
Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva 

Farmácia das Devesas 



                                                                                                                                                                 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia das Devesas 

 

5 de fevereiro de 2014 a 5 de agosto de 2014 

 

 

 

Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva 

 

Orientador: Dr.ª Sónia Maria Silva Pereira de Sousa 

________________________________________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutor Paulo Lobão 

________________________________________________________ 

 

setembro de 2014 



Relatório de Estágio Profissionalizante                           
               

Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva                         setembro de 2014                II 
 

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

 

Eu, Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva, abaixo assinado, nº 200801144, aluna do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração deste 

documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes 

dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a 

outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso 

colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ___ de ___________ de _____ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante                           
               

Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva                         setembro de 2014                III 
 

AGRADECIMENTOS 

Após a conclusão do meu estágio, não posso deixar de agradecer a todos os que me 

receberam e orientaram da melhor forma possível. 

Quero agradecer de forma especial à Dr.ª Irene Sousa, diretora técnica da Farmácia 

das Devesas, por ter possibilitado a realização do meu estágio na sua farmácia e pelo 

exemplo de profissionalismo, pela sua disponibilidade na transmissão de conhecimentos 

e apoio constante desde do início. 

À Dr.ª Sónia Sousa, por ter orientado o meu estágio duma forma excecional, pelo 

apoio prestado em todas as ocasiões, pela compreensão demonstrada ao longo de todo 

o estágio, pela acessibilidade constante, pela orientação e conhecimentos transmitidos, 

pelo exemplo de profissionalismo, gestão e inovação sendo por isso um exemplo a seguir 

e pelo carinho e amizade. 

À Dr.ª Joana, à Cristina e à Kátia por todos os ensinamentos, prontidão em ajudar, 

pela paciência, e pela extrema amizade que se criou entre nós. 

À Dr.ª Ana Clara e à Deolinda pela simpatia e pelo conhecimento que me 

transmitiram. 

A toda a equipa um gigantesco obrigada por este estágio fantástico, por todos os 

momentos de boa disposição e de ensinamentos. 

A todos professores pertencentes à Comissão de Estágios da Faculdade de Farmácia 

do Porto, pelo esforço e apreço na concretização desta etapa final do nosso curso. 

E por fim, mas não menos importante, aos meus pais, pelo apoio prestado durante 

esta jornada e por me proporcionarem a concretização de mais um objetivo. 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante                           
               

Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva                         setembro de 2014                IV 
 

RESUMO 

Este relatório tem como propósito resumir as tarefas executadas, as competências 

adquiridas e os conhecimentos tanto teóricos como práticos apreendidos no estágio 

realizado na Farmácia da Devesas durante o período de 5 de fevereiro a 5 de agosto do 

ano corrente. Neste trabalho pretende-se demonstrar quais os diversos aspetos 

relacionados com o funcionamento da Farmácia da Devesas e com a prática da atividade 

farmacêutica. 

Após cinco anos de estudos, este estágio permitiu-me contactar com a realidade 

prática da farmácia comunitária. Através dele, tive a oportunidade de pôr em prática todos 

os conhecimentos científicos adquiridos, de me familiarizar com as atividades 

desenvolvidas diariamente desde a receção de encomendas, armazenamento, 

disposição de produtos farmacêuticos nas prateleiras, atendimento ao público à 

determinação de parâmetros bioquímicos e conferência de receitas. Além disso, foi me 

dada a oportunidade de participar em várias formações, ficando a conhecer melhor 

alguns produtos e obter mais conhecimentos em algumas patologias. 
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PARTE I 

Descrição do modo de funcionamento da FD e das atividades realizadas no âmbito do 

estágio em Farmácia Comunitária. 

1. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

1.1. Propriedade e direção técnica 

De acordo com o enquadramento legal em vigor1,2, a propriedade da FD pertence à 

Dr.ª Irene dos Santos Silva Pereira de Sousa, possuindo ainda o cargo da direção 

técnica. Assumindo, por isso, a responsabilidade pela promoção do uso racional do 

medicamento e de farmacovigilância. 

1.2. Localização, horário de funcionamento e espaço exterior 

A FD possui a sua localização na Rua Barão do Corvo nº 918, perto do centro do 

município de Vila Nova de Gaia. Encontra-se circundada de um centro de saúde, várias 

clínicas médicas, uma escola primária, estabelecimentos de comércio, habitações e uma 

estação de comboio, permitindo assim uma relativa afluência de turistas. No entanto, 

devido a antiguidade da farmácia, à sua competência e qualidade dos serviços prestados, 

uma parte da população de utentes tende a ser habitual, proporcionando assim um 

aconselhamento farmacêutico adequado e mais específico. 

O horário de funcionamento da FD é de segunda-feira a sexta-feira das 9h às 20h, 

permitindo assim que os utentes possam usufruir do serviço durante a hora de almoço e 

no período pós-laboral, sendo que ao sábado é das 9h às 13h, de acordo com o 

enquadramento em vigor3,4. Nos dias de serviço permanente, que se verifica de 20 em 20 

dias, a farmácia funciona desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia 

seguinte4,5. 

Em relação ao espaço exterior (Anexo 1), a FD ocupa o piso térreo de um prédio 

habitacional e possui na entrada uma porta de vidro automática, reunindo as condições 

necessárias de acessibilidade a todos os utentes. A farmácia apresenta uma fachada 

com a inscrição “Farmácia das Devesas” e o símbolo “cruz verde” luminoso (Anexo 2). 

Além disso, também apresenta informações essenciais na porta principal como o nome 

da diretora técnica, o horário de funcionamento, as farmácias de turno no município e 

possui um postigo para que o atendimento aquando o serviço permanente seja feito em 

segurança5. Do lado direito da porta, encontra-se uma montra envidraçada com 

informação relativa a serviços farmacêuticos que presta e os respetivos preços. 

 Tive a oportunidade de personalizar e renovar periodicamente esta montra, 

consoante a época do ano, promoções e novos produtos. 

1.3. Organização e descrição do espaço interior 
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A FD dispõe de instalações adequadas de modo a garantir “a segurança e 

conservação dos medicamentos” e “a acessibilidade, comodidade e privacidade dos 

utentes e do respetivo pessoal”5. A FD está equipada com um circuito de videovigilância, 

Farmácia TV, alarmes e extintores de incêndio. 

Assim, a FD possui uma sala de atendimento ao público, um armazém, um 

laboratório, instalações sanitárias e um gabinete de atendimento personalizado, 

cumprindo assim os requisitos das áreas mínimas de uma farmácia comunitária6. Entre 

as divisões facultativas a FD possui uma área de apoio ao atendimento, um gabinete da 

direção-técnica, um gabinete para a área de gestão e um para a contabilidade, um 

gabinete destinado a serviços de podologia e fisioterapia e uma zona de descanso6 

(Anexo 1). Assim, a FD é constituída por três pisos. 

No piso de entrada, piso 0, encontram-se: 

 Área de atendimento ao público (Anexo 3) – este é muitas vezes o único local de 

contato dos utentes com a farmácia, pelo que deve ser adequado ao ato farmacêutico e 

para que o utente se sinta confortável. Primariamente, existe uma área onde os utentes 

podem circular livremente e visualizar alguns produtos cosméticos e de higiene corporal 

(PCHC), artigos de puericultura, suplementos alimentares, produtos buco-dentários, 

dispositivos médicos, assim como óculos de sol e perfumes que se encontram 

estrategicamente expostos no sentido de cativar a atenção de quem entra na FD. Esta 

área possui ainda, uma balança digital, um tensiómetro e uma zona de espera, para que 

os utentes possam aguardar confortavelmente pela sua vez. Seguidamente, encontram-

se quatro balcões de atendimento informatizados, e atrás dos quais se apresentam 

lineares onde se expõem alguns produtos, tais como MNSRM (Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica), MUV (Medicamentos de Uso Veterinário), de acordo com a 

sazonalidade. Na parte inferior, encontra-se um armário com variadíssimas gavetas de 

armazenamento com MNSRM, compressas, adesivos, teste de gravidez, seringas, entre 

outros. A localização dos produtos é deveras importante uma vez que os MSRM 

(Medicamentos Sujeitos a Receita Médica) e os MNSRM apenas se podem encontrar 

atrás do balcão e fora do alcance dos utentes.  

 Nesta zona, tive a oportunidade de executar o método FEFO “First Expire, First 

Out”, de modo a que os produtos farmacêuticos mais acessíveis sejam aqueles que têm 

um prazo de validade (PV) mais curto, permitindo assim o correto escoamento e rotação 

de stock, uma vez que periodicamente eram repostos os produtos em falta e chegada de 

produtos novos. Por vezes, era também necessário relocalizar os produtos na farmácia 

para zonas mais visíveis de acordo com a sazonalidade, como nos casos dos protetores 

solares e produtos para os pés em detrimento de cremes de mãos, uma das tarefas que 

também executei. Tudo isto permitiu-me conhecer melhor os produtos, saber as suas 
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caraterísticas e familiarizar-me com o local onde se encontravam, proporcionando assim 

um melhor atendimento e aconselhamento dos mesmos. 

 Área de apoio ao atendimento (Anexo 4) – nesta área, denominada também de 

área de stock ativo existe dois grandes móveis com gavetas deslizantes: um destinado 

aos medicamentos de marca ordenados alfabeticamente, havendo duas filas inferiores de 

gavetas que albergam os xaropes de marca ou genéricos e outros medicamentos com 

grande volume como TransAct Lat® (Jaba Recordati), existe ainda uma gaveta destinada 

aos MUV e outras duas para contracetivos de marca e genéricos; o segundo móvel 

destina-se a guardar medicamentos genéricos ordenados pelo DCI (Designação Comum 

Internacional). Existe também um frigorífico para conservação dos medicamentos que 

exigem temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC, como vacinas, colírios e insulinas (exemplo 

da Humalog® Mix 25 KwikPen (Lilly)). Esta área também funciona como zona de 

realização e receção de encomendas e possíveis devoluções aos fornecedores, para tal, 

está equipada com um computador, leitor ótico e aparelho de marcação de preços. Para 

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

equipado com um termohigrómetro digital. 

 Foi nesta área que passei uma boa parte do meu estágio, aprendendo assim a 

organização dos móveis, como proceder à realização de encomendas, como receber as 

encomendas e a fazer devoluções de produtos que eram pedidos por engano. 

 Gabinete de Apoio Personalizado (Anexo 5) – este gabinete localiza-se junto dos 

balcões de atendimento. É um local mais reservado, onde se procede à medição da 

pressão arterial, da glicémia capilar, triglicerídeos e colesterol total entre outros, dispondo 

de todos os equipamentos e consumíveis necessários para a realização dos mesmos. É 

também neste local onde se procede à administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação (PNV) e injetáveis. Existem ainda um balcão com um computador, 

impressora e leitor ótico permitindo um atendimento em casos extraordinários. 

 Nesta parte da farmácia, realizei por variadíssimas vezes todas as determinações 

discriminadas anteriormente, assim como explicações no manuseamento dos aparelhos 

destinados a utentes diabéticos. 

 Instalações sanitárias 

No piso inferior, piso -1, encontram-se: 

 Gabinete de podologia e fisioterapia (Anexo 6) 

 Gabinete da Diretora Técnica – local onde a Diretora Técnica exerce funções de 

organização e administração da farmácia. Por vezes, é utilizado para consultas de 

optometria e nutrição. 

 Gabinete do Gestor da FD 

No piso -2, pode-se encontrar: 
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 Área de descanso 

 Área reservada aos colaboradores da FD 

 Gabinete destinado ao contabilista da FD 

 Armazém (Anexo 7) – local onde são armazenados os excedentes de 

medicamentos e outros produtos, encontrando-se separados por medicamentos de 

marca, medicamentos genéricos (ambos por ordem alfabética), PCHC, artigos de 

puericultura e medicamentos de venda livre. Algumas das matérias-primas e reagentes 

necessários à preparação de manipulados encontram-se também neste local. Este local 

também possui um termohigrómetro digital, para o devido controlo da temperatura e 

humidade relativa. 

Importante realçar que anualmente, todos os aparelhos de medida são devidamente 

calibrados, no sentido de assegurarem que as áreas em questão são mantidas a uma 

temperatura entre 15 – 25ºC e humidade relativa entre 40 – 60%. 

 Laboratório (Anexo 7) – local destinado à elaboração de medicamentos 

manipulados e preparações extemporâneas. O laboratório encontra-se muito bem 

equipado, com o material mínimo exigido. 

1.4. Recursos humanos 

Cumprindo o DL n.º 307/2017, de 31 de agosto5, que estabelece a regra de que as 

farmácias disponham de pelo menos dois farmacêuticos, sendo que um deles assume o 

cargo de Diretor Técnico. Todos os colaboradores, assim como os estagiários, 

encontram-se devidamente identificados por um cartão com nome e título profissional. 

Este cartão encontra-se igualmente disposto num local da bata que seja de fácil leitura 

para os utentes. Deste modo, a FD possui a seguinte equipa, apresentada na tabela 1: 

Tabela 1. Equipa integrante da Farmácia das Devesas. 

Dr.ª Irene dos Santos S. P. de Sousa Proprietária e Diretora Técnica 

Dr.ª Sónia Maria S. Pereira de Sousa Farmacêutica Adjunta 

Dr.ª Ana Clara R. Rebelo Farmacêutica Adjunta 

Dr.ª Joana Sofia O. Magalhães Farmacêutica 

Deolinda M. A. M. Barata Técnica de farmácia 

Ana Cristina Teixeira Pinho Técnica de farmácia 

Kátia Maria Campota Técnica auxiliar de farmácia 

Maria de Fátima Oliveira Auxiliar da limpeza 

 Durante os meses em que estagiei na FD, integraram ainda a equipa os 

estagiários Cristiana Coutinho, Paula Canadas e Nuno Cardoso. 

1.5. Sistema informático 

O sistema informático (SI) implementado na FD é o Sifarma® 2000 da Glintt, empresa 

pertencente à Associação Nacional de Farmácias (ANF). Este software constitui uma 
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ferramenta indispensável na realização das várias atividades farmacêuticas exercidas na 

farmácia, sendo essencial para uma boa gestão, organização e bom funcionamento da 

mesma. De um modo geral, as suas funcionalidades vão desde a gestão e receção de 

encomendas, controlo de PV, gestão de stocks, realização de vendas e consulta de 

informação relativa aos medicamentos, passando pela faturação e emissão de lotes de 

receitas, até gestão da contabilidade e consulta de movimentos financeiros. Cada 

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

que no meu caso, era o código E. A FD possui oito terminais informáticos equipados com 

o Sifarma® 2000: quatro destinam-se maioritariamente ao atendimento ao público, um 

destina-se à receção de encomendas e consulta de informação na zona de apoio ao 

atendimento e, os outros três encontram-se nos gabinetes. 

 Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de trabalhar com as várias 

funcionalidades do Sifarma®, desde a receção de encomendas, verificação de preços nos 

produtos de venda livre, realização de vendas e sistema de reservas, que entrou em 

prática na FD no início de 2014 e portanto apresentava algumas lacunas, mas no 

decorrer do estágio juntamente com a equipa conseguimos perceber o modo mais correto 

de utilizar esta funcionalidade. Em pelo menos duas ocasiões, a FD ficou sem SI, 

fazendo por isso sentir o quão insubstituível esta ferramenta é no dia-a-dia da farmácia. 

2. Fontes de informação 

Durante o exercício da atividade farmacêutica, é possível na FD recorrer ao próprio 

SI, consultar o site do INFARMED (www.infarmed.pt), bem como o Prontuário 

Terapêutico online, o CEDIME (Centro de Documentação e Informação sobre 

Medicamentos) da ANF ou o CIM (Centro de Informação de Medicamentos) da Ordem 

dos Farmacêuticos. A FD tem disponível para consulta as fontes de informação de 

acesso obrigatório5,7,8 como o Prontuário Terapêutico 11, a Farmacopeia Portuguesa IX e 

acesso aos Resumos de Caraterísticas dos Medicamentos (RCM). Entre fontes não 

obrigatórias, pode-se consultar o Formulário Galénico Português, o Índice Nacional 

Terapêutico, o Simposium Terapêutico, o Simposium Veterinário, entre outros. 

 No decorrer do meu estágio, utilizei o próprio SI, o Prontuário Terapêutico (tanto 

em papel como online) e folhetos informativos. 

3. Gestão de stock – Encomendas e aprovisionamento 

A gestão de stocks (procedimentos que controlam os níveis de stock e que 

determinam quando, como e em que quantidade) é de elevada importância e 

responsabilidade na FD. O exigente controlo desta área permite evitar ruturas de stocks e 

simultaneamente, evitar a acumulação de produtos, o que significa desperdício e perdas 

monetárias. 
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3.1. Fornecedores e critérios de aquisição 

A FD efetua, habitualmente, encomendas de produtos por duas vias: diretamente aos 

laboratórios ou aos armazenistas. As encomendas diretas aos laboratórios são 

realizadas através de notas de encomenda (Anexo 8), por intermédio de delegados de 

informação médica dos laboratórios, adquirem-se maiores quantidades de produtos, o 

que pode gerar algumas bonificações ou descontos, sendo vantajoso em produtos de alta 

rotatividade. Os laboratórios sujeitos a este tipo de encomendas são a Pfizer®, Novartis® 

Consumer Health, Ratiopharm, Generis, Vichy®, Uriage® entre outros. 

As encomendas aos armazenistas permitem uma aquisição mais rápida e frequente 

e de quantidades menores, o que se traduz num menor empate de capital, no entanto, os 

preços poderão ser menos apelativos. Os principais fornecedores FD são a Alliance 

Healthcare, a Cooperativa dos Proprietários de Farmácia (Cooprofar) e a Cooperativa dos 

Farmacêuticos no Norte (Cofanor). 

3.2. Rotação de stocks e ponto de encomenda 

A cada produto existente na farmácia corresponde uma ficha de produto (Anexo 9) no 

SI, que inclui várias informações acerca do mesmo, desde o nome, o código, o fabricante, 

os stocks mínimo e máximo, o preço de custo, informações relativamente às compras e 

vendas do mesmo, entre outras. A definição de níveis mínimos e máximos de stock é de 

extrema importância na medida que facilita o processo de realização de encomendas, 

evitando a criação de excedentes. Com os níveis de stock definidos, o SI vai detetando 

as vendas dos produtos e assim que se atinge o ponto de encomenda, que é a 

quantidade mínima abaixo da qual é necessário realizar uma encomenda com base na 

média mensal de vendas, automaticamente é feita uma proposta de encomenda. 

3.3. Realização, receção e conferência de encomendas 

Após a criação de uma proposta de encomenda para o armazenista preferencial, é 

necessário uma análise refletida por um colaborador experiente nas necessidades da FD, 

podendo a proposta ser alterada de acordo com as necessidades (stocks mínimos e 

máximos e reservas de produtos), e após a validação, é realizada a encomenda ao 

fornecedor. As encomendas diárias são realizadas uma vez por dia para a Cofanor e 

duas vezes por dia para a Alliance Healthcare e para a Cooprofar, via farmalink. Além 

disso, ainda é possível realizar pedidos de produtos específicos, como medicamentos 

que estão esgotados ou reservas de utentes, pelo telefone para os armazenistas, ou via 

farmalink, encomendas instantâneas, podendo assim verificar a disponibilidade dos 

produtos e dar garantia ao utente da sua disponibilidade na farmácia. Estes produtos são 

adicionados à encomenda diária seguinte ou apenas é enviada numa encomenda só com 
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os produtos pedidos. Além disso, para gestão das compras mensais de produtos com 

mais rotação, a FD realiza uma encomenda “50+” à Cooprofar. 

 Tive a oportunidade de realizar encomendas instantâneas, tanto por via telefónica 

como por via farmalink, assim como visualizar o modo de realizar encomendas diárias. 

Uma das realidades do nosso país é o esgotamento de certos medicamentos por isso é 

fundamental uma correta gestão de stocks, antevendo as possíveis ruturas de stock e 

realizando encomendas antes do mesmo acontecer. Este princípio é praticado na FD, 

facilitando assim um bom atendimento dos utentes. 

Nos casos das encomendas “50+” e das que vêm diretamente do laboratório, 

aquando da sua receção, primeiramente são comparadas as quantidades que vêm na 

fatura com as quantidades entregues, e são separados apenas um exemplar de cada 

produto, ou seja uma embalagem de Voltaren Emugel® (Novartis) de 150 g e outra 

embalagem de Voltaren Emugel® (Novartis) de 100 g, de modo a facilitar e acelerar o 

processo de receção e arrumação das encomendas. Posteriormente, a receção da 

encomenda é realizada no SI, assim como as encomendas diárias. Na FD, procede-se a 

leitura ótica de todos os produtos, colocando de lado os que são ilegíveis pelo sistema, 

sendo colocado o seu código no final, manualmente. Ao mesmo tempo da leitura ótica, 

deve-se conferir o PV, o estado de embalagem (sendo que no casos de ampolas e 

injetáveis como Lentocilin 6.3.3® (AtralCipan) deve-se proceder à abertura da embalagem 

para avaliar o estado das ampolas) e ter em atenção se no computador aparece o stock 

negativo ou um R (reservado) na coluna de situação, o que indica que o produto tem uma 

reserva associada podendo estar pago ou apenas reservado. Acabada a leitura dos 

produtos, ordenam-se por ordem alfabética, são atualizados os preços de custo no 

computador e comparado o valor total da fatura com o valor apresentado no SI. Finda a 

receção, surge no ecrã uma lista dos produtos que não foram recebidos, que deverão ser 

tratados, ou seja, transferi-los para outro fornecedor de modo a não haver ruturas de 

stock. Na FD, existe uma folha de cálculo própria para registo do valor total de cada 

fatura de acordo com o mês e o armazenista. De ter em atenção, que quando estão 

incluídos benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes na encomenda é necessário 

introduzir o número da requisição para finalizar a receção. 

 Desde o meu terceiro dia de estágio que me foi permitido receber encomendas, 

podendo familiarizar-me com os medicamentos e ter uma perceção de quais eram os 

mais vendidos. Tive também a autonomia de colocar níveis de stock em alguns produtos, 

depois de analisar a informação referente às vendas (6 e 12 meses anteriores). Em casos 

em que aconteciam irregularidades, como por exemplo falta de algum produto que foi 

faturado ou produtos que não tinham sido pedidos nem faturados, contactei por via 

telefónica ou por via fax os fornecedores de modo a resolver a situação. 
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3.4. Sistema de Reservas 

Como referido anteriormente, desde janeiro de 2014 a FD começou a utilizar uma 

funcionalidade do Sifarma® 2000, o sistema de reservas. Até esta data as reservas eram 

anotadas num caderno próprio e os produtos eram pedidos por telefone ou na 

encomenda diária, e o responsável pela receção de encomendas tinha de verificar 

diariamente de modo a separar os produtos reservados. Recorre-se a esta sistema 

quando o produto pretendido não se encontra na farmácia, ou por estar esgotado ou por 

ser muito específico e não ter stock feito. A partir do início do ano, foi implementado este 

sistema de modo a facilitar o processo de reservas. Assim, no ato da venda é possível 

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

utente optar por pagar de imediato o produto (Reserva Paga) ou posteriormente no ato da 

entrega do mesmo (Reserva Não Paga), estando indicado no talão da reserva. 

Posteriormente são emitidos dois talões, um para o utente de modo a facilitar o 

levantamento do produto e o outro fica da farmácia e é anexado ao produto depois da 

sua receção. Aquando da entrega do produto ao utente, dever-se-á dar baixa da reserva 

no SI. 

Idealmente é assim que o sistema funciona, mas desde o início de janeiro e até início 

de junho, o sistema apresentava algumas falhas como por exemplo o produto reservado 

já tinha sido recebido, mas continua a ser colocado na proposta de encomenda, gerando 

assim pedidos por engano de várias unidades do produto. Após uma análise cuidada por 

parte de um colaborador da FD, conseguiu-se contornar as falhas e trabalhar 

corretamente com o sistema, que agora sim facilita o funcionamento da farmácia. 

 Durante todo o estágio, tive a oportunidade de anexar os talões aos respetivos 

produtos e colocá-los nas gavetas respetivas (Reservas Pagas) ou no móvel (Reservas 

Não Pagas), de modo a facilitar a sua entrega ao utente. Tive, também a oportunidade de 

dar baixa das reservas no SI. 

3.5. Marcação de preços 

Os preços e as margens de comercialização dos medicamentos e produtos de uma 

farmácia são abarcados por dispostos legais. É obrigatório a indicação de PVP (Preço de 

Venda ao Público) na rotulagem dos medicamentos9. Os produtos sem PVP definido nas 

embalagens, incluem os MNSRM não comparticipados e outros produtos como por 

exemplo produtos dermocosméticos, de uso veterinário, de puericultura, dispositivos 

médicos, sendo que nestes casos o PVP é definido automaticamente pelo SI da farmácia, 

após a introdução do preço de custo e da margem de lucro. 

3.6. Armazenamento e controlo dos prazos de validade 
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Após a receção das encomendas, procede-se à arrumação dos produtos nos locais 

apropriados. Este armazenamento é feito tendo sempre em conta a regra FEFO. Um 

correto armazenamento influencia diretamente a eficiência, facilidade e segurança do 

atendimento, otimizando assim o trabalho do farmacêutico. 

Em primeiro lugar, são armazenados os medicamentos que exigem condições 

especiais, como temperaturas entre os 2 e 8ºC, no frigorífico, já alguns psicotrópicos, 

como o caso do Subutex® (Schering-Plough), são armazenados numa gaveta à parte e 

fora do alcance e vista dos utentes. Relativamente aos MSRM e MNRSM, estes são 

armazenados em locais com condições apropriadas como seja a temperatura inferior a 

25ºC, humidade inferior a 60%, luminosidade e ventilação adequadas. Os produtos de 

venda livre como dispositivos médicos, suplementos alimentares e PCHC costumam 

estar expostos em lineares, gôndolas e expositores na área de atendimento ao público ou 

atrás do balcão, ficando mais facilitada a sua visualização por parte dos utentes. Sempre 

que possível deve respeitar-se o princípio FEFO mas quando os produtos não possuem 

PV deve utilizar-se First In First Out (FIFO). 

Para além do controlo referido anteriormente aquando a receção de encomendas, na 

FD, mensalmente, é emitida uma lista de controlo de PV (Anexo 10), cujos produtos têm 

um PV a expirar nos dois meses seguintes. São, então, verificados os produtos presentes 

nessa lista, procedendo-se à sua retirada caso o PV seja o mesmo ou à correção do 

prazo no SI, havendo ainda a possibilidade de o stock informático estar errado e o 

produto já não existir na farmácia. Posteriormente, os produtos recolhidos são colocados 

num contentor e procede-se à sua devolução aos fornecedores respetivos. 

 Durante o todo o meu estágio, procedi ao armazenamento de todo o tipo de 

produtos tanto na área de stock ativo como no próprio armazém. Inicialmente, esta etapa 

conjuntamente com a receção de encomendas mostraram-se muito importantes para 

reconhecer as embalagens, associar o princípio ativo ao nome comercial, saber a 

localização dos produtos, para posteriormente ser mais facilitado o atendimento. 

3.7. Conservação adequada e prazo de validade matérias-primas e reagentes 

As matérias-primas e reagentes destinados à preparação de medicamentos 

manipulados e preparações extemporâneas são encomendados da mesma forma que os 

restantes produtos existentes na farmácia, sendo armazenados no armazém, num local 

próprio com as condições que as suas caraterísticas o exigem e independente do resto 

de stock da farmácia. Cada um deles é acompanhado do boletim de análise e da cópia 

da fatura10. 

3.8. Devoluções 

Existem várias situações em que é necessário efetuar a devolução de produtos: PV a 

terminar ou que já terminou, receção de um produto diferente do encomendado, retirado 



Relatório de Estágio Profissionalizante                           
               

Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva                         setembro de 2014                10 
 

de lote do mercado por indicação do INFARMED ou do laboratório que os comercializa, 

receção de uma quantidade superior à encomendada e embalagem danificada ou 

incompleta. A devolução é realizada através do SI, indicando qual o armazenista para 

qual se quer fazer a devolução, o produto em causa, a quantidade, o número da fatura do 

produto em causa e o motivo de devolução. É, então emitida uma nota de devolução 

(Anexo 11) em triplicado, ficando a terceira via na farmácia e as restantes são 

carimbadas, assinadas e enviadas com o produto a devolver. A devolução pode ser 

aceite ou não pelo armazenista/laboratório: em casos afirmativos, a devolução é 

regularizada pela troca de um produto ou através de uma nota de crédito; quando tal não 

acontece, o produto é devolvido à farmácia, colocado no ValorMED e dado como quebra 

contabilística. 

 Tive a oportunidade de realizar algumas devoluções aos fornecedores e ver como 

proceder à sua regularização. 

4. Dispensa de medicamentos e de outros produtos 

Segundo as Boas Práticas de Farmácia8, “a cedência de medicamentos é o ato 

profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos 

ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em regime 

de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação 

indispensável para o correto uso (…), seguro e eficaz dos medicamentos de acordo com 

as necessidades individuais de cada doente.” 

Na farmácia comunitária, são o Farmacêutico e os restantes profissionais os 

responsáveis pelo último contato com o utente antes do início da toma da medicação, 

pelo que é de extrema importância a orientação e transmissão de toda a informação 

necessária para assegurar a eficácia e segurança da terapêutica, sensibilizar para o uso 

racional do medicamento e adoção de medidas não farmacológicas específicas para 

cada caso, certificando-se de que no final o utente não fica com dúvidas. Além da 

comunicação oral, os conselhos e informação devem ser reforçados por escritos nas 

embalagens dispensadas ou em folhetos informativos. 

4.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória 

4.1.1. Prescrição médica 

A dispensa de MSRM exige a apresentação de uma receita médica11,12. De forma a 

incentivar a utilização de medicamentos genéricos, a promover a qualidade da 

prescrição, favorecer a redução dos encargos com medicamentos e dissociar marcas de 

medicamentos a patologias, fomentando o acesso dos utentes aos medicamentos mais 

baratos, a prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente a DCI da substância ativa, 

a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia, passando o utente a ter 
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o direito de optar por adquirir qualquer medicamento pertencente ao mesmo grupo 

homogéneo (GH) (conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, 

no qual se inclua pelo menos13 um medicamento genérico existente no mercado)11,12. 

Contudo, o médico prescritor pode indicar na receita justificações técnicas que impeçam 

o direito de opção do doente, nos seguintes casos:  

 Prescrição de um medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, 

conforme informação prestada pelo INFARMED, devendo o prescritor mencionar: 

Exceção a) art. 6.º; 

 Suspeita reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial, devendo o prescritor mencionar: Exceção b) art. 6.º – 

Reação adversa prévia; 

 Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias, devendo o prescritor 

mencionar: Exceção c) art. 6.º – Continuidade de tratamento superior a 28 

dias.  

Em relação às exceções a) e b) o utente não tem o direito de opção, ao passo que no 

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

do medicamento prescrito11,12. 

Na ausência destas exceções, na prescrição por DCI, é obrigatório a dispensa de um 

dos cinco medicamentos mais baratos12, salvo se o utente tiver preferência por um com 

preço superior. De acordo com o enquadramento legal12, as farmácias devem ter 

disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos que pertençam ao mesmo GH, de 

entre os cinco mais baratos para esse mesmo GH. 

Atualmente, a prescrição eletrónica é obrigatória, incentivando a informatização do 

Sistema Nacional de Saúde (SNS) e diminuindo os erros associados à prescrição pelo 

médico e até à interpretação pelo farmacêutico. A exceção para o recurso a uma receita 

manual é válida em determinadas situações, sendo necessária a menção a uma das 

exceções: falência do sistema informático; inadaptação fundamentada do prescritor, 

previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; 

prescrição ao domicílio; outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por 

mês12. 

Por cada receita médica só podem ser prescritos até um máximo de quatro 

embalagens, sendo que só podem ser prescritas duas embalagens de cada 

medicamento. Quando os medicamentos se apresentam sob a forma unitária, isto não se 

aplica, podendo por isso serem prescritas quatro embalagens iguais por receita médica. 



Relatório de Estágio Profissionalizante                           
               

Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva                         setembro de 2014                12 
 

A prescrição de psicotrópicos, estupefacientes, medicamentos manipulados e produtos 

incluídos no protocolo da Diabetes Mellitus não podem ser prescritos na mesma receita 

com outros medicamentos. As receitas podem ainda ser válidas por 30 dias a contar da 

data de emissão ou podem ser renováveis, possuindo três vias, com PV de seis meses 

para cada via a contar da data de emissão, em que em cada uma consta a indicação “1ª 

via”, “2ª via” e “3ª via”. 

 Durante o estágio tive contato com os dois tipos de receita (manual e eletrónica), 

sendo que o atendimento torna-se muito mais facilitado com a utilização da receita 

médica eletrónica. 

4.1.2. Validação da prescrição médica 

Antes da dispensa é fundamental proceder-se à análise da prescrição e à sua 

validação. No caso de se encontrarem possíveis erros que inviabilizem o correto 

processamento da receita médica, deve ser comunicado ao utente de modo a resolver a 

situação sem prejuízo para o bem-estar do mesmo. Deve-se ter então em conta, durante 

a validação de uma receita eletrónica (Anexo 12), a presença dos seguintes elementos: 

número da receita; local de prescrição; identificação do médico prescritor; nome e 

número de utente ou de beneficiário de subsistema; entidade financeira responsável; se 

aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos; 

identificação do medicamento (DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem, número de embalagens, quando o tamanho da embalagem ou a dose não é 

especificado na receita, deve ser sempre dispensada a embalagem de menor dimensão, 

bem como a dose mais baixa existente no mercado14; se aplicável, designação comercial 

do medicamento; se e consoante aplicável, referência à exceção e alínea 

correspondente; se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime 

especial de comparticipação de medicamentos; data de prescrição; assinatura do 

prescritor12. Os elementos a constar numa receita manual (Anexo 13) necessários para 

a sua validação são similares aos da receita eletrónica, com a diferença do local de 

prescrição ser facultativo, da identificação do médico prescritor ser apresentada na forma 

de vinheta e da obrigatoriedade da menção da exceção e da alínea apropriada, não 

podendo ser admitida mais do que uma via12. 

Um ponto muito importante é o PV, que deve ser sempre verificado. Um erro durante 

a validação representa prejuízos para a farmácia, dado que as receitas são devolvidas, 

não sendo paga a comparticipação por parte da entidade comparticipadora. 

 Durante o estágio pude detetar por inúmeras vezes o incumprimento de alguns 

requisitos, como receitas com o PV expirado, falta da assinatura do médico prescritor, 

ausência da menção ao despacho nos medicamentos que beneficiam de regime especial 

de comparticipação, receitas com menção ao despacho nos medicamentos que 
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beneficiam de regime especial de comparticipação prescritas por médicos de clínica geral 

e não por médicos de especialidade. Como tive a oportunidade de contatar com as 

receitas e familiarizar-me com os requisitos a ter em conta na validação antes de ir para o 

atendimento, quando passei para essa fase tornou-se mais simples a validação e 

rapidamente consegui detetar certos incumprimentos. 

4.1.3. Interpretação, avaliação farmacêutica e dispensa 

Nesta etapa é importante verificar se a medicação prescrita está adequada ao 

problema de saúde do utente (questionando-o e interpretando as suas queixas), de modo 

a fornecer os medicamentos corretamente e garantir que este fica esclarecido sobre a 

sua terapêutica. O objetivo é fazer uma avaliação farmacoterapêutica da prescrição para 

puder identificar e talvez resolver problemas relacionados com os medicamentos (PRM) e 

resultados negativos dos medicamentos (RNM). 

A seleção dos medicamentos deve reger-se, sempre que possível, pela opção do 

utente. O processo encontra-se facilitado pelo SI, que regista informação relativa à 

medicação dos utentes habituais (que possuem ficha na farmácia), permitindo o seu 

acompanhamento. A fase seguinte é a dispensa e o fornecimento de informações 

clínicas, como descrito previamente, fazendo-se uma revisão, se a medicação for 

habitual, do uso da mesma. De seguida, faz-se o processamento da receita médica, onde 

toda a informação necessária é introduzida no SI e devidamente conferida. No final do 

atendimento são emitidos a fatura e impressão, no verso da receita, das informações 

relativas ao ato da dispensa: identificação da farmácia e do Diretor Técnico; data e 

número da venda; código de identificação do operador; código do organismo 

comparticipante; número da receita e de lote; identificação dos medicamentos (código 

dos medicamentos, designação, número de embalagens, dosagem e forma farmacêutica 

dos medicamentos); PVP, valor comparticipado e a pagar pelo utente. Nos casos em que 

existe complementaridade de subsistema fotocopia-se a receita e emitem-se dois 

documentos de faturação, de modo que o original é enviado para a entidade primária e a 

cópia para a entidade secundária. Por fim, o utente deve assinar no local correspondente 

(confirmação de que lhe foi dispensada a medicação e transmitida toda a informação 

relevante à terapêutica e direito de opção, se aplicável), tal como o operador responsável 

que também deve datar, carimbar e assinar o verso da receita. Na FD, as receitas 

aviadas são colocadas em gavetas próprias separadas em três categorias: regime geral, 

regime especial e os restantes. De seguida, as receitas são ordenadas por lotes, em que 

cada lote é composto por trinta receitas, e verificação da data, carimbo e assinatura do 

colaborador responsável pelo aviamento. Posteriormente, o farmacêutico responsável 

confere e corrige possíveis erros de faturação e eventuais erros de aviamento, nestes 

casos o utente é contatado para resolver a situação. Aos utentes que possuem conta 
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corrente é possível realizar uma venda a crédito, no entanto é emitido um comprovante 

de crédito, que é assinado pelo utente, juntamente com a fatura e, ambos são guardados 

no envelope do utente. Quando este regulariza a sua conta é emitido um recibo que é 

anexado à fatura, comprovando o pagamento. 

No caso das vendas suspensas, a situação é ligeiramente diferente. Como o próprio 

nome indica uma venda suspensa, fica suspensa não sendo totalmente fechada no 

momento. Isto acontece quando o doente não quer levar a medicação toda que está 

prescrita na receita, ficando esta guardada na farmácia até ao final do mês, altura em que 

é fechada; ou quando o utente ainda não tem prescrição médica, mas necessita da 

medicação, sendo a receita entregue posteriormente, mas isto só acontece a utentes 

habituais que fazem tratamento prolongado ou crónico. Em ambos os casos, é emitida 

uma fatura simplificada, servindo como comprovativo da venda. 

Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes  

Assim, aquando da dispensa de medicamentos contendo substâncias classificadas 

como estupefaciente ou psicotrópica, é necessário introduzir certas informações no SI 

para poder finalizar-se a venda: informações sobre o doente, o médico prescritor e o 

adquirente e ainda o número da receita. Posto isto, um Documento de psicotrópico 

(Anexo 14) é emitido e anexado à fotocópia da receita. No tratamento destas receitas, o 

original é encaminhado para a entidade comparticipadora, tal como acontece com os 

outros medicamentos, enquanto o duplicado fica arquivado na farmácia por um período 

de três anos, ordenado por data de aviamento12. 

 No final do estágio, as tarefas de validação das receitas, a seleção de 

medicamentos e o processamento de receitas tornaram-se tarefas familiares. Durante o 

tempo de atendimento ao balcão, surgiram várias situações de erros de prescrição 

(ramipril a 10mg em vez de 5mg, o que de imediato foi resolvido ligando para a médica 

prescritora), duplicação da medicação (toma de atorvastatina de laboratórios genéricos 

diferentes), utentes de partiam em dois medicamentos gastrorresistentes (Cymbalta® 

60mg (Lilly)). Além disso, alguns utentes tratados com anti-hipertensores continuavam 

com a pressão arterial elevada, sendo por isso aconselhados a ir ao médico. 

 Na dispensa de medicamentos tive a oportunidade de aconselhar em diversas 

situações a utilização de anti-inflamatórios em vez de antibióticos, explicando a sua 

função e que era o mais aconselhado naquela situação, esclarecendo de igual forma que 

não se deve utilizar antibióticos sem indicação médica. Procedi também à demonstração 

de como utilizar os inaladores em utentes asmáticos, com os aparelhos indicados na 

receita médica. 
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 Além disso, tive a oportunidade de dispensar psicotrópicos (Transtec® 

(Grünenthal) e Subutex® (Schering-Plough)) podendo, assim praticar os procedimentos 

relacionados com este tipo de dispensa. 

4.1.4. Subsistemas de saúde e regime de comparticipação de 

medicamentos 

A maioria dos MSRM está sujeita a comparticipação, isto é, na presença de receita 

médica o utente paga apenas uma parte do PVP, ficando o restante valor ao encargo de 

determinada entidade de saúde, sendo o SNS a entidade responsável pela 

comparticipação dos MSRM prescritos a todos os cidadãos portugueses. Relativamente 

ao SNS, salienta-se o Regime Geral e o Regime Especial (abrange os pensionistas cujo 

rendimento total anual não excede 14 vezes o salário mínimo nacional, identificado pela 

letra “R” na prescrição médica). Ainda existem receitas com comparticipação especial, 

relacionadas com certas patologias como Doença de Alzheimer, Psoríase, Lúpus, entre 

outras, que possuem a menção a uma portaria, despacho ou decreto, e em alguns casos 

apenas os médicos especialistas da área podem remeter15. 

Existem, também, subsistemas de saúde que estabelecem regimes de 

complementaridade entre entidades, beneficiando os respetivos beneficiários de uma 

percentagem de comparticipação adicional à estabelecida pelo SNS, como é o caso de 

seguros de saúde, de Serviços de Assistência Médico-Sociais (SAMS), entre outros. 

Deste modo, é necessário tirar uma cópia da receita, sendo o original faturado ao 

organismo do SNS e a fotocópia para o subsistema. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de contatar com receitas prescritas com o 

Despacho n.º 13020/2011 (Doença de Alzheimer) e a Lei n.º 6/2010 (Psoríase). Além 

disso, alguns utentes da FD beneficiam de vários subsistemas de saúde, proporcionando-

me assim contatar com as diversas entidades. A cada entidade corresponde um número, 

facilitando assim a ativação do plano de comparticipação no atendimento, por exemplo: 

Regime Geral – 01, Regime Especial – 48, Doenças Profissionais – 41, Protocolo da 

Diabetes Mellitus – DS; Regime Geral + SAMS – J1 e Regime Geral + SAMS Quadros – 

O1. 

 Devido às alterações a nível dos grupos homogéneos, de três em três meses, que 

vão afetar o valor pago pelo utente nos medicamentos de valor superior ao de referência, 

o valor indicado na guia de tratamento pode por vezes não corresponder ao valor que o 

utente tem de pagar efetivamente, causando por isso situações incómodas no ato do 

atendimento. Por isso, foi me necessário explicar por variadas vezes o motivo desta 

situação. 

4.1.5. Medicamentos genéricos e sistemas de preços de referência 



Relatório de Estágio Profissionalizante                           
               

Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva                         setembro de 2014                16 
 

De acordo com o Estatuto do Medicamento16, um medicamento genérico é um 

“medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, 

a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência 

haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”, sendo o 

medicamento de referência aquele que “foi autorizado com base em documentação 

completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos”. Assim, o 

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

preço dos medicamentos incluídos em cada um dos GH, sendo que a cada GH é 

atribuído um preço de referência e é sobre este valor que o Estado comparticipa. Deste 

modo, o preço de referência para cada GH corresponde à média dos cinco PVP mais 

baixos praticados no mercado, tendo em consideração os medicamentos que integrem 

aquele grupo17. Nos casos da comparticipação ser maior que o PVP, o utente não paga 

nada. 

 Durante o estágio, houve uma mescla de opiniões: enquanto uns utentes 

preferiram os medicamentos genéricos por serem mais baratos, outros preferiram os de 

marca, ou como lhe chamaram variadíssimas vezes “os verdadeiros”, porque os 

“genéricos não fazem o mesmo efeito”, passo a citar. Em todas as situações tentei 

explicar da melhor forma possível, algumas vezes com sucesso, outras nem tanto. 

4.1.6. Processamento de receituário e faturação 

O processamento de receituário e faturação permitem que farmácia receba o valor 

correspondente às comparticipações dos medicamentos dispensados previamente. 

No verso das receitas médicas encontra-se impresso o documento de faturação, o 

qual tem atribuído um número de receita e um número de lote, de acordo com o 

organismo de comparticipação. Como descrito anteriormente, estas são separadas por 

organismos e agrupadas por lote, ordenadas por ordem crescente (apenas o último lote 

do mês pode conter um número inferior a trinta receitas por lote), conferidas e corrigidas, 

se necessário. Este processo é realizado diariamente. Perto do final do mês, procede-se 

à emissão do Verbete de Identificação do Lote, apenas dos lotes que estão completos até 

ao momento, o qual é devidamente carimbado, assinado e datado pela Diretora Técnica. 

Este documento apresenta os seguintes dados: identificação da farmácia (nome e código 

da ANF), mês e ano, entidade e plano de comparticipação14,18, tipo, números de lote, de 

receitas e de etiquetas, PVP, importância paga pelo utente e valor da comparticipação 

total. No último dia do mês a faturação é fechada, altura em que se emite uma Relação 

Resumo de Lotes e a Fatura Mensal dos Medicamentos. Estes documentos assim como 

os lotes ordenados e respetivos verbetes anexados são enviados para a ARS 

(Administração Regional de Saúde do Norte), faturação relativa aos sistemas ou 

subsistemas do SNS, ou ANF, faturação relativa aos restantes sistemas de 
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comparticipação. O receituário é conferido pelo Serviço de Conferência de Faturas que 

quando deteta alguma inconformidade devolve a receita correspondente à farmácia 

juntamente com um documento que fundamenta o motivo da devolução. Posteriormente, 

a farmácia tem a possibilidade de corrigir o erro e processar a receita no mês em que é 

devolvida. 

 Durante o estágio, tive a oportunidade de acompanhar todo o processo, 

organizando diariamente as receitas e os lotes dos diferentes organismos, no final do 

mês ajudei a carimbar e colocar os verbetes por lote de receitas e posteriormente ordená-

los para serem enviados. 

4.2. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica obrigatória 

Os MNSRM16 são todos aqueles que não preencham qualquer dos requisitos 

previstos para os MSRM, destinando-se, por isso à prevenção, alívio ou tratamento de 

sintomas ou síndromes menores que não requeiram cuidados médicos. Nos dias de hoje 

a utilização de MNSRM é cada vez mais uma prática integrante do sistema de saúde, 

especialmente em situações de automedicação, no entanto, esta tem de estar limitada a 

situações clínicas bem definidas e deve efetuar-se de acordo com as especificações 

estabelecidas para aqueles medicamentos19.  

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

utentes que antes de se dirigirem ao médico, iam primeiro pedir conselhos a um 

colaborador da FD com vista à obtenção de algum medicamento para a melhoria do seu 

estado de saúde. É neste setor, que o farmacêutico assume um papel importante, já que 

possui as capacidades e o conhecimento que lhe permitem informar o utente quanto ao 

uso racional deste tipo de medicamentos.  

O farmacêutico deve, sempre, recolher junto do utente o maior número de 

informações de forma a possibilitar a correta avaliação do seu estado patológico. Devem 

ser, por isso, identificados quais os sinais e sintomas apresentados; a sua duração, 

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

medicação; história familiar; intolerâncias e se já foi tomada alguma atitude para resolver 

o problema. Após a recolha desta informação e a avaliação da situação, o farmacêutico 

deverá então decidir se os sintomas estão associados a um problema de saúde grave, e 

neste caso o utente deverá ser encaminhado para o médico; ou no caso de os sintomas 

estarem associados a um problema de saúde menor, o farmacêutico deve dispensar ou 

não um MNSRM, prestar toda a informação essencial e aconselhar o doente da 

necessidade de consultar um médico caso a situação não se resolva8. É de extrema 

importância realçar que o abuso na automedicação pode mascarar sintomas e, 

consequentemente doenças mais graves, por isso a utilização de MNSRM deve ser 

sempre feita com a assistência e aconselhamento de um profissional de saúde. 
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 Devido ao aumento de alergias durante este ano, muitos utentes recorriam à 

farmácia para comprar antigripais, em casos em que apenas apresentavam rinorreia, 

desta forma tentei explicar que o antigripal não era o mais indicado, e incentivá-los sim a 

tomar um anti-histamínico. 

4.3. Dispensa de outros produtos de saúde 

A FD dispõe de variadíssimos produtos para dispensas aos seus utentes, desde 

produtos cosméticos e dermofarmacêuticos (por exemplo Uriage®, Vichy®, Eucerin®, 

Avène®), produtos fitoterapêuticos, dispositivos médicos (como material ortopédico, 

material de drenagem para ostomizados, teste de gravidez), produtos e MUV 

(desparasitantes internos e externos), produtos dietéticos e para alimentação especial 

(leites sem lactose, papas sem glúten, por exemplo) e produtos homeopáticos em menor 

número. 

 Durante o meu atendimento ao público, tive a oportunidade de dispensar e 

aconselhar alguns destes produtos, desde meias de descanso, meias elásticas, sacos 

para ostomizados até produtos de emagrecimento e produtos dermofarmacêuticos, como 

cremes de rosto, anti-celulíticos e protetores solares. 

5. Preparação de Medicamentos Manipulados e Preparações 

Extemporâneas 

A preparação de medicamentos manipulados na FD não é muito solicitada pelos 

seus utentes, no entanto segue as boas práticas na preparação20,21 de medicamentos 

manipulados, a fim de assegurar a qualidade, segurança e eficácia dos mesmos. Em 

relação, às preparações extemporâneas, vulgarmente correspondem a pós para 

suspensão oral, de baixa instabilidade, preparadas no ato da venda, mediante 

reconstituição com água purificada. 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de proceder à preparação de dois 

manipulados, uma solução de minoxidil a 5% e uma solução alcoólica saturada a 60% de 

ácido bórico, elaborando a respetiva ficha de preparação e cálculos necessários à 

preparação e o PVP, assim como o rótulo e registei as quantidades usadas no registo de 

saídas das matérias-primas; também fiz preparações extemporâneas de suspensões de 

antibióticos de amoxicilina e de amoxicilina com ácido clavulânico, reforçando que a 

conservação deve ser feita no frigorífico preferencialmente não na porta, devido às 

diferenças de temperatura da abertura da mesma, e a necessidade de agitar antes de 

usar uma vez que se trata de uma suspensão.  

6. Outros serviços prestados na farmácia 

Deste modo, a FD possui um leque de serviços disponíveis22 à comunidade como a 

determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, administração de medicamentos 
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e vacinas não incluídas no PNV, além de serviços realizados por outros profissionais 

qualificados, como podologia, optometria, fisioterapia, depilação e consultas de nutrição, 

em que estes profissionais se deslocam à FD, em dias previamente estipulados. 

6.1. Determinação de parâmetros biológicos e bioquímicos 

Este serviço permite monitorizar os utentes diagnosticados e medicados, assim como 

identificar utentes não diagnosticados nem medicados. Na FD, são realizadas as 

determinações da pressão arterial, triglicerídeos, colesterol total e glicémia capilar. Estas 

últimas três determinações são efetuadas com recurso a um fotómetro CR 3000®, 

podendo ainda as duas últimas serem determinadas em conjunto. É necessária a recolha 

de uma amostra de sangue capilar num tubo capilar, após a limpeza e punção do dedo 

com uma lanceta. Coloca-se o tubo com o sangue numa cuvete própria de cada teste, 

agita-se lentamente para evitar a formação de espuma, e faz-se leitura do branco. Por 

fim, adicionam-se 2 gotas de reagente e, após agitar novamente para promover a reação, 

coloca-se a cuvete no aparelho e aguardando-se pela leitura. Por vezes a determinação 

da glicémia é realizada em aparelhos portáteis (por exemplo FreeStyle Precision®). Está 

ainda disponibilizado aos utentes uma balança que determina o peso, altura e índice de 

massa corporal (IMC) e a realização de testes de gravidez. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de realizar todas as determinações acima 

referidas, com exceção do teste de gravidez, utilizando sempre luvas nos casos de 

punções capilar, tendo o cuidado de rejeitar todo o material contaminado com sangue nos 

contentores apropriados. Face aos resultados obtidos, tentei da melhor forma prestar o 

aconselhamento indicado a cada utente, tendo em conta a história clínica e hábitos de 

vida, adotando muitas vezes o aconselhamento de medidas não farmacológicas de modo 

a complementar as farmacológicas. 

6.2. Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no PNV 

A FD também fornece o serviço de tratamento de feridas, primeiros socorros, 

administração de injetáveis e vacinas não incluídas no PNV, sendo este serviço prestado 

pelos colaboradores devidamente habilitados. 

6.3. Recolha de medicamentos e radiografias 

A FD tem ao dispor dos seus utentes um Sistema Integrado de Recolha de 

Embalagens e Medicamentos fora de uso – ValorMED, de modo a que os medicamentos 

fora da validade e embalagens vazias sejam corretamente eliminados. Quando o 

contentor do ValorMED (Anexo 15) está cheio, é fechado e pesado procedendo-se 

depois ao preenchimento de uma ficha em papel autocopiável, sendo o contentor 

recolhido pelos distribuidores de medicamentos23. É possível, também, a recolha de 

radiografias velhas (sem valor de diagnóstico) em virtude da Campanha de Reciclagem 



Relatório de Estágio Profissionalizante                           
               

Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva                         setembro de 2014                20 
 

de Radiografias realizada anualmente pela AMI, pois cada tonelada de radiografias 

recolhida dá origem a cerca de 10Kg de prata, cuja venda reverte para a AMI nas suas 

ações humanitárias, reciclando-se assim um material poluente24. 

 Durante o estágio por diversas vezes, recebi medicamentos de utentes para 

colocar no contentor e posteriormente procedi ao seu fecho, pesagem e preenchimento 

da ficha. 

6.4. Distribuição de medicamentos no Centro de Dia Salvador do Mundo 

Devido à proximidade da FD e do Centro de Dia Salvador do Mundo, e de a maioria 

dos utentes serem polimedicados, um colaborador da FD, uma vez por semana, visita o 

lar, recolhendo assim as receitas passíveis de serem aviadas e possíveis pedidos (como 

Herbis® n.º11, um laxante), de modo a facilitar o trabalho dos responsáveis do lar e o 

cumprimento da toma da medicação corretamente. Posteriormente, nesse mesmo dia, os 

medicamentos são organizados e colocados em sacos separados para cada utente e são 

entregues no lar. 

 Durante o estágio, tive a oportunidade de ir ao lar algumas vezes e realizar estes 

procedimentos. 

6.5. Ações promovidas pela Farmácia das Devesas 

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

saúde e promover hábitos saudáveis, a FD promoveu no dia 1 de março um workshop de 

Nutrição – “Mitos e Verdades sobre a Alimentação” onde a Dra. Marisa Gaspar, 

nutricionista, esclareceu alguns mitos sobre a alimentação e de seguida existiu um lanche 

com alimentos saudáveis; no dia 19 de março um “Rastreio do dia do Pai”, onde a 

medição da pressão arterial e da glicémia capilar era gratuita para os senhores, contando 

com a minha ajuda e de outra estagiária, no final concluiu-se que na maioria dos utentes 

estes parâmetros se encontravam controlados; no dia 11 de abril o “Dia do Saco”, que 

consistiu na ida de utentes polimedicados à FD com seu o saco da medicação que 

habitualmente toma de modo a avaliar se esta era realizada da forma correta, 

esclarecendo eventuais dúvidas e organizando numa tabela o horário das tomas ao longo 

do dia, porém esta iniciativa apenas teve uma adesão, mas foi de extrema importância 

uma vez que o utente em questão estava a fazer duplicação da medicação; no dia 27 o 

“Rastreio Cardiovascular”, onde se realizaram testes bioquímicos gratuitos aos utentes, 

havendo alguns utentes que apresentaram valores ligeiramente acima dos limites 

máximos e por isso aconselhados a proceder a uma alteração do estilo de vida e uma 

medição regular da PA, glicémia e colesterol; durante o mês de maio decorreu um 

concurso de desenhos realizados por crianças do Jardim de Infância da Escola Básica 

das Devesas, em parceria com a Uriage®, culminado numa palestra na escola sobre 

protetores solares, organizada pela FD; no dia 15 de junho a “3ª Caminhada da Farmácia 
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das Devesas”, que acontece anualmente, incentivando assim os utentes a mudar o seu 

estilo de vida sedentário; e no dia 27 de junho um “Rastreio de Podologia” com a 

podóloga Dra. Maria João. 

A relação entre a FD e os seus utentes é muito positiva, constatando-se uma adesão 

satisfatória dos utentes às iniciativas organizadas pela FD. 

6.6. Farmacovigilância 

A farmacovigilância “visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em 

defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de 

reações adversas a medicamentos (RAM).” Assim, em 1992, foi criado o Sistema 

Nacional de Farmacovigilância (SNF), coordenado pelo INFARMED. Antes da 

autorização da comercialização de qualquer medicamento, este é sujeito a ensaios 

clínicos rigorosos de modo a comprovar a sua segurança e eficácia. No entanto, estes 

estudos apenas permitem detetar as reações adversas mais frequentes não havendo a 

possibilidade de registo de reações raras ou de aparecimento tardio. Assim sendo, é de 

salientar o papel dos farmacêuticos que, perante uma RAM, ou até mesmo suspeita de 

RAM, devem proceder ao preenchimento da Ficha de Notificação de Reações Adversas e 

enviá-la para o SNF via correio, fax ou internet25. 

 Durante o meu estágio não tive a oportunidade de notificar ou observar a 

existência de nenhuma RAM. 

7. Formações 

A constante atualização de conhecimentos é um dever farmacêutico26, sendo por isso 

muito importante as formações realizadas pelos farmacêuticos. Durante o período de 

estágio tive a oportunidade de participar nas seguintes formações: Formação 

“Terapêutica Nutricional com Q10 na Doença Cardiovascular; Terapêutica Nutricional no 

Emagrecimento”, da Pharma Nord; Formação “Benegast”, da Omega Pharma; Curso 

“Próteses Dentária Removíveis – Conceitos e Cuidados”, da GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare; Workshop “O perfume como veículo de negócio na Farmácia”, da L’Oréal 

Portugal; Workshop “A importância do Nutrinegócio na Farmácia”, da L’Oréal Portugal; 

Formação “Voltaren®”, da Novartis Consumer Health; Formação “Progama ConTACTO”, 

da La Roche-Posay e Progma – About People; Formação “Incontinência Urinária”, da 

Cooprofar; Formação “Fotoproteção nos Dias de Hoje”, da Uriage®; Evento “Summer 

Challenge”, da Johnson & Johnson; Formação “Zona – Herpes Zoster”, da Sanofi Pasteur 

MSD; Formação “Brilique”, da AstraZeneca; Formação “Contraceção de Emergência”, da 

Cooprofar e da HRA Pharma. Realizei, também, um Curso de Administração de Vacinas 

e Injetáveis. 
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8. Conclusão 

Este estágio em farmácia comunitária deu-me a oportunidade de contatar com uma 

das realidades da profissão farmacêutica, permitindo pôr em prática muitos 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso e alcançar novos. 

Inicialmente as inseguranças e incertezas intrínsecas a um novo ambiente foram 

sentidas mas rapidamente colmatadas pela ajuda, compreensão, paciência e acolhimento 

de toda a equipa da Farmácia das Devesas. Demonstraram-me ainda que a palavra 

“farmacêutico” não significa apenas “doutor dos medicamentos”, como muitos apelidam. 

Para além de possuir os conhecimentos científicos, “farmacêutico” significa, também, ter 

a capacidade de saber ouvir os utentes e por vezes dar uma palavra de apoio, ter um 

espírito inovador e ativo e, nos dias de hoje que é tão importante, distinguir-se dos 

restantes sendo um profissional de excelência. 

No final desta etapa de seis meses, sinto que aprendi muito no dia-a-dia da FD, 

todavia ainda há muito para aprender e aspetos a melhorar. Contudo, posso afirmar que 

se tratou de uma experiência compensadora e enriquecedora fulcral para a minha 

formação enquanto futura farmacêutica. 
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PARTE II 

Trabalhos desenvolvidos no âmbito do estágio em Farmácia Comunitária. 

1. Exposição Acidental a Material Potencialmente Contaminado 

No decorrer do estágio, aquando da explicação de como utilizar o aparelho de 

medição da glicémia capilar e respetivo sistema de punção capilar, ocorreu uma picada 

acidental com o sistema de punção. 

Dado o facto de este ser um dos maiores riscos a que os profissionais de saúde, 

especialmente na farmácia comunitária, estarem sujeitos, resolvi aprofundar o tema não 

só para meu conhecimento mas como também como forma de alerta outros colegas para 

futuros acidentes e o modo de proceder após a exposição acidental (Anexo 16). 

1.1. Acidentes com agulhas e Exposição acidental a sangue 

Um acidente com uma agulha implica uma punção acidental da pele por uma agulha 

durante uma intervenção médica. Dependendo do tipo de agulha o risco será maior ou 

menor, no caso de agulhas ocas o risco é maior, uma vez que podem conter sangue no 

seu interior. Já a exposição acidental a sangue significa que há um contato não 

intencional com sangue e/ou fluidos corporais contendo sangue durante uma intervenção 

médica. Esta exposição acidental pode ser causada por picadas de agulhas, cortes ou 

respingos de sangue27. 

O contato acidental com sangue ocorre nomeadamente nas seguintes situações28: 

 Reencapsulamento das agulhas; 

 Sutura de feridas; 

 Biópsias; 

 Agulhas sem cápsula deixadas em roupas de camas; 

 Rejeitar a agulha no contentor apropriado; 

 Uso de técnicas mais complexas de colheita e punção; 

 Em casos de procedimentos em que o operador se encontra sobre stress. 

A exposição acidental a sangue por picada de agulha é provavelmente um dos mais 

comuns acidentes de trabalho na área de saúde28, sendo que o reencapsulamento de 

agulhas na administração de injetáveis assim como picadas com lancetas e sistemas de 

punção capilar são os acidentes de trabalho mais comuns em farmácia comunitária. No 

entanto, há controvérsia em relação ao número real de casos, já que é estimado que 

metade dos casos não são reportados29,30. As possíveis razões para não reportarem os 

acidentes são a falta de consciência do risco associado, a falta de tempo, a falta de 

conhecimentos acerca do sistema para reportar os acidentes e vergonha30. 

1.2. Riscos Associados e Agentes Patogénicos passíveis de transmissão 
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Após uma exposição a material potencialmente contaminado, o risco de transmissão 

vai depender de vários fatores relacionados com o tipo de acidente, com o paciente-fonte, 

com a pessoa acidentada e com o agente patogénico31. 

 Fatores relacionados com o tipo de acidente31: 

• Via de exposição – o risco é muito maior quando a via é percutânea; 

• Profundidade da lesão – quanto mais profunda, maior é o risco; 

• Tamanho da lesão – quanto mais extensa, maior o risco; 

• Quantidade de inóculo – quanto maior o inóculo, maior o risco; há uma diferença de 

risco substancial entre uma picada com uma agulha capilar e uma agulha endovenosa, 

além de que o risco é maior com uma agulha oca e de maior calibre; 

• Tipo de contaminação – a inoculação de sangue tem um risco muito superior ao 

dos outros líquidos orgânicos. Do mesmo modo, os acidentes de laboratório são 

particularmente perigosos quando é inoculado, inadvertidamente, material de cultura do 

vírus, pois este tem uma elevada concentração do agente; 

• Tempo de latência do material contaminante – o risco é tanto maior quanto mais 

recente for o material inoculado. 

 Fatores de risco relacionados com a pessoa acidentada31 

• Estado imunológico – se houver imunodepressão de qualquer etiologia haverá um 

maior risco de aquisição de infeção. A imunodepressão pode resultar de múltiplas 

causas, transitórias ou permanentes (por exemplo: viroses, diabetes, insuficiência renal 

crónica). 

 Fatores de risco relacionados com o agente patogénico31 

Para o mesmo tipo de acidente e para o mesmo inóculo, o potencial de transmissão é 

superior no caso do vírus da Hepatite B (VHB) e da Hepatite C (VHC), relativamente ao 

vírus da imunodeficiência humana (VIH). Na hepatite B, a presença de AgHbe positivo 

indica em geral maior infecciosidade. 

Mais de 20 agentes patogénicos de transmissão sanguínea podem ser transmitidos 

em acidentes com agulhas e material cortante28, alguns de menor incidência como 

citomegalovírus (CMV), vírus Epstein-Barr (EBV), vírus herpes simplex, parvovirus B1929, 

Treponema pallidum (sífilis) e Plasmodium sp.(malária), outros com maior incidência 

como os vírus da hepatite B, da hepatite C e do VIH27. 

A taxa de seroconversão após exposição percutânea para o VIH é de cerca de 0.3%, 

enquanto que para a Hepatite C é de 1,8% (0–10%) e para a Hepatite B é entre 6 a 

30%29,32,33. 

1.3. Medidas de Prevenção 

De modo a diminuir o risco de acidentes de picadas, existem algumas medidas que 

devem ser adotadas pelos profissionais de saúde como o não reencapsulamento da 
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agulha já utilizada, utilização de material de proteção como luvas, havendo casos em que 

se justifica o uso de dois pares de luvas, no entanto as agulhas conseguem penetrar as 

luvas28, e o tipo de agulha de ponta romba (diminui o risco de picada acidental) ou 

agulhas com mecanismos de segurança. Além destas medidas, todos os profissionais de 

saúde com risco de exposição acidental a sangue devem ser vacinados contra o VHB, 

como medida preventiva, e ainda saber o título de anticorpos, de modo a comprovar se a 

imunização foi bem-sucedida31.  

1.4. Medidas a tomar após o acidente 

Após a picada, deve retirar-se as luvas e deixar o ferimento sangrar. Posteriormente, 

deve lavar-se abundantemente com água e sabão seguidos de álcool a 70º. Em caso de 

contato com as mucosas é importante lavar imediatamente com água ou uma solução 

salina27,31. É necessário caraterizar o acidente: profundidade da picada, tipo de agulha 

(calibre, com ou sem lúmen, com ou sem sangue visível) e o estado do paciente-fonte. 

Posto isto, é necessário reportar o incidente ao responsável pelos acidentes 

ocupacionais, permitindo assim o seu registo e o desencadeamento dos procedimentos 

necessários27,31. A pessoa acidentada deverá dirigir-se às urgências hospitalares a fim de 

ser realizada uma colheita duma amostra sanguínea e realizados os testes serológicos 

AgHBs, anti-HBs, anti-VCH e anti-VIH34. Deve ser solicitada a permissão do paciente-

fonte para colheita duma amostra sanguínea de modo a verificar se este é portador de 

algum vírus, contudo se o paciente-fonte se recusar, deve assumir-se que o mesmo é 

portador. 
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1.5. Estratégias no tratamento 

O tratamento ou as estratégias a adotar vão depender do tipo de vírus a avaliar. 

1.5.1. Vírus da Hepatite B 

Primeiramente, é necessário avaliar se a pessoa acidentada é imune ao VHB por 

vacinação ou por infeção prévia. Consoante o seu estado vacinal procede-se do modo 

descrito na tabela 2. 

Tabela 2. Recomendações para a profilaxia pós exposição ao vírus da Hepatite B
31

. 

Estado vacinal e 
titulação de 

anticorpos da 
pessoa acidentada 

Paciente-fonte AgHBs 
positivo 

Paciente-fonte 
AgHBs negativo 

Paciente-fonte 
desconhecido 

NÃO VACINADO OU 
VACINAÇÃO EM 
CURSO 

- Imunoglobulina anti-
Hepatite B* 
- Iniciar ou 
complementar 
vacinação (esquema 
acelerado)** 

Iniciar ou 
completar 
vacinação 

- Imunoglobulina anti-
Hepatite B opcional 
- Iniciar ou completar 
vacinação 

VACINADO  

Presença de 
anticorpos 
anti-HBs > 10 
mUI/ml 

Nada  Nada Nada 

Não respondedor 
anticorpos 
anti-HBs < 10 
mUI/ml 

- Se já fez 2 vacinações 
completas e não 
respondeu, fazer 
Imunoglobulina anti-
Hepatite B*** 
- Se só tem uma 
vacinação completa e 
não respondeu, fazer 
Imunoglobulina anti-
Hepatite B e iniciar 
revacinação (esquema 
acelerado)** 

- Nada se já tiver 
duas vacinações 
completas; 
revacinar se só fez 
uma vacinação 

Se as circunstâncias 
do acidente 
sugerirem risco de 
exposição ao VHB e 
tratar como se fosse 
AgHBs positivo. 
Nos restantes casos 
atuar como AgHBs 
negativo 

Desconhece 
resposta à vacina 
anti-HBs 

Avaliação de anticorpos 
anti-HBs 
- > 10 mUI/ml – nada 
- < 10 mUI/ml – atuar 
como não imunizado 

Avaliar anticorpos 
anti-HBs. 
Se < 10 mUI/ml 
atuar como não 
imunizado 

Avaliar anticorpos 
anti-HBs. 
Se < 10 mUI/ml 
atuar como não 
imunizado 

*Dose 0,06 mg/Kg IM; pode ser administrada até 72 horas após acidente. 
**A vacinação deve ser iniciada de preferência nas 24 horas seguintes à exposição, e 
concomitante com a imunoglobulina, administrada em locais separadas. 

Tabela 3. Esquema acelerado de vacinação para a Hepatite B. 

Dose  1ª  2ª  3ª  4ª 

Meses 0 1 2 12 

***Opcionalmente poderão ser dadas doses, a primeira dose o mais precocemente possível e a 
segunda um mês depois. 

A única medida preventiva primária é a vacinação, que está disponível gratuitamente 

a toda a população, fazendo parte do PNV35,36. Os estudos indicam que a memória 
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imunológica permanece intacta por pelo menos 20 anos entre os indivíduos vacinados 

saudáveis que iniciaram a vacinação contra a Hepatite B com idade superior a seis 

meses. A vacina confere proteção a longo prazo contra a doença clínica e infeção pelo 

vírus da Hepatite B crónica. A imunidade celular parece persistir mesmo que os níveis de 

anticorpos se tornem baixos ou diminuam abaixo dos níveis detetáveis37. No entanto, a 

avaliação do título de anticorpos (anti-HBs) não é obrigatória a toda a população, mas os 

profissionais de saúde que poderão ser expostos a sangue deverão realizá-la. 

1.5.2. Vírus da Hepatite C 

Não existe até ao momento atual qualquer tipo de intervenção preventiva, quer 

primária por vacinação, quer secundária após exposição para o VHC. Contudo, existem 

algumas recomendações para o seguimento da pessoa acidentada: avaliação dos 

anticorpos anti-VHC e doseamento das transaminases hepáticas31. Há um interesse 

enorme na identificação precoce da infeção por HCV, já que a terapêutica precoce 

parece aumentar a probabilidade de cura. A deteção da hepatite aguda é difícil, visto que 

na maioria dos casos é assintomática como se pode ver pelo esquema da figura 138. 

 

Figura 1. Exposição ao VHC - cenários possíveis após exposição
38

. 

A seroconversão num indivíduo previamente negativo é a forma de estabelecer o 

diagnóstico correto. Assim, é sugestivo de uma Hepatite C aguda, a presença de pelo 

menos um dos seguintes critérios: exposição conhecida ou suspeita ao VHC nos 4 meses 

precedentes; documentação de seroconversão recente (anti-VHC negativo para anti-VHC 

positivo); elevação da alanina aminotransferase (ALT) (maior 20 vezes que os valores 

normais); ou exclusão de outras causas de doença hepática38. 

São os testes qualitativos ou quantitativos para deteção do RNA-VHC, que permitem 

estabelecer o diagnóstico, sendo por vezes os únicos testes positivos na infeção aguda38. 

Todos os estudos realizados têm demonstrado que há benefícios em tratar a Hepatite 

C aguda, ficando claramente reduzido o risco de evolução para a cronicidade. O uso do 
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Interferão Peguilado (PEG-IFN), durante 12 semanas, é indiscutível, pelos melhores 

resultados obtidos, comparativamente com o Interferão convencional. A combinação de 

PEG-IFN + ribavirina ainda não foi testada extensivamente de modo a que permita 

concluir que o seu uso combinado seja melhor que o PEG-IFN em monoterapia, no 

entanto, poder-se-á propor a terapêutica em associação nos casos de coinfecção pelo 

VIH e genótipo 1, isto é, reservar a ribavirina para os casos mais difíceis de tratar38. 

1.5.3. Vírus da Imunodeficiência Humana 

O risco de infeção pelo VIH após picada acidental é muito pequeno, como descrito 

anteriormente, além disso o risco real depende do tipo de contato e da carga viral do 

paciente-fonte. 

Se o paciente-fonte consentir fazer os exames, o resultado do teste de VIH do 

paciente-fonte deve ser conhecido pelo médico num curto espaço de tempo para 

poderem ser tomadas as medidas necessárias. Em caso positivo para o teste do VIH do 

paciente-fonte, este deve ser confirmado por ELISA ou Western Blot e só depois é dado a 

conhecer o resultado ao paciente-fonte27,31. Enquanto isso, a pessoa acidentada é, então, 

aconselhada a iniciar a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), quando decorreram menos de 72 

horas após a exposição34. Caso o resultado seja um falso positivo, a PEP poderá ser 

suspensa. Esta PEP deve ser realizada o mais rapidamente possível32, devido a rapidez 

de replicação do vírus, esclarecendo as vantagens e desvantagens da mesma, assim 

como a duração da mesma (quatro semanas)34, a necessidade de seguimento 

laboratorial hepático e renal duas semanas, um mês, três e seis meses após o início da 

PEP, assim como seguimento serológico para o VIH após um mês, três e seis meses do 

acidente27. 

As pessoas acidentadas que foram expostas ao VIH devem usar as seguintes 

medidas para prevenir a transmissão secundária do vírus, especialmente durante as 

primeiras seis a doze semanas, altura que é esperada a seroconversão ocorra31: 

 Abstinência sexual ou uso de preservativo, para prevenir a transmissão por via 

sexual e evitar a gravidez; 

 Não doar sangue, tecidos ou esperma; 

 Em casos de amamentação, deve ser aconselhada a sua suspensão. 

Se os resultados serológicos para o VIH permanecerem negativos após seis meses, é 

raro que haja infeção, uma vez que 95% das seroconversões documentadas ocorreram 

entre as primeiras três a doze semanas27. 

1.6. Caso Clínico 

Durante o período de estágio, enquanto estava a fazer uma explicação de como 

operar com o aparelho de medição da glicémia capilar a um utente diabético, 

acidentalmente piquei-me no sistema de punção capilar (figura 2) do utente. O utente 
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tentou por várias vezes fazer a picada a ele próprio, mas sem 

sucesso. Foi então que resolvi fazer eu a picada ao utente, mas 

peguei no dispositivo ao contrário, sem constatar que o estava a 

fazer já que estava a falar com o utente, e quando tentei 

pressionar o botão, piquei-me no dedo. A agulha perfurou a luva, 

que retirei imediatamente, fiz o sangramento da picada e procedi 

a lavagem com água e sabão e posteriormente com álcool a 70º. 

Como o utente não era conhecido da farmácia, a única 

informação que dispúnhamos é que era diabético, e apesar de ter 

garantido que não tinha “doença nenhuma”, decidi ir ao Centro de Saúde que 

posteriormente me reencaminhou para o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho. 

Devido ao facto de este episódio ter acontecido a um sábado, o serviço de Doenças 

Infeciosas encontrava-se fechado, deste modo fui encaminhada para as urgências da 

Medicina Interna, onde me fizeram colheitas de sangue para análises serológicas. O 

resultado foi anti-VHC negativo, anti-VIH negativo e AgHBs negativo. Apesar de eu ter 

sido vacinada (vacina Engerix B, GlaxoSmithKline) para a Hepatite B em 2002 não sabia 

o título de anticorpos após a vacina, não estando por isso garantida a imunidade, e como 

se tratava do serviço de urgências, não é possível pedir este tipo de análises. 

Dado o contexto do caso – população de baixo risco, agulha não oca e sem vestígios 

do sangue do utente, lavagem imediata da lesão – o médico aconselhou-me a não iniciar 

a PEP. Orientou-me, sim, para as consultas de Doenças Infeciosas na segunda-feira 

seguinte, onde tenho sido acompanhada deste então. Até ao momento, já realizei 

análises bioquímicas e serológicas, as primeiras dentro dos valores normais, e as últimas 

permaneceram negativas, com exceção do marcador anti-HBs em que o seu valor foi 

1000 mUI/ml, estando por isso acima do limite de 10 mUI/ml, o que significa que 

imunidade com o vírus da Hepatite B. Contudo, mais análises serão precisas com o 

decorrer do tempo, continuando ainda a ser seguida nas consultas. 

Durante todo este processo, tentei entrar em contato com o utente, que de início se 

apresentou muito prestável, até chegou a realizar as análises, mas nunca me informou 

dos resultados conforme tínhamos previamente combinado. 

1.7. Conclusão 

Com esta pesquisa, e depois de falar com alguns profissionais que lidam diariamente 

com estes assuntos, fiquei com mais conhecimentos teóricos acerca destas patologias, 

com os riscos envolventes numa simples picada e quais os procedimentos a realizar após 

isto aconteça. Serve também como informação para disponibilizar aos colegas da FD, 

caso o mesmo se venha a repetir ou como forma de esclarecer algum utente que se dirija 

à farmácia com alguma dúvida. 

Figura 2. Sistema de 
punção capilar. 
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Figura 3. Resumo dos procedimentos necessários após picada acidental de agulha (adaptado de Mação et 

al. (2013)
34

. 
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2. Polimedicação 

Durante o estágio fui-me apercebendo de que alguns utentes, principalmente os 

idosos, utilizam vários medicamentos diferentes no tratamento das suas patologias. 

Sabe-se que muitas vezes devido à mudança de medicamentos de marca para genéricos 

e dentro dos genéricos, para laboratórios diferentes, há uma confusão por parte dos 

utentes em saber qual o medicamento indicado para a patologia de que sofrem, havendo 

casos de não adesão à terapêutica e outros de duplicação da medicação, como 

detetamos numa iniciativa organizada pela FD, “Dia do Saco” (Anexo 17). Foi 

precisamente com este intuito, que a FD decidiu promover esta iniciativa de modo a 

acompanhar mais de perto os seus utentes e personalizar o seu esquema terapêutico. 

Deste modo, achei interessante abordar e aprofundar o tema da polimedicação visto 

que é uma realidade com a qual os farmacêuticos se deparam diariamente. 

2.1. Envelhecimento Populacional 

O aumento da esperança de vida, que quase duplicou no último século, conduziu a 

um progressivo envelhecimento da população39. 

O número de pessoas com idade superior a 65 anos aumentou consideravelmente 

nos últimos 40 anos, em Portugal, acompanhando o aumento da esperança média de 

vida. Na realidade, as projeções demográficas mais recentes, estimam que este número 

volte a aumentar nos próximos 50 anos, podendo evoluir para cerca de 32% do total da 

população em 205040,41. Também em outros países tem-se vindo a verificar este 

aumento42. 

Com o envelhecimento e o aumento da esperança média de vida, aumenta o número 

de doenças crónicas e com estas, a necessidade de utilizar medicamentos para o seu 

controlo. Embora nem todos os idosos necessitem de medicamentos, a existência de 

várias doenças crónicas na mesma pessoa pode implicar a necessidade de fármacos de 

diferentes grupos terapêuticos, aumentando assim os riscos associados à medicação43. 

2.2. Polimedicação 

O conceito de polimedicação gera alguma controvérsia, não havendo uma definição 

exata. Contudo, alguns autores definem o conceito de polimedicação como o uso 

simultâneo, e de forma crónica, de vários fármacos diferentes, prescritos e/ou de 

automedicação, que podem causar reações adversas e/ou interações medicamentosas 

pelo mesmo paciente39,40. 

Não existe concordância em relação ao número mínimo de fármacos prescritos para 

considerar um utente polimedicado, variando entre dois e cinco39 , consoante os autores. 

A polimedicação pode dividir-se em polimedicação minor quando se trata de um 

tratamento simultâneo com dois a quatro medicamentos e em polimedicação major 
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quando se trata de um tratamento simultâneo com cinco ou mais medicamentos39,42. 

Além disso, a cronicidade é definida como não inferior a períodos de 3 meses39,42. 

Existem alguns fatores que estão intimamente implicados na polimedicação44: 

 Múltiplos problemas de saúde; 

 Multiplicidade de prescritores; 

 Automedicação (⅓ dos utentes toma MNSRM por iniciativa própria); 

 Fatores socioeconómicos. 

2.3. Consequências advindas da polimedicação nos idosos 

A utilização de apenas um medicamento pode conduzir a vários efeitos secundários 

nos idosos, já que estes são mais propensos a alterações a nível da função hepática, 

renal, cardíaca e vascular, havendo, por isso, um aumento das interações entre 

medicamentos, com alimentos e até com bebidas alcoólicas40,41. Este risco de interação 

entre fármacos aumenta exponencialmente com o número de medicamentos, sendo de 

6% para dois fármacos e passando para 50% no caso de cinco fármacos41. 

O envelhecimento de um indivíduo conduz a graduais alterações tanto da 

farmacocinética (fatores que alteram a concentração e distribuição dos fármacos) como 

da farmacodinâmica (efeito dos fármacos nos órgãos e tecidos). O aumento do pH 

gástrico, a diminuição da mobilidade gastrointestinal e da superfície de absorção e a 

possível redução do transporte ativo podem contribuir para o aumento ou diminuição da 

absorção de diversos fármacos. A redução do volume da água corporal total e da 

concentração de proteínas e o aumento da massa gorda contribuem para alterações na 

distribuição e acumulação dos fármacos43. Esta redução do volume de água corporal 

juntamente com a diminuição da massa muscular e do metabolismo hepático levam a que 

os mecanismos homeostáticos e a capacidade de filtração e excreção fiquem 

comprometidos42. Esta dificuldade na excreção e metabolização dos fármacos resulta 

numa acumulação de substâncias tóxicas no organismo podendo surgir efeitos adversos 

mais intensos. 

Isto tudo resulta na afirmação de que a polimedicação associada a uma maior 

suscetibilidade dos idosos, resulta no aumento do risco de interações medicamentosas, 

levando a um aumento da morbilidade e mortalidade39,41,43. O risco de um idoso ter uma 

reação adversa grave é de 4%, sendo em que 0,1% dos casos é fatal41. 

2.4. Como combater/prevenir a polimedicação 

Uma recomendação que vai de encontro com o objetivo do “Dia do Saco” é agendar 

um horário com o utente de modo a ele trazer toda a medicação com ele, e isso inclui 

medicamentos prescritos pelo médico, medicamentos utilizados na automedicação e 

produtos fitoterapêuticos, que muitas vezes são adquiridos fora do contexto das 

farmácias e poderão não ser inofensivos ao contrário do que a população geral pensa. 
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Posto isso, verifica-se se há uma indicação para cada fármaco e se justifica o seu uso 

assim como se é efetivo nessa situação, por exemplo o utente toma um determinado anti-

hipertensor mas a pressão arterial não está controlada, deverá se encaminhar para o 

médico, a fim de tomar as medidas necessárias; verificar se há ou não duplicações 

desnecessárias com outros fármacos e tentar perceber a razão pela qual isso aconteceu; 

informar sobre como tomar cada um dos medicamentos, escrevendo nas caixas a 

posologia ou até numa tabela de modo a ser mais simples; o que fazer em caso de 

esquecimento de uma ou mais doses; e em alguns casos aconselhar o possível benefício 

da utilização de caixas semanais de dispensa dos medicamentos43. 

Todas estas atitudes podem, inclusive, melhorar a adesão terapêutica de alguns 

utentes. Ora, por exemplo, um utente que muda o laboratório de genérico da estatina que 

normalmente toma, basta confundir as caixas dos medicamentos e achar que esta nova 

corresponde ao seu anti-hipertensor. Começa a tomar um comprimido da nova caixa de 

manhã em jejum e a noite, depois do jantar, outro comprimido da caixa habitual, posto 

isto ao fazer o controlo habitual de pressão arterial e de colesterol, os resultados vão 

estar descontrolados. Nesta situação, o utente acha que a medicação não está a fazer 

efeito e pode mesmo abandonar a terapêutica – estamos perante um caso de duplicação 

da medicação (no caso das estatinas) e de não adesão à terapêutica. Por isso, tanto 

quanto possível deve utilizar-se a regra “uma doença, um fármaco, uma vez ao dia”43. 

Existem casos, como é óbvio, em que isto não é possível, e de utentes que fazem a 

terapêutica corretamente e mesmo assim, não conseguem controlar certos parâmetros 

das suas doenças. 

2.5. Caso Estudo 

Este caso de estudo é baseado num artigo de Nechba et al. (2014)45. Assim, uma 

senhora de 85 anos teve um acidente vascular cerebral isquémico com incapacidade 

física e sofre doença cardíaca isquémica e hipertensão arterial. Desde novembro de 

2012, toma uma associação de amlodipina e valsartan 5mg/160 mg, hidroclorotiazida 

25mg, acetilsalicilato de lisina 160mg, sinvastatina 20mg e 

trimetazidina 35mg. Em junho de 2013, apresentou dor torácica, 

tendo sido prescrito propranolol 40mg e uma associação de 

tramadol e paracetamol 37,5mg/325mg. Uma semana depois, 

desenvolveu uma doença vesicobolhosa difusa associada a 

prurido significativo. O exame físico revelou várias lesões 

vesicobolhosas de diferentes idades, sendo mais comum na 

parte inferior do abdômen, braços e pernas (figura 4). As lesões 

continham um líquido claro, e algumas eram hemorrágicas45. 
Figura 4. Lesões 

vesicobolhosas na perna 
direita da doente

45
. 



Relatório de Estágio Profissionalizante                           
               

Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva                         setembro de 2014                34 
 

Seguiram-se análises laboratoriais à doente e após a exclusão de uma possível 

infeção, foi prescrito um 1mg/kg de corticosteroide oral, um corticosteroide local, um anti-

histamínico, ferro e ácido fusídico local durante um período de 15 dias. O diurético recém-

prescrito assim como os fármacos primeiramente descritos foram interrompidos. Além 

disso a doente tomava duche diariamente com um antisséptico45. 

A doença foi estabilizada três meses mais tarde. No final do quarto mês e após a cura 

das lesões, a dose de corticosteroides por via oral foi reduzida gradualmente. 

Infelizmente, a doente evoluiu com formação de bolhas recorrentes, então a dose total de 

1mg/kg de corticosteroide oral foi re-administrada. Sempre que a dose que 

corticosteroide era diminuída para níveis inferiores a 0,5mg/kg, a doente apresentava 

novas lesões vesicobolhosas. Após sete meses, a doente estabilizou com 0,5 mg/kg de 

corticosteroides orais. No entanto, a doente apresentou hipertensão arterial, bronquite 

aguda e dor epigástrica, por isso, foi novamente prescrito hidroclorotiazida 25mg, 

nitroglicerina transdérmica, enoxaparina sódica 40mg/0,4ml e omeprazol 20mg. 

Infelizmente, dois dias depois, ela apresentou a mesma doença vesicular difusa, então a 

dose de corticosteroide oral de 1mg/kg foi re-administrada e a hidroclorotiazida foi 

interrompida, utilizando uma associação de amlodipina e valsartan 10mg/160mg para 

manter a pressão arterial controlada. As erupções melhoraram gradualmente, por isso, a 

administração oral de corticosteroides foi lentamente reduzida. Cerca de 10 meses 

depois, a doente recebeu apenas 20mg de corticosteroide e não apresentou qualquer 

doença vesicular desde então. A pressão arterial também foi estabilizada45. 

Os autores colocaram a possibilidade de este caso se tratar de uma doença induzida 

por fármacos, uma vez que a doente tomava nove medicamentos diferentes, sendo por 

isso polimedicada. Primeiramente, suspeitaram que a associação tramadol e paracetamol 

37,5mg/325mg e o propanolol 40mg fossem os precursores da lesão cutânea vesicular e 

por isso estes foram descontinuados. Contudo, tendo em consideração a evolução dos 

sintomas, o fármaco que se tornou mais suspeito foi a hidroclorotiazida, uma vez que 

houve uma recorrência de erupção cutânea depois que este fármaco foi re-administrado, 

e erupção cutânea melhorou depois que foi suspenso. Com base nesta descrição 

concluíram então que a hidroclorotiazida foi o fármaco responsável pela erupção 

cutânea45. 

2.6. Conclusão 

Este caso de estudo, mostra que em indivíduos idosos polimedicados é 

extremamente importante o acompanhamento por parte de profissionais de saúde, 

médico ou farmacêutico, em relação à medicação. Se tal não acontecesse, nunca se 

conseguiria relacionar a causa para as erupções cutâneas, e poderiam ser sugestivos de 

outras doenças. Por isso mais uma vez saliento que cabe-nos a nós, farmacêuticos e 
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outros profissionais de saúde, estar mais atentos aos utentes polimedicados, que podem 

necessitar de orientação e ajudá-los. 
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3. Atividade Física 

Nos dias de hoje, com uma sociedade cada vez mais focada no sedentarismo, nas 

longas horas passadas em frente de uma televisão e de um computador, a atividade 

física é descurada. Sabendo que a prática de exercício físico traz inúmeros benefícios 

para a saúde, a FD promove anualmente uma caminhada aos seus utentes, oferecendo 

este ano uma aula de exercício aeróbico no final da caminhada (Anexo 18). 

Este trabalho tem o intuito de ser realizado um folheto informativo (Anexo 19), de 

modo a promover e incentivar a prática de exercício físico. 

3.1. O porquê do exercício físico ser importante 

A atividade física regular é importante para uma boa saúde, e é particularmente 

importante na perda de peso ou na manutenção de um peso saudável. 

Quando se perde peso, a prática de mais atividade física aumenta o número de 

calorias que o corpo usa para produzir energia. A queima de calorias através da atividade 

física, combinada com a redução do número de calorias ingeridas, cria um “défice 

calórico", que resulta na perda de peso. A maior perda de peso ocorre por causa da 

diminuição da ingestão calórica. No entanto, a única maneira de manter a perda de peso 

é praticar atividade física regularmente. Mais importante ainda, a atividade física reduz os 

riscos de doenças cardiovasculares e de diabetes, além dos produzidos pela redução de 

peso per si46. 

A atividade física também ajuda a46: 

 Manter o peso; 

 Reduzir a pressão arterial elevada; 

 Reduzir o risco de diabetes tipo 2, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, e 

várias formas de cancro; 

 Reduzir a dor da artrite e incapacidade associada; 

 Reduzir o risco de osteoporose e quedas; 

 Reduzir os sintomas de depressão e ansiedade. 

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC - Centers for Disease 

Control and Prevention) preconiza a prática de exercício físico, possuindo alguns 

exemplos de planos de treino de acordo com a idade do indivíduo47 (figura 5). 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante                           
               

Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva                         setembro de 2014                37 
 

 
Figura 5. Exemplo de três planos de treino com diferentes intensidades - moderada, moderada + vigorosa e 

vigorosa (adaptado de Centers for Disease Control and Prevention)
47

. 

3.2. Hipertensão arterial e exercício físico 

A hipertensão arterial (HTA) é um problema de saúde pública dos países 

industrializados atingindo mais de 25% da população. Sabe-se que o sedentarismo é um 

grave problema das sociedades modernas e que está relacionado com um aumento de 

risco de HTA e suas co-morbilidades. Estima-se que menos de 50% dos cidadãos, na 

União Europeia, estão envolvidos em atividades físicas aeróbias regulares, de lazer ou 

profissionais48. 

A prática regular de exercício físico de intensidade moderada está associada a uma 

redução da tensão arterial sistólica e diastólica muito semelhante à da monoterapia anti-

hipertensora farmacológica48. 

A instituição de alterações nos estilos de vida que incluam a restrição do consumo de 

sal (menos de seis gramas por dia), a adoção de uma dieta variada e equilibrada, rica em 

frutas, verduras, leguminosas e pobre em gorduras, bem como a prática regular e 

continuada de exercício físico e a moderação do consumo de álcool são recomendações 

que de acordo com as “Guidelines Europeias para a Prevenção de Doenças 
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Cardiovasculares na Prática Clínica” poderão ajudar na HTA de grau I – ligeira47 (tabela 

4). 

Tabela 4. Definição e classificação dos níveis da pressão arterial em adultos
48

. 

Classificação Tensão arterial sistólica Tensão arterial diastólica 

Normal 120-129 mmHg 80 – 84 mmHg 

Normal Alta 130 – 139 mmHg 85 – 89 mmHg 

HTA Grau I – ligeira 140 – 159 mmHg 90 – 99 mmHg 

HTA Grau II – moderada 160 – 179 mmHg 100 – 109 mmHg 

HTA Grau III – grave ≥ 180 mmHg ≥ 110 mmHg 

As recentes normas da Direção Geral de Saúde e da Sociedade Europeia de 

Cardiologia para o tratamento da HTA apontam a modificação do estilo de vida como 

primeira linha no tratamento da HTA, sendo uma das mudanças propostas o início da 

prática regular de exercício físico (30 a 60 minutos por dia, quatro a sete dias por 

semana). Os efeitos na diminuição da resistência vascular periférica relacionados com 

uma diminuição na atividade do sistema nervoso simpático, com a bradicardia em 

repouso, diminuição do volume plasmático e do volume sistólico, que podem levar à 

diminuição do débito cardíaco, são os motivos que conduzem à prescrição do exercício 

físico aeróbio regular como primeira linha de tratamento da HTA48. 

3.2.1. Caso Clínico 

Este caso apresentado foi baseado no artigo de Cruz-Ferreira et al. 201348. Uma 

senhora de 60 anos, casada, com dois filhos adultos, que recorreu à consulta de saúde 

de adultos da sua médica de família. Na primeira consulta apresentou, em medições no 

domicílio por acaso, tensões arteriais sistólicas superiores de 155mmHg e diastólicas de 

90mmHg. Assintomática, tinha antecedentes pessoais de sedentarismo e excesso de 

peso. Em relação aos antecedentes familiares, há de referir a HTA da mãe e a diabetes 

mellitus tipo 2 de uma irmã. No ponto de vista alimentar, fazia uma dieta equilibrada, sem 

consumo excessivo de fritos ou hidratos de carbono de absorção rápida, negava 

consumir sal de forma exagerada, álcool ou tabaco. Quanto aos hábitos de exercício 

físico, negava qualquer prática regular de atividade física. Durante a consulta, para além 

de uma tensão arterial elevada (150mmHg e 95mmHg), registou-se uma estatura de 

1,60m, 75kg de peso e um índice de massa corporal de 29,3kg/m2, bem como um 

perímetro abdominal de 81cm. Conclui-se, assim, estar na presença de uma doente 

sedentária, com excesso de peso, obesidade abdominal, HTA de grau I. Optou-se por um 

conjunto de alterações no estilo de vida e a reavaliação da pressão arterial dentro de dois 

meses. Após as recomendações a nível alimentar e da prescrição do exercício físico 

indicado para a doente em causa e, passados quatro meses, a doente referiu que além 

do exercício físico prescrito, começou a frequentar o ginásio, estabelecendo uma relação 
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social com outros frequentadores do ginásio. Além disso, os valores medidos foram de 

135mmHg e 85mmHg, houve uma redução significativa, assim como 1,5Kg de peso 

corporal assim como o índice de massa corporal e do perímetro abdominal48. 

A doente foi seguida em mais consultas, continuando com os valores de pressão 

arterial similares aos em cima referidos48. 

3.3. Exercício físico e diabetes 

A atividade física pode ajudar indivíduos com diabetes a alcançar uma variedade de 

objetivos, incluindo a capacidade cardiorrespiratória, melhoria no controlo glicémico, e 

diminuição da resistência à insulina49. 

Níveis altos e moderados de atividade física aeróbica e melhores níveis de 

capacidade cardiorrespiratória estão associados a reduções substanciais na morbidade e 

mortalidade em indivíduos de ambos os sexos tanto na diabetes tipo 1 como na diabetes 

tipo 2. Benefícios adicionais do exercício aeróbio incluem o aumento da capacidade 

cardiorrespiratória e atraso no desenvolvimento de neuropatia periférica. No entanto, não 

têm sido demonstrados efeitos benéficos do exercício aeróbico sobre o controle glicémico 

em indivíduos diabéticos tipo 1, ao contrário do que se observa em indivíduos com 

diabetes tipo 249. 

Já um exercício de resistência, com aparelhos de musculação ou pesos livres, 

melhora o controlo glicémico (redução da hemoglobina glicosilada [HbA1c]), diminui a 

resistência à insulina e aumenta a força muscular em adultos com diabetes tipo 2. Além 

disso, o exercício de resistência aumento a massa muscular magra e densidade mineral 

óssea, levando à prevenção de osteoporose49. 

Estes resultados de relação entre o exercício físico e a diabetes, apenas têm sido 

demonstrados com o exercício aeróbico e de resistência, não havendo estudos que 

demonstrem evidência entre outro tipo de exercício e a diabetes. 

3.4. Conclusão 

Apesar de ter apresentado no ponto 3.2.1, um caso de sucesso, servindo de exemplo 

para demonstrar que é possível através do exercício físico controlar e manter parâmetros 

biológicos e consequentemente possuir uma vida saudável, não pode deixar de ser 

analisado de forma individual e sem puder generalizar. 

A prática de exercício físico ajuda a ganhar novos hábitos, criar uma rotina, que no 

caso de pessoas idosas com bastante tempo livre é muito benéfico. Tanto em contexto 

de ginásio, como ao ar livre, o exercício físico proporciona socialização com outras 

pessoas e a motivarem-se mutuamente para alcançar as metas estabelecidas, sendo por 

isso muito benéfico em casos de depressão. 
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5. Anexos 

Anexo 1: Espaço exterior da Farmácia das Devesas. 

 

Anexo 2: Cruz verde e indicação de que pertence às Farmácias Portuguesas no exterior. 

 

Anexo 3: Balcões de atendimento e lineares na área de atendimento ao público. 
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Anexo 4: Área de apoio ao atendimento, à esquerda os armários de armazenamento e à 

direita área da receção de encomendas. 

  

Anexo 5: Gabinete de atendimento personalizado, à direita o interior. 

   

Anexo 6: Gabinete de podologia e fisioterapia. 
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Anexo 7: Armazém e laboratório. 
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Anexo 8: Nota de Encomenda. 
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Anexo 9: Ficha de um produto. 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante                           
               

Sara Raquel Carneiro Teixeira da Silva                         setembro de 2014                49 
 

Anexo 10: Lista de Controlo de Prazos de Validade (primeira página). 
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Anexo 11: Nota de Devolução. 
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Anexo 12: Recente eletrónica. 
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Anexo 13: Receita manual. 
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Anexo 14: Documento de Psicotrópicos. 
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Anexo 15: Contentor ValorMED. 
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Anexo 16: Procedimentos a realizar após picada acidental. 
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Anexo 17: Cartaz do “Dia do Saco”. 
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Anexo 18: Cartaz da caminhada. 
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Anexo 19: Folheto informativo sobre os benefícios do exercício físico. 

 






