: diariamente aos distribuidores grossitas e periodicamente a alguns laboratórios 

de forma direta. Numa base diária realiza-se um total de cerca de quatro encomendas aos 

fornecedores OCP Portugal, Alliance Healthcare e Medicanorte, via modem através do 

Sifarma®2000 ou, alternativamente, via telefónica. Quanto às encomendas diretas ao 

laboratório, o pedido é colocado a delegados comerciais e normalmente dizem respeito a 

produtos dermocosméticos e medicamentos não sujeitos a receita médica. A obtenção de 

produtos farmacêuticos através deste meio permite muitas vezes que a farmácia beneficie de 

descontos e outros bónus. 

Os critérios de aquisição de produtos para a farmácia baseiam-se na rotatividade dos 

mesmos, na sazonalidade, no tipo de população cliente da farmácia, no preço de venda e 

outras questões de marketing, com vista a rentabilização de stocks. 

Adicionalmente às encomendas de grande volume, são por vezes efetuados pedidos 

instantâneos de produtos singulares, geralmente para dar resposta a um pedido específico de 

um utente. Tal como já descrito, na farmácia Silva Marques efetuamos estes pedidos através 

do sistema informático ou telefone, efetuando-se uma anotação a designar o produto e o 

utente a quem este se destina, para que, no momento de receção das encomendas, se separe 

o produto para entrega ao utente quando este regressar à farmácia. 

Durante o estágio tive ainda a oportunidade de contactar com uma nova forma de aquisição 

de medicamentos, recentemente introduzida nas farmácias: a “Via Verde do Medicamento”. 

Esta nova via, regulada pelo INFARMED e em vigor desde Fevereiro de 2016, é uma forma 

excecional de adquirir um medicamento quando este se encontra indisponível na farmácia e 

para o qual um cliente apresenta receita médica válida. Nesta situação a farmácia coloca a 

encomenda Via Verde ao distribuidor grossista e o mesmo corresponde ao pedido com stock 

reservado para este efeito, num prazo máximo de 12 horas. A “Via verde” permite assim dar 

uma resposta rápida às necessidades reais dos utentes, quando estas dizem respeito aos 

medicamentos imprescindíveis que constam na lista do INFARMED [2]. 
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3.3.3 Receção e Conferência de Encomendas e Marcação de Preços 

Após a chegada dos produtos encomendados em contentores específicos (vulgarmente 

designados de banheiras), em caixotes de cartão ou em caixas térmicas devidamente 

identificados, a guia de transporte é confirmada e assinada. Dá-se imediatamente início à 

receção da encomenda, para que esta seja feita da forma mais rápida possível, evitando 

atrasos na atualização de stock e dando privilégio aos contentores que contém produtos que 

exigem temperaturas de conservação entre os 2 e os 8ºC. Os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes vêm embalados separadamente dos restantes produtos de saúde, 

acompanhados de um documento de requisição próprio, estando uma das farmacêuticas da 

Farmácia Silva Marques responsável pela preparação e emissão das listas de entradas e 

saídas destes produtos todos os meses. 

Cada caixote de transporte é portador de fatura ou guia de 

remessa em duplicado, na qual consta informações 

respeitantes ao Código Nacional do Produto (CNP) de cada 

produto encomendado, a sua designação, a quantidade 

encomendada e a quantidade enviada, o Preço de Venda à 

Farmácia (PVF), o Preço de Venda ao Público (PVP) e respetiva 

taxa de IVA, condições de desconto e o valor total da fatura. 

Durante o meu estágio executei de forma autónoma a 

receção e conferência das encomendas diariamente (Figura 3). 

Este procedimento inicia-se com o auxílio do sistema 

informático, onde é possível aceder à encomenda previamente 

enviada. Insere-se o número da fatura ou guia, bem como o 

valor total da fatura em euros, e regista-se os produtos 

recebidos, unidade a unidade, por leitura ótica. Isto permite ao 

sistema comparar os produtos encomendados com os 

recebidos, alertando o operador em caso de falta ou excesso de produtos/unidades. Durante 

a receção é fundamental que sejam conferidos todos os parâmetros constantes na fatura já 

mencionados, bem como verificar a integridade das embalagens, prazos de validade, verificar 

se o PVP na fatura corresponde efetivamente ao Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) e 

confrontar o valor de custo total da fatura com o calculado no computador. Uma das fases 

mais importantes deste processo é a marcação de preços de produtos sem PIC, com aplicação 

das margens legais de comercialização. Na farmácia Silva Marques estas margens são 

variáveis, sendo o preço marcado em função do PVF, acrescido da margem de 

Figura 3 Zona de receção de 
encomendas 
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comercialização e do IVA. Os preços dos MSRM e dos MNSRM comparticipados são fixados 

por decreto-lei. 

Finalmente, após aprovação da receção, o sistema informático faz a impressão das 

etiquetas autocolantes dos produtos e gera uma lista dos produtos em falta daquela 

encomenda, para que os mesmos possam ser transferidos para a encomenda seguinte. Neste 

momento os produtos são arrumados nas gavetas ou em armazém. As faturas originais são, 

no final do mês, enviadas para efeitos de contabilidade. 

Durante o meu estágio, sempre que detetadas inconformidades, estas eram reclamadas 

diretamente ao fornecedor, geralmente por via telefónica. 

  

3.3.4 Armazenamento 

Na Farmácia Silva Marques o esquema de armazenamento de produtos baseia-se 

primeiramente na forma farmacêutica e em seguida na ordenação alfabética dos nomes 

comerciais ou DCI (Denominação Comum Internacional). Os artigos de dermocosmética e 

alguns MNSRM são no entanto expostos na zona de front-office, numa disposição chave, 

segundo estratégias de marketing. 

Os novos produtos recebidos são armazenados ora nas gavetas deslizantes, ora em 

frigorífico, ora em armazém, em condições apropriadas. Só o acondicionamento correto, ao 

abrigo da luz direta, da humidade e conservação à temperatura adequada permite cumprir o 

compromisso com o utente na dispensa dos produtos nas suas condições originais. 

Os medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes, por seguirem regras legislativas de 

controlo especial, são guardados em gaveta separada dos demais medicamentos. 

 

3.3.5 Controlo do Prazo de Validade e Stock 

Considero o controlo dos prazos de validade um dos pontos fulcrais na gestão da farmácia, 

pois só assim se pode fazer uma dispensa dos produtos farmacêuticos com toda a confiança 

na sua qualidade. Assim, o armazenamento na Farmácia Silva Marques está de acordo com 

a lógica de First Expired, First Out, que dita que se ordene os produtos armazenados ou 

expostos por ordem crescente de prazo de validade, garantido a rotação de stock e evitando 

devoluções desnecessárias. 

Durante o meu estágio, realizei verificações físicas periódicas dos prazos de validade e 

stock dos produtos, separando aqueles que apresentassem datas de validade inferiores a 3 

meses. 



 

9 
 

O sistema informático presta também um valioso auxílio nesta área, na medida em que 

permite gerar listas de produtos cuja data de validade se encontre dentro de um dado intervalo. 

A conferência física confrontada com estas listas permite uma mais eficaz gestão dos prazos 

de validade, ao mesmo tempo que se corrigem stocks. Produtos separados por aproximação 

do fim de validade são posteriormente devolvidos ao fornecedor. 

 

3.3.6 Devoluções 

A devolução de medicamentos é sempre uma situação indesejável, pois estão-lhe 

adjacentes implicações financeiras, seja no seu transporte ou pela perda de produto. 

Por essas e outras razões, aprendi no meu estágio que esta é uma situação a evitar e que 

isso é conseguido ao maximizar a rotatividade dos produtos e ao evitar a sobrecarga do stock. 

No entanto, casos como sejam a aproximação do fim de validade, embalagens danificadas, 

erros nos pedidos, propriedades organoléticas, a emissão pelo INFARMED de circulares de 

suspensão de comercialização ou circulares de recolha voluntária emitidas pelo detentor da 

AIM tornam a devolução inevitável. 

Durante o meu trabalho na Farmácia Silva Marques elaborei notas de devolução por 

diversas vezes, emitidas através do sistema informático e que são impressas em triplicado, 

carimbadas e assinadas. Como resposta, o fornecedor pode proceder à troca do produto ou, 

mais comummente, à emissão de uma nota de crédito para desconto na fatura mensal. 

Quando a devolução não é aceite, o produto é devolvido à farmácia, que assume o prejuízo. 

 

4 DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A atividade farmacêutica tem como objetivo central a promoção da saúde e bem-estar do 

doente e restantes cidadãos, pelo que a dispensa do medicamento, feita de forma racional e 

vigilante, se torna o propósito central do farmacêutico comunitário [3] 

O Estatuto do Medicamento, instituído pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, 

estabelece a classificação de medicamentos de uso humano, quanto à dispensa ao público, 

em Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e Medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) [4]. 
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4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Em Portugal estabelece-se que determinados medicamentos sejam de dispensa sujeita a 

apresentação de prescrição médica obrigatória sempre que “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” ou quando usados frequentemente 

“para fins diferentes daquele a que se destinam” [4].  

Esta exigência também se estende a todos os medicamentos injetáveis. Os MSRM são de 

venda exclusiva em farmácia, pois carecem de um aconselhamento especial ou de um cuidado 

de manipulação excecional. 

 

4.1.1 A Receita Médica 

Como referido, a dispensa dos MSRM só se concretiza quando o utente apresenta 

prescrição médica válida, um documento oficial que obedece a um modelo comum a hospitais, 

centros de saúde e unidades de saúde privadas.  

Presentemente, encontram-se em vigor três tipos de receitas, que tive oportunidade de 

aviar: Prescrição manual, Prescrição Eletrónica Materializada e Prescrição Eletrónica Não 

Materializada (vulgo, Receita Sem Papel). Desde 1 de Abril de 2016, a Receita Sem Papel é 

de índole obrigatória, cuja prescrição, dispensa e faturação é regulada pela Portaria nº 

224/2015, de 27 de julho de 2015 [5]. Contudo, a prescrição manual é aceite em casos de 

falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou quando o prescritor 

não atinge as 40 prescrições mensais. 

Antes de dispensar qualquer medicamento mediante receita médica, aferi sempre se a 

mesma era válida, verificando se esta incluía a DCI de cada medicamento prescrito, a sua 

forma farmacêutica, dosagem, o número de unidades contidas na embalagem (designada de 

apresentação) e a quantidade de embalagens, bem como a posologia. É obrigatório ainda a 

identificação explícita de um número de receita, referência do Local de prescrição ou respetivo 

código, vinheta ou código de identificação do médico prescritor, nome e número do utente, 

entidade financeira responsável e número de beneficiário e, se aplicável, indicação do regime 

especial de comparticipação. A validade das prescrições materializadas carece ainda da 

indicação de código oficial identificador de cada produto de saúde, da data de prescrição e da 

assinatura do médico, sem quaisquer rasuras [5]. 

Segundo o disposto anteriormente na legislação, por cada receita médica, podiam ser 

prescritos até quatro medicamentos distintos, num total máximo de quatro embalagens por 
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receita e máximo de duas embalagens por produto de saúde. O mesmo continua a ser válido 

para as receitas manuais ou eletrónicas materializadas. Para estas, medicamentos 

psicotrópicos ou estupefacientes também não podem constar concomitantemente na mesma 

receita que outros medicamentos ou produtos de saúde. O mesmo se aplica a dispositivos 

médicos de controlo da glicémia (lancetas, agulhas), que por serem faturados por um 

organismo diferente, devem constar numa receita à parte. 

A receita eletrónica desmaterializada (Figura 4) veio trazer a possibilidade de prescrever 

diferentes tipos de produtos de saúde numa só receita, mesmo psicotrópicos ou 

estupefacientes e medicamentos comparticipados e não comparticipados. Nestas, deixa de 

existir um limite total de embalagens por receita, mantendo-se a prescrição máxima de duas 

embalagens por produto de saúde. 

 

Figura 4 Exemplo de Guia de Tratamento de uma Receita Eletrónica Não Materializada 

Interessa ainda mencionar que anteriormente distinguiam-se dois tipos de receita: as não 

renováveis (válidas por 30 dias após a data de prescrição) e as renováveis (válidas por 6 

meses e compostas por 3 vias), aplicáveis aos medicamentos citados na tabela n.º 2 aprovada 

em anexo à Portaria n.º 1471/2004, de 21 de dezembro [6] e que vieram permitir aos doentes 

crónicos adquirirem os seus medicamentos de tratamentos prolongados sem necessidade de 

terem consultas médicas tão regulares. Esta exceção é transversal às novas receitas sem 

papel, onde estes medicamentos para tratamentos prolongados podem coexistir com outros 

medicamentos e serem prescritos até um número máximo de seis embalagens por receita. 

Tal como já mencionado anteriormente, a prescrição deve ser feita obrigatoriamente por 

DCI. Contudo, excecionalmente, a prescrição pode incluir o nome comercial quando não exista 
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medicamento genérico comparticipado para uma dada substância ativa ou quando o médico 

prescritor apresente uma justificação técnica válida, devendo para tal mencionar em local 

próprio a exceção prevista, que poderá ser uma das seguintes: 

a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito 

b) Intolerância ou reação adversa prévia (cuja suspeita deve ser previamente reportada ao 

INFARMED 

c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias 

Na Farmácia Silva Marques detive que sempre que assinaladas uma destas exceções, o 

medicamento dispensado na farmácia terá de ser obrigatoriamente o da marca 

comercial/laboratório indicado na receita, salvo para a exceção C) onde o utente pode exercer 

o seu direito de opção para um medicamento equivalente cujo preço seja inferior ao do 

medicamento prescrito. 

 

4.1.2 Dispensa e Aconselhamento Farmacêutico 

Durante o meu estágio, sempre que o utente apresentasse uma prescrição médica válida, 

procedia à dispensa dos produtos, prestando informação acerca da existência na farmácia dos 

vários medicamentos pertencentes ao grupo homogéneo prescrito (medicamentos com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem) e os seus preços. O utente é pois 

livre de exercer, ou não, o seu direito de opção por um medicamento de marca ou genérico 

que cumpra a prescrição, salvo se indicadas as exceções já referidas anteriormente. 

A par da dispensa, são prestadas todas as informações no que diz respeito ao uso do 

medicamento, tanto na forma oral, como, se necessário, na forma escrita. Com a prática 

profissional pude compreender o papel fundamental que o farmacêutico aqui tem na promoção 

de adesão à terapêutica, principalmente se tiver o cuidado de adequar o discurso ao utente 

em questão. 

 

4.1.3 Comparticipação de Medicamentos 

No sentido de otimizar o acesso ao medicamento a quem dele necessita, o Serviço 

Nacional de Saúde comparticipa parcialmente os medicamentos de forma escalonada 

consoante a sua classificação farmacoterapêutica, isto é, no sentido crescente de quanto mais 

indispensável ele for à vida. Assim sendo, no regime geral de comparticipação, os 

medicamentos encontram-se distribuídos por quatro escalões de comparticipação, 
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designados de A a D, onde o estado paga 90%, 69%, 37% ou 15% do preço do medicamento, 

respetivamente [6]. 

Existem ainda planos de complementaridade, que comparticipam uma percentagem 

adicional do medicamento prescrito e que advêm geralmente da entidade patronal do utente 

(como o SAMS, EDP-SAVIDA, MEDIS-CTT) ou de um seguro de saúde que este detém (por 

exemplo, Fidelidade Seguros). Nestas situações, o utente deve apresentar na farmácia o 

cartão de identificação para que seja tirada uma fotocópia do mesmo junto da receita. Esta 

mesma cópia é depois enviada para a entidade responsável pela complementaridade. 

Para além disso, determinados grupos de utentes, podem ainda beneficiar de um regime 

especial de compartição. É o caso dos utentes pensionistas, que beneficiam de um acréscimo 

de 5% de comparticipação em medicamentos do escalão A e 15% aos escalões B,C e D [8]. 

Estas receitas vêm identificadas pela letra “R”. Utentes diagnosticados com patologias 

específicas têm as suas receitas identificadas pela letra “O” e assinaladas com a designação 

da portaria ou diploma especial de comparticipação que abrange essa patologia específica, 

como acontece, por exemplo, para a doença de Lúpus. 

 

4.1.4 Medicamentos Genéricos e Sistema de Preços de Referência 

A existência de medicamentos genéricos no mercado, isto é, medicamentos com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem e com a mesma indicação terapêutica que 

um medicamento de referência [9], mostrou ser uma grande vantagem, quer para os próprios 

utentes, quer até para o Serviço Nacional de Saúde que vê os seus encargos financeiros em 

comparticipações diminuídos. 

Os medicamentos genéricos têm pois a mesma qualidade, eficácia e segurança, mas a um 

preço mais baixo do que o do medicamento original. Ainda assim, no decorrer do estágio, fui 

muitas vezes confrontada com perguntas dos utentes como “Tem a certeza que o 

medicamento genérico tem o mesmo efeito que o de marca?” ou “Se faz o mesmo, porque é 

mais barato?”. Tentei sempre deixar claro junto dos utentes que os genéricos são de 

confiança, pois estão sujeitos às mesmas obrigações legais, ao mesmo controlo de qualidade 

que os outros medicamentos e só são introduzidos no mercado depois de demonstrarem junto 

do Infarmed serem bioequivalentes aos medicamentos de referência. Referi ainda que a 

diferença de preço se deve ao facto dos laboratórios produtores de genéricos não terem 

encargos financeiros na pesquisa e desenvolvimento do princípio ativo, que pode demorar 

mais de 10 anos, e, geralmente, as despesas na promoção publicitária também são mínimas. 

Penso que atualmente já se verifica uma maior adesão da população na compra dos 
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genéricos, seja pela maior divulgação de informação e decisão mais consciente, seja pela 

grande diminuição dos custos que o uso destes representa principalmente em doentes 

crónicos ou polimedicados. 

Quanto ao sistema de cálculo de preços, este estabelece que para grupo homogéneo existe 

um preço referência que é determinado pela média dos cinco preços mais baixos de 

medicamentos de cada grupo homogéneo. A comparticipação pelo Estado resulta então da 

percentagem de desconto do respetivo escalão do medicamento sobre este preço de 

referência. Por isso, no caso dos utentes pensionistas, por exemplo, ao adquirirem um dos 

medicamentos de PVP inferior ao de referência o medicamento acaba por lhes ficar gratuito 

[8]. Os preços dos medicamentos são revistos de 3 em 3 meses, podendo isto fazer variar a 

comparticipação, o que também verifiquei gerar alguma confusão nos doentes, principalmente 

nos de mais idade, que se habituam a levar os seus medicamentos genéricos sempre do 

mesmo laboratório. 

 

4.1.5 Faturação de receituário 

Na Farmácia Silva Marques a conferência das receitas aviadas é feita diariamente. Nesse 

momento volta-se a confirmar se constam na receita todos os parâmetros obrigatórios, 

conferindo se a faturação foi feita ao organismo comparticipante correto, confirmando a 

validade da receita, os dados do utente, dados e a assinatura do prescritor, bem como se a 

mesma ficou carimbada, datada e assinada pelo farmacêutico que a aviou. Posto isto, as 

receitas são separadas por organismo comparticipante, organizadas por lote e por ordem 

crescente de número. As receitas são assim agrupadas em lotes de 30 unidades e 

identificadas pelo respetivo verbete que sumariza o conteúdo do lote. No final do mês, todos 

os lotes são terminados e enviados para a ANF. Após a receção pelos devidos organismos e 

em caso de não existirem erros, o valor comparticipado é restituído à farmácia.  

 

4.1.6 Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial 

Merece destaque a dispensa de medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes, que 

também tive oportunidade de aviar por diversas vezes. Nestas situações, o sistema informático 

pede automaticamente os dados de identificação legal, morada e idade, tanto do utente, como 

do adquirente. No final da venda, são gerados dois talões comprovativos desta dispensa 

particular, que ficam na farmácia e que devem ser anexados à receita. 
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5 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os medicamentos cuja dispensa escusa a apresentação de receita médica são aqueles 

que se destinam a serem aplicados em transtornos de baixa gravidade ou doenças 

autolimitadas e que, pela segurança relativamente elevada que apresentam, não carecem de 

supervisão médica [3]. Contudo, apesar de não serem sujeitos a prescrição, nem por isso 

dispensam aconselhamento, podendo ser igualmente prejudiciais à saúde quando usados 

inadvertidamente. Na dispensa de MNSRM ganha particular importância a indicação 

farmacêutica, onde o farmacêutico se responsabiliza por referenciar um MNSRM ou outro 

produto farmacêutico e/ou por aconselhar medidas não farmacológicas, visando a resolução 

de situações pouco graves [10]. 

Na minha opinião, esta é uma das tarefas mais relevantes e de maior responsabilidade 

desempenhada pelo farmacêutico, onde ele pode pôr em prática todos os seus 

conhecimentos. Durante o estágio verifiquei que diariamente os utentes recorrem à farmácia 

para o tratamento ou controlo de sintomatologia relacionada com gripes e constipações, 

alergias, perturbações intestinais, afeções cutâneas e distúrbios do sono. 

Esta é talvez a área mais exigente no início da prática da farmácia comunitária pois obriga 

ao conhecimento de toda a vasta variedade de produtos disponíveis. Para melhor orientar o 

doente e selecionar o MNSRM adequado, o farmacêutico deve fazer uma breve anamnese e 

prestar todas as informações que achar oportunas. 

Na cedência de MNSRM, é indispensável ainda lembrar o utente de que a utilização destes 

deve ser limitada no tempo e que, caso os sintomas persistam ou agravem, ele deve recorrer 

a um médico para uma análise mais minuciosa do problema de saúde. 

 

6 ACONSELHAMENTO E DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS 

6.1 Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

Atualmente, o conjunto de produtos que se destina à aplicação tópica, isto é, na epiderme, 

cabelo, unhas, lábios, dentes e mucosas é imensamente vasta, pois é uma área em 

crescimento que desperta cada vez mais o interesse dos utentes [11]. 

Na Farmácia Silva Marques, tive a oportunidade de conhecer as gamas completas de 

cosméticos das marcas Avène®, Galénic®, A-Derma®, LetiAT4®, Chicco®, Sebamed®, bem 

como contatar com produtos de higiene, como os das marcas Lactacyd® e Saugella®. 
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Destacam-se os produtos de cuidado infantil, que incluem gel de banho, óleo de limpeza, 

creme hidratante, creme de muda de fralda, creme contendo óxido de zinco para o tratamento 

de assaduras e ainda protetor solar. Estes produtos de puericultura primam pela alta tolerância 

e respeito pela pele do bebé, frágil e seca por natureza. 

Pela constante renovação, cabe ao farmacêutico manter-se a par das inovações 

cosméticas e de higiene, a fim de pode prestar as melhores sugestões e esclarecimentos aos 

utentes. Durante o estágio foram várias as ocasiões em que pude tirar partido de formações 

dadas diversos laboratórios como o da Pierre Fabre. 

 

6.2 Produtos Fitoterapêuticos e Suplementos Alimentares 

Na Farmácia Silva Marques, os produtos fitoterápicos encontram-se representados 

essencialmente pelas marcas Arkocápsulas®, Bekunis® e BioActivo® e tratam-se daqueles 

cuja matéria-prima é exclusivamente de origem vegetal. Os fitoterápicos ou medicamentos à 

base de plantas não são sujeitos a prescrição médica nem são comparticipados, salvo 

exceção prevista na legislação. Este tipo de produtos devem possuir dados suficientes que 

comprovem a sua eficácia e a sua composição e aplicação deve ser tal que não exija vigilância 

médica [3]. 

Também durante o estágio contatei com outra classe de MNSRM que são os suplementos 

alimentares, geralmente comprimidos, cápsulas, ampolas ou soluções orais, que se 

distinguem pela alta concentração em nutrientes com o objetivo de restaurar ou melhorar os 

processos fisiológicos normais. Está pois estabelecido que “o suplemento alimentar não pode 

alegar propriedades de prevenção, tratamento ou cura de doenças humanas e seus sintomas 

e não pode apresentar atividade terapêutica” [12]. Estes complementos alimentares destinam-

se, como refere o próprio nome, a complementar um regime alimentar equilibrado e nunca a 

substituí-lo. 

A maioria dos suplementos alimentares que recomendei pretenderam dar resposta a 

situações alegadas pelos utentes como cansaço físico e/ou mental, prevenção de cãibras, 

queda ou enfraquecimento do cabelo e ainda falta de apetite, situação muito comum em 

crianças. 
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6.3 Dispositivos Médicos 

É também comum a disponibilização farmacêutica de dispositivos médicos, isto é, de 

“instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo cujo principal efeito pretendido no 

corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos” 

[13]. Entre este tipo de produtos contam-se os pensos, seringas, testes de gravidez e 

termómetros. 

 

6.4 Medicamentos Veterinários 
 

Na Farmácia Silva Marques estão disponíveis alguns produtos veterinários como 

antiparasitários internos e externos, coleiras e anticoncecionais para animais de companhia, 

como cães e gatos. 

Estes produtos são especialmente relevantes para a saúde pública, na medida em que 

promovem a saúde dos animais domésticos e simultaneamente a saúde dos donos e de quem 

os rodeia. 

 

7 CUIDADOS FARMACÊUTICOS 

Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

Enquanto espaço de saúde, a farmácia trabalha no sentido de aumentar o bem-estar 

individual e coletivo da população e, pela sua colocação tão próxima dos cidadãos, encontra-

se numa posição privilegiada para auxílio na monitorização de doenças crónicas e 

acompanhamento farmacoterapêutico. 

Estes serviços são especialmente úteis no seguimento de doentes hipertensos, 

hipercolesterolémicos, diabéticos e outros polimedicados, permitindo ao farmacêutico através 

deles incentivar a adesão à terapêutica e o uso racional dos medicamentos, maximizando a 

eficácia e segurança do tratamento. 

A Farmácia Silva Marques presta serviços de determinação de parâmetros bioquímicos que 

incluem medição da pressão arterial, dos níveis de colesterol, glicémia e triglicerídeos, para 

além da determinação do já referido IMC, em balança automática própria. 

 

1) DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 
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Com o auxílio de um tensiómetro digital de braço, executei por diversas vezes durante o 

estágio a medição da pressão arterial e frequência cardíaca dos utentes. A medição na 

farmácia é especialmente procurada por doentes hipertensos que pretendem manter um 

registo dos seus valores para uma monitorização eficaz sempre com o mesmo aparelho e nas 

mesmas condições. Para além disso, medições pontuais são comuns quando os utentes 

sentem uma indisposição esporádica ou pretendem apenas fazer um rastreio. 

Um procedimento correto deve contar com pelo menos cinco minutos prévios de repouso 

do utente, medição com o braço apoiado e ao nível do coração. O utente deve ter a braçadeira 

colocada acima da dobra do braço e permanecer em silêncio durante toda a determinação. É 

também desejável que não haja consumo de bebidas estimulantes ou prática de exercício 

físico pelo menos na meia hora que antecede a medição. 

Terminada a avaliação e tendo em conta os valores estabelecidos pela Direção-Geral da 

Saúde de 120 a 129 mmHg para a pressão arterial sistólica e 80 a 84 mmHg para a diastólica 

[14], o farmacêutico deve discutir com o utente o significado dos resultados e sugerir 

alterações de estilo de vida, caso estas sejam necessárias. 

 

2) DETERMINAÇÃO DA GLICÉMIA 

Verifiquei que a medição dos níveis de glicémia são principalmente requisitados por utentes 

diabéticos, com história familiar de diabetes ou com outras doenças crónicas. Este teste 

bioquímico é muito rápido e realiza-se por punção capilar, após desinfeção tópica e completa 

evaporação do álcool utilizado para o efeito. Com o auxílio de um dispositivo medidor digital 

onde se insere uma tira reagente, a gota de sangue é inserida nesta e obtém-se o resultado 

em poucos segundos. 

Em Portugal estabelece-se que valores de glicemia em jejum ≥ 126 mg/dl ou valores ≥ 200 

mg/dl em qualquer altura do dia associados a sintomas típicos são situações de suspeita de 

diabetes [15]. 

Todas as vezes que efetuei esta determinação tive especial atenção em recomendar 

alterações de hábitos alimentares sempre que justificável, como diminuir a ingestão de carnes 

vermelhas e outras fontes de gorduras saturadas e ingerir mais frutas e legumes. 

 

3) DETERMINAÇÃO DO COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS 

A hipercolesterolémia e a hipertrigliceridémia são problemas cada vez mais comuns nos 

dias de hoje e, como tal, a população está também mais desperta para a necessidade de 

rastreio e controlo dos níveis de colesterol e triglicerídeos. Para a medição do colesterol total 
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e dos triglicerídeos a amostra de sangue é igualmente obtida por punção capilar e a análise 

decorre no mesmo aparelho digital, mas com tiras de teste distintas. 

Para a generalidade das pessoas que não apresentem outros fatores de risco 

cardiovascular, a Direção-Geral da Saúde fixa os valores máximos de colesterol em 190 mg/dl, 

devendo a colesterolemia ser tanto mais baixa quanto maior o risco de complicações 

cardiovasculares do utente. Por outro lado, as normas portuguesas estabelecem que estamos 

perante uma situação de hipertrigliceridemia sempre que os valores de triglicerídeos sejam ≥ 

200 mg/dl [16]. 

Ao abordar utentes com dislipidemias ou cujos valores se encontravam já próximos nos 

limites estabelecidos, procurei recomendar a adoção de uma dieta nutricionalmente 

equilibrada, rica em derivados vegetais e cereais integrais, salientando a importância do 

exercício físico frequente e da perda de peso. 

 

Na prevenção das doenças abordadas ganha especial importância a organização de 

rastreios de saúde, que permitem identificar o mais precocemente possível níveis bioquímicos 

acima dos valores desejados e que constituem um risco de doenças crónicas. Neste 

seguimento e cumprindo a sua obrigação de fomentar a saúde coletiva, a Farmácia Silva 

Marques promove várias vezes por ano ações de rastreio, nas quais tive oportunidade de 

participar por diversas vezes. Durante o estágio integrei rastreios de saúde em escolas, 

ginásios e noutros espaços de promoção de um estilo de vida saudável. 

 

Administração de injetáveis 

Na Farmácia Silva Marques, a administração de vacinas que não integram o Plano Nacional 

de Vacinação e outros injetáveis é desempenhada por profissionais formadas para o efeito e 

representa uma mais-valia para os utentes, que podem ver a sua aplicação realizada com 

mais comodidade e igual segurança. 

 

Outros serviços 

São exemplos de outros serviços prestados na Farmácia Silva Marques, rastreios e 

consultas de nutrição e podologia. A farmácia participa ainda na ação de recolha de 

embalagens e medicamentos fora de uso, num projeto promovido pela sociedade 

VALORMED, que visa diminuir as consequências ambientais destes resíduos, e ainda na 

recolha de radiografias inutilizadas. 
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Toda esta disponibilidade de serviços aproxima o utente da equipa de farmacêuticos e torna 

o espaço da farmácia ainda mais convidativo, onde o utente sabe que pode encontrar 

profissionais que zelam pela sua saúde em cada vez mais vertentes. 
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Parte II – Apresentação dos temas desenvolvidos 

8 CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA 

8.1 Enquadramento e Objetivos 

Nos dias de hoje, o acesso à saúde sexual e reprodutiva é um direito e, como tal, 

encontram-se à disposição da população métodos contracetivos, seguros e eficientes. Ainda 

assim, estima-se que cerca de 40% das mulheres portuguesas não usa um método 

contracetivo e corre risco de gravidez indesejada [17]. Existem mesmo muitas gravidezes não 

planeadas e que têm sido responsáveis pelo elevado número de interrupções voluntárias de 

gravidez que se realizam todos os anos, pelo que emergiu a necessidade de criar um método 

último para lidar com estas situações pontuais em que ocorrem relações sexuais 

inadequadamente protegidas. 

Como estagiária na Farmácia Silva Marques, dispensei por diversas vezes métodos 

contracetivos, como preservativos, contracetivos hormonais na forma oral, em adesivo ou em 

anel, entre outros. Particularmente na dispensa do Contracetivo de Emergência ou, como é 

vulgarmente conhecido, “pílula do dia seguinte” apercebi-me que o utente nem sempre está 

tão disposto à comunicação, por ser este um assunto que o põe desconfortável e, de certa 

forma, ser um tema tabu. Por essa mesma razão, cheguei à conclusão de que a informação 

na forma escrita seria talvez a forma mais eficaz de chegar ao doente e assegurar a utilização 

correta e segura da contraceção. 

A escolha deste tema como ação a desenvolver na farmácia comunitária teve então como 

objetivo central a produção de um suporte escrito que pudesse acompanhar a dispensa do 

contracetivo de Emergência e melhor complementar o aconselhamento do momento da 

venda. 

 

8.2 Discussão 

A Contraceção de Emergência é atualmente um medicamento não sujeito a receita médica 

de venda exclusiva em farmácias, o que visa garantir o recurso atempado e sem restrições a 

meios de prevenção da gravidez não planeada, especialmente a adolescentes, que têm 

tipicamente menos experiência na utilização de contraceção [18]. 
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O farmacêutico comunitário tem portanto uma posição de grande relevância nesta área, 

pois sendo um dos profissionais de saúde mais próximos do cidadão, pode fazer uso das suas 

competências no aconselhamento dos utentes que tiveram uma relação sexual desprotegida 

ou que experienciaram a falha de um método contracetivo [19]. 

A farmácia como espaço acessível, sem barreiras na relação com qualquer cidadão e que 

integra profissionais credíveis e formados, é por excelência o local ideal para a promoção da 

saúde sexual e reprodutiva. O momento em que um utente recorre à Contraceção de 

Emergência é uma oportunidade privilegiada para o diálogo com o utente sobre opções mais 

responsáveis no que diz respeito à saúde sexual. Esta pode ser a ocasião ideal para 

recomendar o início de um método contracetivo de forma regular e mais eficaz. 

Existem diferentes tipos de Contracetivos de Emergência, sintetizando-se no quadro 

seguinte (Tabela 1) aqueles que se encontram disponíveis em Portugal. 

 

Tabela 1 Tipos de contracetivos de emergência (Adaptado de [20]) 

Contracetivo Nome 

comercial 

Dose e via de 

administração 

Tempo de eficácia 

após relação sexual 

desprotegida 

Modo de 

ação 

Levonorgestrel NorLevo® 

Postinor® 

1,5 mg 

Via oral 

72 h Progestativo 

Acetato de Ulipristal EllaOne® 30mg 

Via oral 

120 h Modulador 

dos recetores 

de 

progesterona 

DIU de cobre  Intrauterino 120 h  

 

O Levonorgestrel é uma molécula progestativa e o Acetato de Ulipristal atua como um 

modulador dos recetores de progesterona, pelo que a ação de ambos incide na inibição, ou 

pelo menos atraso, da ovulação. Desta forma não existe óvulo disponível para ser fecundado 

pelos espermatozoides. Caso já se tenha dado o pico de LH (assinalado aos 14 dias na Figura 

5) e a ovulação já tenha ocorrido, a “pílula do dia seguinte” é ineficiente e daí que nenhum 

destes contracetivos seja 100% eficaz [20]. 
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Por outro lado, o cobre presente no DIU atua pela sua toxicidade sobre o espermatozoide, 

ao mesmo tempo que impede a nidação. Atua por isso nas fases pré-ovulatória, ovulatória e 

pós-ovulatória [20].  

O DIU é o método que apresenta maior eficácia, mas está apenas disponível nos centros 

de saúde ou hospitais, pois exige a colocação por um profissional experiente. Caso a utente 

refira que a relação sexual não protegida ocorreu há mais de 120 h, esta deve ser aconselhada 

a dirigir-se a uma destas unidades de saúde para que sejam ponderadas outras alternativas 

[21]. 

 

Sempre que me foi solicitada a Contraceção de Emergência, procurei saber se a pílula se 

destinava à própria utente, saber a sua idade e questioná-la de forma compreensiva e objetiva 

sobre o tempo decorrido desde a relação sexual desprotegida. Confirmando que a utente 

estaria dentro do período indicado para a toma do Contracetivo de Emergência, tentei apurar 

a causa da necessidade, sem julga-la, e assegurar-me de que não tivesse havido já uma toma 

anterior da “pílula do dia seguinte” nesse mesmo ciclo menstrual, devido ao agravamento dos 

efeitos secundários que se podem observar numa sobrecarga hormonal. 

Neste momento, é também essencial perceber se a mulher se apresenta ansiosa ou 

desconfortável e permitir que o atendimento decorra num ambiente de privacidade, como um 

gabinete, se ela assim o desejar. 

Sempre que oportuno, o farmacêutico deve excluir, antes da dispensa, possíveis 

contraindicações à toma que se apliquem à utente, como no caso de esta sofrer de uma 

insuficiência hepática grave ou padecer de um síndrome de má absorção gástrica, como a 

Doença de Chron [19]. Fundamental é sem dúvida mencionar à utente que caso ela vomite 

nas 3 horas seguintes à ingestão do comprimido, deve repetir a toma e que, caso seja lactante, 

deve suspender a amamentação por 6 horas, se tomar um Contracetivo de Emergência com 

levonorgestrel, ou por 36 horas, no caso de tomar acetato de ulipristal [21]. 

0         14      28 DIAS 

 Figura 5 Níveis de concentração das hormonas folículo-estimulante (FSH) e luteinizante (LH) (Adaptado de [19]) 
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Antes da dispensa, também enfatizei sempre junto da utente o facto de este tipo de 

contraceção não ser um método contracetivo para uso regular, sendo mais falível do que os 

restantes métodos e esclareci que a “pílula do dia seguinte”, como qualquer outro contracetivo 

oral, não protege contra DST. É igualmente essencial acautelar a utente de que possíveis 

atrasos na menstruação podem ocorrer, devendo ela fazer um teste de gravidez em caso de 

um atraso superior a 5 dias se tomou a Contraceção de Emergência de levonorgestrel ou 7 

dias se tomou acetato de ulipristal [19]. 

 

8.3 Intervenção na Farmácia Comunitária 

Sendo o farmacêutico o principal profissional de saúde através de quem as mulheres obtêm 

a Contraceção de Emergência, este deve estar devidamente informado e preparado para 

esclarecer qualquer dúvida. É recomendado pela Ordem dos Farmacêuticos que se preste ao 

utente não só todos e quaisquer esclarecimentos verbais, mas que se entregue também um 

folheto escrito. 

Na tentativa de chegar mais longe no aconselhamento dedicado aos utentes da Farmácia 

Silva Marques, produzi assim um folheto (Anexo 2) que procura dar resposta a questões mais 

usuais dos utentes como “Quanto tempo depois da relação sexual desprotegida devo tomar a 

pílula do dia seguinte?”, “Os contracetivos de emergência são todos iguais?”, “Têm efeitos 

secundários?” ou “Devo tomar precauções especiais?”. 

Uma das principais interrogações que procurei dar especial atenção foi à que diz respeito 

à toma da Contraceção de Emergência quando a utente já toma regularmente contraceção 

hormonal oral. Isto porque me deparei com dúvidas de utentes e até de profissionais de saúde 

em responder a questões como “Se falhar a toma de um comprimido da minha pílula, devo 

tomar a pílula do dia seguinte?” ou “Tomei a pílula do dia seguinte e agora? Retomo a minha 

contraceção hormonal normal?”. Para a Contraceção Hormonal Combinada (pílulas contendo 

um estrogénio e um progestagénio) as respostas a estas perguntas baseiam-se no fato de 

que um bloqueio correto do eixo hipotálamo-hipófise-ovário e uma proteção eficaz só se 

observam após a toma do contracetivo de forma continuada durante 7 dias e se a interrupção 

na ingestão dos comprimidos não for superior a 7 dias. Deste modo, se o esquecimento da 

toma do comprimido for inferior a 12 horas, não há redução da eficácia contracetiva, devendo 

este ser tomado logo que a mulher se lembre. Esquecimentos por períodos superiores devem 

ser considerados caso a caso, na prática diária. De um modo geral, ela deve recorrer à 

Contraceção de Emergência caso tenha esquecido 1 comprimido na primeira semana de toma 
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da pílula contracetiva ou caso tenha mais do que 1 comprimido na segunda ou terceira 

semanas, sempre que tenha ocorrido relação sexual nos 7 dias anteriores. Nestas situações 

a mulher deve ser aconselhada a prosseguir a toma habitual da sua pílula contracetiva e a 

recorrer ao preservativo como medida adicional nos 7 dias seguintes ao esquecimento. Por 

outro lado, as mulheres que tomem contracetivos hormonais apenas com um progestagénio, 

apelidadas de “minípílulas”, encontram-se em maior risco em caso de esquecimento e por isso 

devem recorrer à “pílula do dia seguinte” sempre que tenha havido relação sexual nos 7 dias 

anteriores ao esquecimento de um comprimido por mais de 3 horas e utilizar o preservativo 

como medida adicional em relações sexuais nos 2 dias subsequentes ao esquecimento [22]. 

Estas recomendações foram inseridas no folheto de forma muito resumida, pelo que a sua 

entrega não dispensa o aconselhamento farmacêutico. 

No folheto fiz também alusão de forma sintética a alguns efeitos secundários possíveis, 

realçando a necessidade de repetir a toma em caso de vómito, e diversas precauções 

importantes a ter em conta. Este suporte escrito pretende enfatizar ainda a noção que já deve 

ser dada pelo farmacêutico, de que a Contraceção de Emergência se destina apenas a ser 

usada em situações excecionais, não é de uso frequente e não é tão eficaz e segura como o 

uso regular de outros contracetivos, tal como o preservativo. 

A minha perceção foi a de que o panfleto foi realmente útil na comunicação com o utente, 

pois apercebi-me que este ficava, de algum modo, mais confortável em saber que poderia, 

sozinho, consultar e rever a informação sobre a toma mais tarde. A receção por parte dos 

outros profissionais foi muito positiva, que mencionaram o fato de este ser realmente didático 

e abordar questões pertinentes, muitas vezes não postas pelos utentes por se sentirem de 

alguma forma intimidados. 
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9 MEDICAMENTOS NO PRATO – SAÚDE ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO 

9.1 Enquadramento e Objetivos 

O farmacêutico é, por excelência, o prestador de cuidados de saúde mais ligado à 

promoção da saúde através da prevenção, por se posicionar mais perto da população e ser 

muitas vezes o primeiro profissional de saúde a quem os utentes recorrem. Esse apelo à 

prevenção é feito diariamente na farmácia, apontando ao utente os comportamentos de risco 

a evitar, recomendando os melhores cuidados alimentares e de higiene a ter, como também 

fora do estabelecimento farmacêutico, em ações de rastreio e educação para a saúde. 

Este aconselhamento a título preventivo ganha especial dimensão na promoção de uma 

alimentação saudável. Nos últimos resultados de um estudo sobre a saúde dos portugueses 

em 2015, a Direção Geral de Saúde apurou que os hábitos alimentares inadequados são 

mesmo a principal causa da diminuição do número de anos de vida saudável da população 

[23]. Por esta razão e pelo fato de os maus hábitos alimentares serem um dos fatores de risco 

mais facilmente modificáveis, estes mereceram a minha especial atenção na prática da 

farmácia comunitária. 

Para além dos benefícios de uma alimentação por si só variada e equilibrada, são 

conhecidos alimentos que por si só apresentam extraordinárias propriedades. Assim sendo, o 

desenvolvimento deste tema teve também como propósito dar a conhecer os alimentos-chave 

que mostram evidências científicas de ajudar a prevenir e a tratar determinadas doenças. 

O objetivo deste projeto foi então estruturar estas ideias numa ação fora do espaço da 

farmácia para educar a população nesta matéria, de forma didática e criativa. Ademais, a 

educação do utente para a alimentação saudável é tão importante quanto a dos profissionais 

de saúde, pois durante o estágio fui muitas vezes confrontada com dúvidas durante medições 

de parâmetros bioquímicos, do tipo “Como posso diminuir a minha tensão arterial?” ou “O que 

devo comer para baixar o colesterol”. Por estas e outras situações senti necessidade de 

aprofundar os meus conhecimentos na área. 

 

9.2 Discussão 

É um dado adquirido que controlar os fatores de risco é a forma ideal de prevenir doenças 

e envelhecer com qualidade de vida. Para além disso, a prevenção é forma-chave de diminuir 

os custos financeiros em saúde, tanto para o indivíduo como para o SNS. 



 

27 
 

Os mais recentes estudos apontam os hábitos alimentares errados como a principal razão 

de perda do total de anos de vida com saúde em Portugal e as maiores falhas da dieta dos 

portugueses como sendo a falta de fruta e vegetais e excesso de sal (Figura 6). Esta 

alimentação com elevados teores de sal, que chega a rondar o dobro dos valores 

recomendados pela OMS, é atualmente um dos motivos de grande preocupação pela sua 

relação com a obesidade e doenças cardiovasculares, a principal causa de morte em Portugal 

[24]. Não é coincidência que a grande maioria dos hábitos alimentares inadequados praticados 

pelos portugueses esteja relacionada com doenças do foro cardiovascular [23]. 
 

 

Figura 6 Fatores de risco que retiram mais anos de saúde aos portugueses (Adaptado de [23]) 

 

Com um regime alimentar diversificado e evitando a ingestão excessiva de sódio, açúcares 

e alimentos processados é então possível obter os nutrientes, vitaminas e sais minerais 

essenciais à vida e manter a homeostasia do organismo. Todavia, existem alimentos que 

merecem a nossa particular atenção, seja pelo seu elevado conteúdo em determinados 

nutrientes, vitaminas, antioxidantes ou outros componentes que exercem uma ação benéfica 

para a saúde humana. São os chamados “superalimentos”. Não obstante os seus benefícios, 

a seleção destes alimentos só faz sentido quando integrados num regime alimentar 

equilibrado, não substituindo nunca uma dieta variada. 

Posto isto e tendo por base estudos científicos, podem-se mencionar alguns alimentos que 

são uma verdadeira mais-valia para uma dieta saudável. No campo das doenças 

cardiovasculares é de notar a beterraba, um dos vegetais mais ricos em nitratos, convertidos 

endogenamente a óxido nítrico, um potente vasodilatador fisiológico. Tomas tão baixas como 

70 mililitros de sumo de beterraba [25] ou 100g de beterraba [26] demonstraram diminuir a 

pressão arterial sistólica e diastólica, logo após 1 hora de uma única ingestão e com efeitos 

que perduraram até 24 horas. 
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Relativamente às doenças neurodegenerativas, a uva é atualmente o “superalimento” 

cujo efeito se apresenta melhor descrito cientificamente. A sua ação deve-se ao fato uvas 

pretas serem ricas num polifenol com grande poder antioxidante, o resveratrol. O resveratrol 

é capaz de diminuir a inflamação cerebral por inibição da produção de moléculas envolvidas 

no stress oxidativo e ainda de estimular a produção de uma classe de proteínas denominadas 

Sirtuínas, proteínas que regulam diversos processos celulares e estão envolvidas na 

longevidade celular. Está demonstrada a capacidade das sirtuínas em proteger as células 

contra a citotoxicidade da proteína beta-amilóide, constituinte das placas tipicamente 

associadas à Doença de Alzheimer [27-29]. 

Estima-se que cerca de metade da população portuguesa sofra de doenças reumáticas. 

Nestas situações torna-se imperativo tratar a vertente inflamatória, pelo que ganham 

relevância os alimentos ricos em ácidos gordos ómega-3, que podem ser encontrados no 

salmão e sardinha, nos óleos peixe – como o óleo de fígado de bacalhau – ou nas sementes 

de linhaça e nozes [30-32]. É também fundamental a perda de peso e a ingestão adequada 

de cálcio e vitamina D para o fortalecimento dos ossos. A vitamina D em particular tem sido 

associada a efeitos imunomoduladores, pelo que se torna especialmente importante a sua 

ingestão na prevenção de doenças como a Artrite Reumatóide [33]. 

Quanto às doenças metabólicas e mais propriamente à diabetes tipo 2, que tem uma 

elevada prevalência em todo o mundo, as leguminosas podem dar uma ajuda valiosa. Por 

exemplo, quatro a oito colheres de feijão-encarnado satisfazem o aporte de proteínas e fibras 

essencial ao controlo da diabetes [31]. Na verdade, verificou-se que a simples introdução de 

5 chávenas semanais de leguminosas, incluindo grão-de-bico e feijão, na dieta de adultos com 

excesso de peso conduz à diminuição da gordura visceral, a níveis de glicémia mais 

controlados e a um aumento dos valores de HDL, mesmo sem alterar o regime alimentar 

habitual destes adultos [34]. É de mencionar ainda a canela, que tem apresentado resultados 

positivos na prevenção e controlo da diabetes tipo 2, ainda que por mecanismos não 

completamente esclarecidos até agora [35]. 

Semelhantemente, no controlo da hipercolesterolemia, os doentes podem tirar partido do 

efeito redutor do colesterol que têm as leguminosas e hortaliças [36]. A couve portuguesa, em 

especial, é capaz de aumentar o rácio de colesterol HDL/LDL e, por ser tão rica em fibra, 

retarda o esvaziamento gástrico e diminui a absorção de calorias. [37] A aveia e a cevada são 

outros dois alimentos que podem ser facilmente acrescentados ao leite, cereais, saladas ou 

até mesmo sobremesas e que, em quantidades tão pequenas como 3 gramas por dia, 

permitem beneficiar de uma redução significativa dos níveis séricos de colesterol [38]. Assim, 
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uma alimentação baseada principalmente em vegetais e em fibras é por isso a ideal a 

recomendar aos utentes que tenham hipercolesterolemia. 

Diariamente na prevenção de infeções respiratórias ou como adjuvante no tratamento 

das mesmas, o alho pode ser usado como antisséptico, ajudando a diminuir a carga viral e 

bacteriana na boca, faringe e laringe [25,39]. 

É impossível deixar de mencionar também a depressão, não atingisse esta doença cerca 

de 20% da população portuguesa [25]. Estudos concluem que uma dieta maioritariamente 

baseada em vegetais não só é benéfica para a saúde física, mas também mental, sugerindo 

que isto se deva em parte ao ácido araquidónico presente nos produtos animais e que, 

endogenamente, é responsável por desencadear uma resposta inflamatória. Outra explicação 

parece estar no fato de alguns destes vegetais, como as uvas, a cebola, o chá verde, os 

orégãos e outras especiarias, conterem fitoquímicos que, à semelhança de muitos 

antidepressivos, inibem a monoamina oxidase, preservando assim níveis mais elevados de 

serotonina e dopamina e portanto melhorarem o humor [31]. Curiosamente, verificou-se 

também que cheirar açafrão diminui a ansiedade e melhora o humor, alegadamente através 

de um mecanismo serotoninérgico [40,41]. 

Uma das áreas de maior interesse atualmente é o cancro e, consequentemente, os 

“superalimentos” com potenciais efeitos anticancerígenos são talvez aqueles que geram maior 

controvérsia. Com resultados científicos sólidos contam-se alimentos como os brócolos e 

outras verduras crucíferas (couve, repolho, couve-flor, etc.) na prevenção do cancro do pulmão 

[42-43], da mama [44], colo-retal [44-45], estômago [46-47], entre outros, muito possivelmente 

devido ao seu alto conteúdo em glucorafanina, que é endogenamente hidrolisada a 

sulforafano e outros isotiocianatos indutores da glutationa-S-transferase, promovendo a 

eliminação de compostos carcinogéneos e mutagénicos. Para além disso, o elevado conteúdo 

em antioxidantes, vitaminas e folato contribui ainda para os efeitos anticarcinogénicos das 

crucíferas [48]. 

Outro alimento bem referenciado pela literatura como anticancerígeno são os cogumelos, 

especialmente os brancos, que têm sido apontados como potenciais redutores do risco de 

cancro da mama em mulheres, uma ação que parece estar relacionada com a presença de 

componentes inibidores da aromatase, com a diminuição de formação de compostos 

carcinogéneos e com a competição por recetores estrogénicos [49-50].  

O tomate, por sua vez, pelo seu conteúdo em licopeno, um forte antioxidante, tem sido 

apontado como vantajoso na redução do risco de cancro da próstata [25, 51]. 
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9.3 Intervenção na Farmácia Comunitária 

Na prática diária, esta investigação contribuiu para reforçar a minha intervenção no sentido 

de relembrar os utentes do grande impacto que a mudança do estilo de vida pode ter na nossa 

saúde. No aconselhamento não farmacológico, no que diz respeito a orientações alimentares, 

passei a ter maior cuidado em recomendar que diminuíssem a quantidade de sal adicionada 

aos alimentos, reduzissem ou retirassem da sua dieta alimentos ricos em gorduras saturadas 

e a ingerir pelo menos três peças de fruta diariamente, especialmente àqueles que 

apresentavam pressão arterial elevada ou outros problemas circulatórios. 

 

 

 
 

 

Figura 7 Espaço onde decorreu a ação "Manhã Zen" 

Figura 8 Degustação de alimentos com potencial terapêutico 
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No âmbito deste tema, desenvolvi uma atividade denominada “Medicamentos que vêm no 

prato”, que se inseriu numa ação programada pela Farmácia Silva Marques com o nome 

“Manhã Zen” e que teve lugar no Parque da Lavandeira, em Vila Nova de Gaia (Figura 7). O 

evento consistiu então na apresentação e degustação de alimentos benéficos na prevenção 

de doenças específicas (Figura 8), integrada num dia de promoção da saúde que contemplou 

também atividades de exercício físico, massagens terapêuticas, reiki, rastreios de saúde com 

medição de parâmetros bioquímicos e rastreio de nutrição. O aconselhamento para uma dieta 

mais equilibrada e a prova de alimentos com elevado potencial terapêutico foram 

complementados com informação em suporte escrito (Anexo 3), de forma a relembrar mais 

tarde o utente dos alimentos a apostar na sua dieta.   

Na minha opinião, seja no que diz respeito à alimentação, seja relativamente a outras 

alterações do estilo de vida, penso que é fundamental os cuidados farmacêuticos darem 

primazia ao carácter preventivo nas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.   
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10 HIGIENE PESSOAL INFANTIL 

10.1 Enquadramento e Objetivos 

O conceito de saúde é muito vasto e envolve o bem-estar do indivíduo a todos os níveis. 

No que diz respeito à saúde física, a sua promoção começa em hábitos de higiene adequados 

que envolvem não só a higiene corporal, mas também a da roupa, dos alimentos e do sono. 

A educação para a saúde e para a higiene de forma consistente e adaptada nos jovens é 

fundamental, já que contribui para a formação de cidadãos informados e para um 

melhoramento da saúde coletiva [52].  

Os hábitos de higiene começam em casa, onde os pais ou cuidadores servem de modelo 

de aprendizagem. Posteriormente, é a escola o lugar oportuno para estender os 

conhecimentos da criança sobre cuidados de higiene, reforçando as consequências da 

ausência destes hábitos. 

Uma vez que o ensino está previsto como obrigação no exercício da profissão farmacêutica, 

penso que o farmacêutico pode ter um papel de grande valor na promoção de práticas de 

saúde e higiene pessoal. Pelos seus conhecimentos e pela sua prática no contato pessoal 

com os utentes, o farmacêutico pode ser o profissional de saúde mais indicado a incentivar as 

crianças a conhecer e a cuidar do seu próprio corpo, ressalvando medidas simples na 

prevenção de doenças. 

Desta forma, no âmbito do estágio realizado e em conjunto com os restantes profissionais 

da Farmácia Silva Marques, desenvolvi o projeto de educação para a higiene pessoal, que 

teve como propósito central a sensibilização das crianças em idade escolar para hábitos 

errados que facilitam a propagação de doenças e para a prática de cuidados de higiene e a 

frequência com que os devem praticar. A elaboração deste tema pretende assim contribuir 

para a saúde pessoal e coletiva no meio em que se insere. 

 

10.2 Discussão 

Tomar banho, lavar as mãos ou escovar os dentes são apenas algumas das práticas de 

higiene básicas e rotineiras que todos praticamos e que nos podem parecer triviais. No 

entanto, para as crianças, desempenhá-las representa um triunfo na conquista de 

responsabilidade e autonomia. 

Geralmente, a partir dos quatro anos de idade, a criança começa a ganhar consciência das 

etapas que constituem as atividades diárias e está já desperta para algumas noções de 
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higiene e limpeza. Aos seis anos, assiste-se ao ganho de sentido de responsabilidade, à 

compreensão por parte da criança da razão e das consequências daquilo que faz e, por isso, 

podem ser gradualmente atribuídas à criança pequenas tarefas até que esta consiga realizar 

os cuidados de higiene sozinha, ainda que supervisionada por um adulto [53].  

Na infância, é essencial perceber que a higiene está presente em todas as nossas 

atividades diárias, que é indispensável à manutenção da saúde e que vai muito além sa 

lavagem do corpo, incluindo a limpeza do vestuário, a alimentação e o descanso. A falta de 

higiene acarreta consequências negativas não só para a saúde, como também para o bem-

estar e autoestima da criança. 

 Para iniciar a educação destas práticas, é primordial que a criança saiba reconhecer, em 

primeiro lugar, as diferentes partes do corpo e os objetos de higiene, como escovas e 

sabonete. O banho é talvez a atividade mais básica de todo o ritual de higiene. Deve ser 

reforçado junto da população mais jovem a importância do seu caráter diário e as 

consequências que podem advir da acumulação de poeiras, microrganismos e gordura se este 

for negligenciado. Idealmente, as zonas íntimas deveriam ser lavadas com sabonete líquido 

apropriado e não com o sabão de lavagem do restante corpo. No que diz respeito à limpeza, 

após o uso da sanita, é importante salientar que a criança, tal como o adulto, deve-se limpar 

no sentido dos genitais para o ânus, evitando a contaminação fecal e assim prevenir infeções. 

O cabelo pode ser lavado diariamente, em conjunto com o banho corporal, ou pelo menos 

três vezes por semana, bem como escovado e cortado regularmente [54]. Relativamente aos 

cabelos, as crianças devem ser alertadas para possíveis contágios de parasitoses como os 

piolhos e aconselhadas a não partilhar objetos pessoais, como escovas de cabelo, chapéus, 

fitas de cabelo, gorros e cachecóis, brinquedos, entre outros elementos que podem facilitar a 

transmissão dos parasitas. A pediculose, que tem como agente o Pediculus humanus capitis, 

mais conhecido como piolho, não está relacionada com a higiene, mas sim com a transmissão 

direta ou via adereços pessoais, uma vez que estes parasitas não saltam, nem voam, ao 

contrário das crenças populares. Apesar do piolho não ser vetor de doenças, a infestação 

marca pela presença de prurido e desconforto psicológico e social [55]. 

A lavagem das mãos surge como primeira linha de prevenção de doenças e estima-se que 

cerca de um terço das infeções seria prevenível através da lavagem das mãos. Esta trata-se 

provavelmente da primeira tarefa de higiene que a criança começa a desempenhar 

autonomamente. Contudo, para que a eficácia do resultado não seja comprometida, deve ser 

supervisionada por um adulto que deve interferir sempre que necessário. As mãos devem ser 

lavadas várias vezes ao dia, especialmente antes e depois de comer, depois de utilizar a casa 
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de banho, sempre que contactarem com o lixo, com animais ou com lenços de papel usados. 

A lavagem das mãos ganha uma dimensão especialmente significativa na infância, pelo fato 

das crianças apresentarem um sistema imunitário pouco desenvolvido, e por isso serem mais 

suscetíveis a infeções, e também por tocarem frequentemente nos olhos, nariz, boca e outras 

mucosas [56]. Do cuidado das mãos faz também parte a atividade de cortar as unhas, 

essencial pois a área debaixo desta é propícia ao acúmulo de sujidade e, consequentemente, 

microrganismos. A criança deve ser auxiliada por um adulto no corte das unhas. 

Determinadas zonas exigem lavagens mais cuidadosas, como é o caso dos ouvidos e do 

nariz. Os primeiros podem ser limpos com uma toalha macia e húmida ou pulverizando 

líquidos especiais para a remoção da cera. Os meninos pequenos devem ser alertados para 

os perigos do uso de cotonetes, pelo que estes só devem ser usados com o auxílio de um 

adulto. Por outro lado, a limpeza do nariz é algo com que as crianças estão mais familiarizadas. 

Devem ser instruídas a mantê-lo limpo e hidratado, com o uso de soro fisiológico ou 

pulverizações de água do mar, para prevenir gripes, constipações e até crises de rinite alérgica 

[54, 57]. 

Quanto à saúde e higiene oral, tem-se verificado melhorias significativas ao longo nos anos 

na população portuguesa, embora ainda se estime que, aos seis anos de idade, apenas 54% 

das crianças se apresente livre de cáries [23]. Assim, é fundamental reforçar frequentemente 

junto das crianças a necessidade de escovar os dentes após as refeições e ao deitar ou, pelo 

menos, duas vezes por dia. Cada criança deve ser portadora de uma escova de dentes 

exclusivamente sua e apropriada à sua idade e que deve ser trocada com regularidade. A 

escovagem deve abranger todas as superfícies dos dentes, em movimentos circulares ou em 

movimentos de vaivém nas superfícies de mastigação, terminando na escovagem da língua. 

Concluído o processo, a escova deve ser passada por água corrente e bem seca, armazenada 

em seguida em local limpo e fresco. [54, 58] 

O vestuário, por sua vez, deve ser limpo e adequado ao clima. A roupa interior deve ser 

preferencialmente de algodão para não reter os odores e mudada diariamente [59]. 

A higiene do sono é sinónimo de dormir com qualidade e, para tal, é imperativo que os mais 

pequenos sejam educados no sentido de repousar entre dez a onze horas, numa rotina 

consistente e em ambiente calmo, escuro e confortável. Nos momentos que antecedem a hora 

de dormir, a criança deve estar tranquila, evitar atividades físicas, bebidas estimulantes e ver 

televisão ou jogar computador [60]. Verificou-se mesmo que as crianças que vêm televisão 

por períodos mais longos têm tendência a ter menos qualidade e tempo de sono. O repouso 
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infantil é fundamental e a sua privação está associada a um aumento do risco de perturbações 

psiquiátricas, excesso de peso e insucesso escolar. [61] 

 

10.3 Intervenção na Farmácia Comunitária 

A escola tem um papel de peso na educação para a higiene pessoal, especialmente entre 

as crianças de famílias financeiramente e socialmente desfavorecidas. Apesar de serem os 

cuidadores em casa os primeiros exemplos para as crianças, as escolas têm a oportunidade 

por excelência de reforçar ou corrigir hábitos de saúde e higiene. Por essa razão, a Farmácia 

Silva Marques elegeu a escola como o meio de alcançar a população entre os quatro e os dez 

anos no incentivo de melhores práticas de higiene.   

Com esse objetivo e durante quatro dias, realizei junto dos alunos de duas escolas básicas 

da área envolvente comunicações orais didáticas com o tema “Higiene Pessoal” (Figura 9). As 

intervenções foram acompanhadas de apresentações em formato digital PowerPoint [Anexos 

4 e 5], diferentes para as turmas do ensino pré-primário, primeiros e segundos anos e para as 

turmas dos terceiros e quartos anos, para melhor se adaptar aos conhecimentos e literacia 

dos alunos. 

Cada comunicação principiou com a abordagem dos objetos de higiene pessoal e das 

zonas do corpo a cuidar, para perceber, em primeiro lugar, até que ponto as crianças estavam 

familiarizadas com o tema. De seguida, a apresentação foi estruturada em “Higiene corporal”, 

“Higiene Íntima”, “Higiene das mãos e unhas”, “Higiene do cabelo”, “Higiene das orelhas e 

nariz”, “Higiene dos dentes”, “Higiene do vestuário” e “Higiene do sono”. 

Cada comunicação oral foi ajustada 

às idades dos alunos em questão, 

procurando-se adaptar a linguagem e 

tornar a ação dinâmica através, por 

exemplo, da exemplificação da 

lavagem dos dentes com uma escova 

e um molde dentário (Figura 10) e de 

demonstrações gestuais da lavagem 

das mãos envolvendo a participação 

de toda a turma. Apelou-se ainda à 

interatividade com questões sobre os 

hábitos pessoais de cada aluno, com o 

Figura 7 Apresentação sobre "Higiene Pessoal" lecionada a duas 
turmas do 3º ano do Ensino Básico 
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intuito também de sondar e corrigir hábitos. Ao longo das apresentações foram-se então 

destacando medidas de prevenção simples que todos podem adotar em prol da diminuição de 

transmissão de doenças tão familiares às crianças como a gripe e constipação, varicela e 

piolhos. Sempre que oportuno, alertou-se os alunos para comportamentos de risco a retificar, 

principalmente nas escolas, como levar as mãos ao nariz e à boca, levar objetos à boca, deixar 

os lenços de papel usados nas secretárias e partilhar chapéus, elásticos de cabelo e outros 

objetos com os colegas.   

No final de cada apresentação, em conversa com as crianças, procurou-se perceber se os 

conhecimentos tinham sido assimilados e esclarecer dúvidas, entregando a cada aluno uma 

ficha de exercícios (Anexo 6), personalizada para cada 

ano de escolaridade, que teve como propósito reforçar 

os ensinamentos prestados.  

Estas ações de incentivo à higiene pessoal das 

crianças foram muito bem recebidas por parte dos 

professores, que já tentam apelar a alguns destes 

cuidados diariamente e que tiveram eles próprios a 

oportunidade de reforçar a sua formação nas práticas de 

higiene. Houve ainda lugar à desmistificação de algumas 

ideias erradamente preconcebidas, como o fato dos 

piolhos saltarem ou serem transmitidos pelos animais. 

As crianças mostraram-se muito recetivas, 

interessadas e comunicativas, assimilando os 

conhecimentos com facilidade, pelo que penso que a 

intervenção cumpriu com sucesso aquilo a que se 

propôs. 

 

 

 

  

Figura 8 Exemplificação do procedimento 

de lavagem dos dentes às crianças da pré-
-primária 
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Anexos 

Anexo 1) Cronograma das atividades desempenhadas durante o estágio curricular 
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Anexo 2) Panfleto “Contraceção de Emergência” 
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Anexo 3) Folheto informativo em complemento da ação “Medicamentos que vêm no 
prato” 
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Anexo 4) Apresentação “Higiene Pessoal” – turmas da pré-primária, 1º e 2º ano 
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Anexo 5) Apresentação “Higiene Pessoal” – turmas 3º e 4º ano 
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Anexo 6) Ficha de exercícios – ensino pré-escolar 
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Anexo 7) Ficha de exercícios – 1º e 2º ano 
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Anexo 8) Ficha de exercícios – 3º e 4º ano 
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