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RESUMO 

 

É ao ensino superior que cabe o papel na formação científica fundamental, 

fornecendo-nos um conjunto de ferramentas, técnicas e muitos conhecimentos, mas é no 

período de estágio que se tem o contato direto e diário com a realidade e que podemos 

finalmente colocar em prática o que aprendemos ao longo do curso. O estágio pode ser 

assim considerado como uma "ponte" entre a perspetiva do ensino e a integração no futuro 

profissional. 

De várias saídas profissionais que dispomos a farmácia comunitária é aquela que 

permite um maior contato com o público em geral, exigindo do farmacêutico, para além da 

sua formação científica, um grande sentido de responsabilidade, compreensão, 

comunicação, elucidação, altruísmo…Muitas atividades podem ser realizadas na farmácia, 

desde atividades logísticas, financeiras, legislativas, de organização e, a principal, a 

atividade de promoção e educação para a saúde. Os conhecimentos técnico-científicos do 

farmacêutico permitem-lhe assumir um papel muito importante na comunidade, sendo um 

dos profissionais de saúde em quem os utentes mais confiam. Para que esta confiança se 

mantenha, torna-se essencial uma formação contínua, nesta área em constante 

atualização, cujo rigor, qualidade e eficácia do farmacêutico devem ser garantidos. 

Este relatório tem por objetivo descrever todas as atividades realizadas no período de 

Fevereiro a Julho de 2014 na Farmácia Sta. Quitéria, inseridas no contexto do estágio 

curricular bem como de apresentar todos os temas desenvolvidos no decurso destes seis 

meses. 
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1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

1.1. Enquadramento geral da Farmácia Sta. Quitéria 

A Farmácia Sta. Quitéria (FSQ) encontra-se situada na Avenida Agostinho Ribeiro, em 

Felgueiras e tem como proprietária e Diretora Técnica (DT), a Dra. Joana Maria Sousa 

Mesquita. Encontra-se edificada numa das principais avenidas do centro da cidade de 

Felgueiras, onde existem superfícies comerciais, zonas residenciais, biblioteca municipal, 

clínicas de medicina dentária, centro de saúde e Hospital, beneficiando assim de uma 

localização e acessibilidade privilegiadas e público-alvo muito vasto. 

1.2. Horário de funcionamento 

A FSQ encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira das 9h00 às 13h00 e 

das 14h00 às 20h00 e ao sábado das 9h00 às 13h00. No entanto, periodicamente e de 

acordo com o calendário de serviço das farmácias da zona (de 6 em 6 dias), encontra-se 

em funcionamento contínuo ao longo de 24 horas. As escalas de serviço permanente são 

aprovadas pela Administração Regional de Saúde (ARS).  

1.3. Caraterização do espaço físico da farmácia 

O principal objetivo do espaço físico e funcional de uma farmácia é assegurar que 

todas as necessidades para o exercício farmacêutico são cumpridas da melhor forma 

possível, devendo estar de acordo com as especificações estabelecidas nos artigos 28.º e 

29.º do Decreto Lei (DL) n.º 171/2012, de 1 de agosto.[1] 

Apesar de não ser muito grande, a FSQ é uma farmácia bastante moderna, onde o 

espaço e o atendimento são acolhedores, prestando sempre o melhor serviço de forma a 

salvaguardar a saúde da população que assiste. Para isso, a FSQ apresenta condições e 

uma estrutura adequada que segue todas as orientações das Boas Práticas de Farmácia 

(BPF).[2] 

1.3.1. Espaço interior [2] 

De modo a permitir que os utentes tenham privacidade e comodidade inerentes a um 

atendimento de qualidade e que os medicamentos sejam armazenados e preparados de 

forma adequada, as farmácias devem dispor, no mínimo, de cinco divisões, nomeadamente 

área de atendimento ao público, gabinete de atendimento personalizado, armazém, 

laboratório e instalações sanitárias, segundo o disposto no DL nº 171/2012, de 1 de 

agosto [1].  

A FSQ é constituída pelas seguintes divisões: 

 Área de atendimento ao público 

Esta área corresponde à zona mais ampla 

considerada o “rosto” da farmácia (Fig.1), pois é a zona 
Fig. 1 – Área de atendimento ao público 
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de excelência para o contato entre o utente e o Profissional de Farmácia (PF).  

Possui quatro balcões/postos de atendimento devidamente informatizados e no centro 

destes encontra-se uma máquina registadora automática comum a todos os postos. 

Dispostos ao longo das várias paredes e no centro desta área encontram-se os lineares e 

as gôndolas que permitem expor vários produtos e Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM), organizados segundo categorias específicas, como puericultura, 

dermocosméticos, suplementos alimentares, produtos dentífricos, entre outros, com o 

intuito de apelar à atenção dos utentes. Por detrás dos balcões e sob os lineares, estão 

armazenados em gavetas, os produtos de maior rotatividade (como por exemplo BEN-U-

RON® (Bene), TROMALYT® (NeoFarmacêutica), ASPIRINA GR® (Bayer)), produtos de 

protocolo da Diabetes Mellitus, anticoncecionais, etc. Existe ainda uma zona de descanso 

e uma pequena área destinada aos mais pequenos, para um maior conforto nos períodos 

de espera, bem como uma balança eletrónica.  

 Gabinete de atendimento reservado 

Este constitui um espaço independente da zona de 

atendimento onde se pode ter uma conversa mais tranquila e 

confidencial com o utente (Fig.2). Está também destinado à 

prestação dos serviços e cuidados de saúde tais com as 

determinações dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos (pressão arterial, colesterol, 

glicemia), administração de injetáveis e vacinas, primeiros socorros, rastreios e ainda 

consultas de nutrição e podologia, com profissionais especializados nas respetivas áreas. 

 Gabinete administrativo 

É neste gabinete que a DT exerce as suas funções de administração, gestão, 

organização da farmácia e onde têm lugar as diversas reuniões com delegados de 

informação médica, fornecedores e colaboradores. 

 Área de receção e conferência de encomendas 

Este local encontra-se interligado com as várias zonas de armazenamento e está 

equipado com um pequeno balcão com diversos dispositivos informáticos, nomeadamente 

computador, leitor ótico, impressora comum, impressora de código de barras, telefone e 

fax. É nesta zona que as encomendas são feitas via e-mail, telefone ou fax e são 

rececionadas e conferidas em termos de quantidade, preços, prazos de validade e estado 

das embalagens. Todos os documentos relativos à gestão de 

encomendas são também aqui arquivados.  

 Área de stocks ativos 

Corresponde a uma área bastante movimentada, onde, em 

simultâneo, se cruzam os PF a arrumar medicamentos que 

acabaram de chegar à farmácia e os que se encontram na 

Fig. 2 – Gabinete de 

atendimento reservado 

Fig. 3 – Área de stocks 

ativos 
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dispensa de medicamentos aos utentes. Neste local existe ainda um frigorífico que permite 

o armazenamento dos produtos com requisitos especiais quanto à sua temperatura de 

conservação (Fig.3). 

 Laboratório 

Local com condições de temperatura, humidade, luminosidade e ventilação 

necessárias quer para a conservação das matérias-primas como para a operação de 

manipulação. Neste espaço podem ser preparados os manipulados e são reconstituídas 

as preparações extemporâneas, respeitando todos os requisitos legais de higiene e 

segurança. Está equipado com uma bancada de trabalho, um lavatório, referências 

bibliográficas base e obrigatórias na área de manipulação de medicamentos, tais como 

Formulário Galénico Nacional, Farmacopeia Portuguesa, entre outros documentos, assim 

como todo o material exigido por lei segundo deliberação 1500/2004, 7 de dezembro.[3]  

 Armazém 

Encontra-se fisicamente separado da farmácia e é neste que se colocam os produtos 

adquiridos em grandes quantidades, constituindo assim um stock de reposição.  

1.3.2. Espaço exterior [2] 

De acordo com as especificações das BPF, a farmácia 

deve estar devidamente identificada e visível ao utente, tendo 

para isso uma cruz verde luminosa (ligada apenas no horário 

de funcionamento e durante a noite nos dias de serviço), a 

inscrição “Farmácia”, acompanhada do nome da mesma e o 

nome da DT bem como a informação referente às farmácias de serviço permanente para 

os diferentes dias de cada mês. A farmácia possui apenas uma montra, incluída na fachada 

principal (Fig.4), cujo conteúdo consiste nos produtos, tendências e necessidades do 

utente de acordo com a época do ano. O acesso ao interior, quer para utentes, funcionários 

e serviço de entrega das encomendas, é feito através de uma única porta principal, sendo 

esta automática, onde está incluído um postigo de atendimento noturno. 

1.4. Recursos Humanos 

Numa farmácia o que realmente a faz funcionar são os funcionários, com o seu 

conhecimento, empenho e dedicação. São estes que interagem diariamente com os 

utentes e lhes tentam prestar um serviço de qualidade de forma à satisfação e fidelização, 

sendo por isso o seu motor. 

 O quadro de pessoal de uma farmácia corresponde ao quadro farmacêutico e não 

farmacêutico do qual fazem parte os técnicos de farmácia e farmacêuticos, de acordo com 

a informação que consta no capítulo IV do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto. [4] No caso 

da FSQ, os elementos que compõem a equipa de trabalho encontram-se na seguinte 

tabela:  

Fig. 4 – Fachada principal da 

FSQ 
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2. FONTES DE INFORMAÇÃO  

 Para uma dispensa correta e segura dos medicamentos, por vezes é necessário 

recorrer a fontes de informação e à integração de variados conhecimentos. Assim sendo e 

como consequência de dúvidas que surgem, ocorrem situações que obrigam à obtenção 

de informação adicional, o que leva a que as farmácias tenham necessidade de ter uma 

pequena biblioteca com publicações como Prontuário Terapêutico, Índice Nacional 

Terapêutico, entre outras exigidas pela legislação do INFARMED.[2] Para além disso, todos 

os postos de atendimento dispõem de acesso à Internet de modo a que se possa 

rapidamente ter acesso a diversas fontes de informação, bem como ocorrem, durante todo 

o ano, diversas formações. Estas podem decorrer na farmácia ou noutros locais, com os 

mais variados temas de forma a manter o PF atualizado e preparado para um melhor 

aconselhamento e atendimento farmacêutico. Durante o meu estágio foram várias as 

formações que assisti, as quais se encontram em anexo (ANEXO I).  

3. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA 

3.1. Sistema Informático 

 Atualmente, a existência de um sistema informático é essencial para a prestação de 

qualquer serviço e por isso também fundamental para os serviços farmacêuticos, gestão e 

funcionamento de uma farmácia. Um sistema informatizado permite facilitar diversas 

ferramentas tais como: processamento de uma grande quantidade de informação, 

diminuição dos erros, aumento da rapidez no atendimento e organização das tarefas 

relacionadas com a gestão diária da farmácia, de forma a obter uma maior qualidade e 

eficiência nos serviços prestados. 

 O sistema informático na FSQ consiste numa aplicação desenvolvida pela Glintt® - 

SiFarma 2000 – com diversas funcionalidades que auxiliam o PF no desempenho das suas 

funções. Este programa em constante atualização permite [2,5,6]: 

 Realização do pedido, receção e verificação de encomendas, devoluções e 

bonificações de armazenistas;  

 Gestão de stocks e controlo de prazos de validade; 

Funcionários Função 

Drª Joana Mesquita Proprietária e Diretora Técnica 

Drª Rosário Queirós Farmacêutica adjunta substituta 

Drª Vânia Gonçalves Farmacêutica 

Drª Carla Guimarães Técnica de Farmácia 

Drº Márcio Marcelino Técnico de Farmácia 

Drª Vanessa Vilhena Técnica de Farmácia 

Drº João Silva Técnico de Farmácia 

Tabela 1: Equipa FSQ 
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 Registo de aquisições, vendas e produtos suspensos de determinado produto 

e de um determinado utente; 

 Preparação de inventários;  

 Automatização das portarias e despachos; 

 Pesquisa de medicamentos por princípio ativo ou dentro do mesmo grupo 

homogéneo, tendo acesso às fichas de produto onde consta a informação relevante 

como composição, indicações terapêuticas, contraindicações, precauções, posologias 

mais comuns, entre outros. 

3.2. Gestão de Stocks 

 O PF, para além de Profissional de Saúde (PS), é um gestor, tendo por isso a 

responsabilidade de avaliar a rotatividade dos stocks para que não haja um stock 

demasiado elevado nem rutura do mesmo. Desta forma, a farmácia necessita de uma 

gestão eficiente dos stocks para a sua viabilidade financeira e para a contínua satisfação 

do utente.  

 Mas então o que é a gestão de stocks? Trata-se de saber o que comprar de modo a 

possuir um determinado número de embalagens e um determinado produto ou 

medicamento de forma a adaptar a quantidade de produto armazenado às solicitações 

diárias. Para isso é necessário analisar informações como a média de consumo do produto, 

histórico de vendas, condições de negociação (condições de pagamento, promoções, 

bonificações e preços), espaço de armazenamento disponível, margem de lucro, entre 

outros.[2] Este processo encontra-se facilitado devido à utilização do SiFarma 2000 uma 

vez que este permite gerir o stock real, máximo e mínimo dos produtos fazendo de forma 

automática as encomendas diárias para os fornecedores habituais. 

3.3. Aprovisionamento e armazenamento 

As primeiras semanas de estágio foram dedicadas ao conhecimento do 

aprovisionamento e armazenamento de produtos, no qual estive envolvida na recepção, 

conferência e arrumação de medicamentos, no pedido dos esgotados ou em falta, na 

devolução de produtos ou encomendas e na reclamação de situações de inconformidades, 

sendo estas atividades realizadas diariamente no decurso do estágio. 

3.3.1. Encomendas a fornecedores 

A aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde pode ser feita de duas 

formas: diretamente aos laboratórios de indústria farmacêutica (ANEXO II), e/ou por 

intermédio de empresas de distribuição (grossistas/armazenistas), que funcionam como 

intermediários entre os laboratórios e a farmácia (ANEXO III).  

A encomenda direta aos laboratórios inclui vantagens como maiores bonificações e 

descontos, mas em contrapartida é necessário a compra de uma maior quantidade de 
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determinado produto e o tempo de espera para a entrega do mesmo é mais alargado. Por 

outro lado, a encomenda a distribuidores farmacêuticos, tem como vantagens o fato de não 

existirem quantidades mínimas e o tempo de espera para entrega ser bastante reduzido, 

pois podemos efetuar e receber encomendas diariamente. 

A escolha dos distribuidores é feita segundo a análise de critérios como melhor preço, 

eficácia e rapidez de entrega, condições de transporte, bonificação de produtos, facilidades 

de pagamento, etc. Não é vantajoso ter apenas um fornecedor, uma vez que não é possível 

ter acesso a produtos em falta no menor período de tempo possível, beneficiar de melhores 

ofertas em termos económicos bem como no caso de estar em falta algum produto em 

determinado fornecedor (quer esteja esgotado, descontinuado temporariamente em falta). 

Assim, a FSQ trabalha em simultâneo com três grossistas: Alliance Healthcare, Cooprofar 

e Botelho & Rodrigues, aos quais se realiza encomendas em diferentes períodos do dia. 

Na FSQ são feitas, em média, duas encomendas diárias por fornecedor, uma para 

rececionar de manhã e outra à tarde. Estas são geradas via sistema informático pelo 

SiFarma 2000 com base na ficha de produto e no seu stock mínimo e máximo. Quando é 

atingida a quantidade mínima, o produto passa a integrar uma proposta de encomenda 

automática, que depois será analisada pelo responsável pelas encomendas na farmácia e 

caso seja aprovada é enviada informaticamente para os respetivos fornecedores. 

Ocasionalmente e de modo a satisfazer situações de caráter urgente, podem ser efetuados 

pedidos de produtos via manual nos gadgets dos fornecedores, via telefone ou em último 

recurso solicitados a uma farmácia próxima.  

3.3.2. Receção e conferência de encomendas 

Quando a encomenda chega à farmácia, existem 

procedimentos a serem efetuados tais como: verificar se o 

contentor ou caixote está devidamente selado e 

identificado com o nome da farmácia; se tem fatura/guia 

de remessa; se há produtos de frio (vêm em contentores 

à parte) que devem ser imediatamente armazenados para garantir que a cadeia de frio não 

é quebrada e se estão presentes psicotrópicos/estupefacientes/benzodiazepinas, uma vez 

que estes apresentam requisitos especiais como o fato de ter que se acompanhar por uma 

guia especial que deve ser assinada pelo DT ou pelo farmacêutico responsável (ANEXO 

IV). Posto isto, deve iniciar-se a recepção e conferência da encomenda através do SiFarma 

2000 (Fig.5) verificando simultaneamente se na fatura consta: os dados do fornecedor, a 

descrição dos produtos pedidos/enviados e dos esgotados, os preços de venda à farmácia 

(PVF), o preço de venda ao público (PVP), o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e o 

total da encomenda. Quanto aos produtos deve verificar-se o prazo de validade (PV), se a 

quantidade faturada corresponde à enviada, o estado de conservação da embalagem e se 

Fig. 5 – Receção e conferência de 

encomenda 
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o Preço Impresso na Cartonagem (PIC) corresponde ao preço aprovado pelo INFARMED. 

Caso os produtos sejam de venda livre, isto é não tenham PIC, cabe à farmácia determinar, 

em função do PVF e da margem de lucro pré-estabelecida para os produtos, o preço do 

produto e imprimir as respetivas etiquetas. Por vezes, podem ser necessárias matérias-

primas, onde é essencial verificar se estas se encontram devidamente identificadas 

(identificação da matéria-prima e fornecedor, nº de lote, condições de conservação, 

precauções de manuseamento e prazo de validade) e em perfeito estado de conservação. 

Junto destas é necessário verificar a existência do Boletim de Análise, o qual deve estar 

em conformidade com a respetiva monografia inscrita na Farmacopeia Portuguesa ou nas 

Farmacopeias de outros Estados-Membros da União Europeia.  

No final de todo este processo, deve confirmar-se o número total de unidades 

rececionadas; se o valor final corresponde ao valor faturado pelo fornecedor; proceder ao 

pedido via telefone dos produtos esgotados para outro fornecedor e caso haja psicotrópicos 

e/ou benzodiazepinas, a fatura deve ser devidamente arquivada na pasta dos psicotrópicos 

e benzodiazepinas, respetivamente. 

3.3.3. Armazenamento 

Terminada a receção da encomenda, o próximo passo é o armazenamento dos 

produtos. Esta etapa é fundamental uma vez que deve seguir critérios específicos como o 

tipo de produto e a sua rotatividade, as condições de conservação, a quantidade 

rececionada e o espaço físico disponível. 

Na FSQ os medicamentos estão arrumados de acordo com as condições de 

temperatura, humidade e luminosidade adequadas, sendo os produtos termolábeis os 

primeiros a serem armazenados, no frigorífico, a uma temperatura compreendida entre os 

2ºC e os 8ºC (temperatura esta controlada por um termohigrómetro cuja leitura se faz 

regularmente). Todos os restantes produtos são arrumados atendendo também as 

condições de luminosidade, a uma temperatura <25ºC e humidade <60%, as quais são 

igualmente monitorizadas.[2] Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) só devem 

estar acessíveis aos profissionais de saúde enquanto que os restantes (tais como 

dermocosméticos, produtos de higiene, suplementos alimentares e MNSRM) podem ser 

guardados ao alcance do olhar dos utentes, dado que muitas vezes é pelo contato visual 

que se impulsiona a venda. Para além disso, produtos de elevada rotatividade devem ser 

guardados o mais próximo possível da área de atendimento para que o rendimento e 

eficácia do PF seja maior e o tempo fora do balcão seja reduzido. Os MSRM encontram-

se armazenados num conjunto de gavetas deslizantes divididos consoante a sua forma 

farmacêutica. Relativamente aos comprimidos e xaropes estes estão por ordem alfabética 

de princípio ativo, estando os medicamentos genéricos (MG) em primeiro lugar (ordenados 

por ordem alfabética de laboratório), seguidos pelo respetivo comercial e sempre da menor 
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para a maior dose. Quanto às restantes formas farmacêuticas encontram-se ordenados 

por ordem alfabética de nome comercial. Existe ainda um local específico e exclusivo 

destinado ao armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos. 

É necessário frisar que seja qual for o tipo de produto, o armazenamento deve seguir 

a regra “First expire First out”(FEFO) para que os produtos com menor PV sejam os 

primeiros a ser dispensados.  

3.3.4. Controlo dos prazos de validade 

O controlo dos prazos de validade é efetuado no momento da receção da encomenda 

e periodicamente recorrendo, a partir do SiFarma 2000, à impressão de uma listagem dos 

produtos e medicamentos com validade que expire até a um determinado mês (ANEXO 

V). Cabe ao PF confirmar manualmente a listagem, retirar do stock os produtos que 

expirem e posteriormente devolvê-los ao devido fornecedor. 

3.3.5. Devolução de produtos 

As devoluções de produtos aos respetivos fornecedores/laboratórios são feitas quando 

se verifica algum problema com a encomenda, nomeadamente pela existência de 

embalagens danificadas, prazo de validade a expirar, produtos em quantidade maior ao 

pedido ou produto errado. Por vezes pode ser necessário devolver devido a ordem de 

recolha pelo INFARMED ou pelo próprio fornecedor, comunicada através de circulares 

informativas. O primeiro passo consiste em contatar o fornecedor via telefone para lhe dar 

conhecimento do problema e para que seja mais rápida a sua resolução. De seguida, é 

criada informaticamente uma nota de devolução (ANEXO VI) onde consta a informação 

sobre o produto e o motivo da devolução, sendo impressa em triplicado – duas cópias, 

assinadas e carimbadas, vão junto com o produto e a terceira é arquivada na farmácia até 

regularização do processo. Após a aceitação da devolução por parte do 

fornecedor/laboratório, a resolução pode ser feita de diversas formas, nomeadamente por 

troca de produto ou emissão de uma nota de crédito (ANEXO VII). Caso o pedido de 

devolução não seja aceite, o produto retorna para a farmácia e fica contabilizado como 

quebra, sendo encaminhado para a VALORMED. 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos significa muito mais do que a simples entrega do 

medicamento ao utente. É neste ato que se estabelece a ligação e um contato mais 

próximo com o utente e no qual o PF desempenha um papel fundamental para a efetividade 

e segurança da terapia. De acordo com as BPF, a dispensa de medicamentos é o ato 

profissional de grande responsabilidade em que o PF cede medicamentos ao utente, após 

uma avaliação do seu perfil farmacoterapêutico, e lhe fornece toda a informação relevante 

para uma utilização correta da medicação. [2] 
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Iniciei o tão esperado atendimento ao balcão, isto é, a dispensa de medicamentos, na 

3ª semana de estágio, no qual dia após dia durante todo o restante estágio, coloquei em 

prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nomeadamente acerca de 

substâncias ativas, indicações, posologia, efeitos adversos e principais interações, assim 

como tomei conhecimento de como é dividida uma receita, os requisitos essenciais para 

ser válida, o tipo de comparticipação e quais os passos necessários a todo o processo de 

dispensa de medicamentos, inclusive de casos especiais como regularização de vendas 

suspensas, dispensa de psicotrópicos e receitas comparticipadas por organismos 

diferentes do Sistema Nacional de Saúde (SNS) (como por exemplo, Portugal Telecom, 

sistema bancário, etc). Nesta fase comecei a ter contato direto com os utentes, quer no 

aviamento de receitas médicas quer no aconselhamento de outros produtos como 

cosméticos, medicamentos de uso veterinário, artigos de puericultura, dispositivos 

médicos, entre outros. Ao longo dos vários meses, senti realmente o quão importante é o 

papel do farmacêutico no ato de dispensa de medicamentos, não só pela responsabilidade 

de ceder toda a informação indispensável à correta utilização da medicação, mas também 

porque muitas vezes é a ele que cabe avaliar se a prescrição médica é correta e indicada 

para o utente e para o seu problema de saúde. Infelizmente foram várias as situações a 

que assisti de erros, quer intencionais quer não intencionais, na prescrição médica, tanto 

ao nível da escolha do fármaco a prescrever como na posologia indicada. Para exemplificar 

alguns erros/falhas posso mencionar o caso da prescrição de Ramipril em cápsulas, em 

que foi recomendado ao utente a toma de meia cápsula e guardar a outra metade no 

frigorífico; o caso da prescrição de apenas 1 embalagem do antiparasitário intestinal 

PANTELMIN® (Johnson & Johnson) que contem 6 comprimidos para uma família de 5 

pessoas, aconselhando a rejeição do 6º comprimido (normalmente é 1 embalagem por 

pessoa - 2 comprimidos/dia, durante 3 dias seguidos) e o caso da existência do mesmo 

princípio ativo em diferentes formas farmacêuticas, em que o médico ao invés de 

prescrever a suspensão para pulverização nasal de furoato de mometasona (NASOMET® 

(Schering-Plough Farma)) indicado para casos de congestão nasal, prescreveu em forma 

de pó para inalação oral (ASMANEX® (Schering-Plough Farma), usado nas crises de asma. 

No que diz respeito aos medicamentos, estes podem ser classificados quanto à sua 

dispensa em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) conforme disposto no DL n.º 176/2006 de 30 de 

agosto.[7] 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Um MSRM, como o próprio nome indica, é todo aquele medicamento que apenas pode 

ser dispensado mediante apresentação de receita médica. De acordo com o DL n.º 
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176/2006, de 30 de agosto, estão sujeitos a receita médica todos os medicamentos que 

preencham uma das seguintes condições [7]: 

 Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco para a saúde do doente, 

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

vigilância médica; 

 Contenham substâncias cuja atividade e/ou efeitos secundários tenham que 

ser analisados; 

 Destinam-se a administração parentérica. 

Segundo o DL acima mencionado, este tipo de medicamentos pode ainda ser dividido 

em três categorias distintas consoante o tipo de receita a que estão sujeitos [7]: 

 Medicamentos de Receita Médica Renovável: constituem os 

medicamentos utilizados em determinadas doenças ou tratamentos prolongados, cuja 

receita médica apresenta validade máxima de 6 meses, sendo composta por 3 vias. Com 

este tipo de receitas diminuem-se transtornos e deslocações ao médico bem como se 

facilita o acesso à medicação por parte do utente. 

 Medicamentos de Receita Médica Especial (RE): correspondem ao 

conjunto de medicamentos com caraterísticas especiais tais como: medicamentos que na 

sua composição contenham substâncias classificadas como estupefacientes ou 

psicotrópicos, medicamentos que devido a propriedades específicas ou caso seja recente 

a sua introdução no mercado necessitem de uma maior precaução na utilização e por fim, 

medicamentos que possam conduzir a habituação e dependência aquando de uma 

utilização incorreta. 

 Medicamentos de Receita Médica Restrita: englobam os medicamentos 

que se destinem a uso exclusivo hospitalar ou a pacientes em tratamento ambulatório. 

4.1.1. Receita médica (RM) 

A prescrição médica deve ser efetuada seguindo as normas atuais aprovadas e que 

constam no Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro.[8] Tal como previsto no DL n.º 

11/2012, de 8 de março, os médicos prescritores de medicamentos no âmbito do SNS 

iniciaram a utilização de um novo modelo de receita eletrónica (ANEXO VIII). Este tipo de 

prescrição tem como objetivo aumentar a segurança no processo de prescrição e dispensa, 

facilitar a comunicação entre profissionais de saúde de diferentes instituições e agilizar 

processos. [9] 

A prescrição deve incluir obrigatoriamente a Denominação Comum Internacional (DCI) 

e excecionalmente, pode incluir a denominação comercial ou indicação do nome do titular 

da autorização de introdução no mercado (AIM), nas situações em que não exista MG, este 

não seja comparticipado pelo Estado e caso haja uma justificação técnica do prescritor 

para o fato do medicamento prescrito não possa ser substituído. Esta justificação técnica 
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deverá ser colocada num local próprio da receita e só é aceite nos seguintes casos: 

exceção a - medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; exceção b – reação 

adversa prévia e exceção c – continuidade de tratamento superior a 28 dias. Perante a 

situação da exceção a) e b), o PF pode apenas dispensar o medicamento que consta na 

receita, enquanto que na exceção c), o utente pode optar por um medicamento equivalente 

ao prescrito desde que o mesmo apresente um PVP igual ou inferior ao prescrito.[8,9] 

Por vezes pode haver necessidade de prescrição via manual (ANEXO IX) cuja 

justificação deve estar assinalada na própria receita e só será aceite na situação de falência 

do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, local que tenha no 

máximo 40 receitas mensais e prescrição ao domicílio. [8,9] 

4.1.2. Aviamento da receita médica 

De acordo com o Artigo n.º5 da Portaria n.º 137 A/2012, de 11 de maio, uma receita 

só é válida se cumprir na totalidade os seguintes requisitos [10]: 

 Número de receita; 

 Local de prescrição e identificação do médico prescritor; 

 Nome e número de utente; 

 Entidade financeira responsável; 

 Regime especial de comparticipação (se aplicável); 

 Identificação do medicamento por DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, número de embalagem e posologia; 

 Data de prescrição e assinatura do médico; 

 Período de validade da receita.  

Caso a RM não preencha corretamente todos os parâmetros mencionados 

anteriormente, o PF não pode aceitar a receita como válida e deve recusar a dispensa dos 

medicamentos.  

Em cada RM podem ser prescritos quatro medicamentos distintos, não sendo 

permitido ultrapassar o máximo de duas embalagens por medicamento nem o total de 

quatro embalagens por receita. Se a quantidade de embalagens de medicamento não for 

referida ou se o número se apresentar de difícil perceção (no caso de receita manual), o 

PF deverá dispensar apenas uma embalagem. No caso de omissão ou difícil perceção do 

valor da dosagem ou dimensão da embalagem deve-se dispensar o medicamento com 

menor dose de princípio ativo e menor quantidade de comprimidos, respetivamente. Após 

verificação de toda a prescrição médica e análise da medicação procede-se à dispensa 

dos medicamentos e à cedência da informação relativa ao medicamento de forma clara e 

simples, via verbal e/ou escrita ao utente, de modo a promover a adesão à terapêutica e 

informar quais os cuidados a ter na conservação domiciliária do medicamento. A venda é 

finalizada com a impressão do documento de faturação no verso da receita (ANEXO X), 
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assinatura do utente, pagamento e impressão da fatura devidamente preenchida com o 

nome do utente. A receita é posteriormente carimbada, datada e rubricada por quem 

efetuou a venda e arquivada para verificação e se necessário correção pelo DT ou 

farmacêutico adjunto.[10]  

4.1.3. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

Dado a natureza e a ação no Sistema Nervoso Central das substâncias psicotrópicas 

e dos estupefacientes, sobretudo dependência e tolerância, estas são muitas vezes usadas 

de forma indevida e até desviadas para atividades ilícitas. Assim sendo, a movimentação 

dos medicamentos à base destas encontra-se fortemente regulamentada e controlada, de 

acordo com o DL n.º 15/93, de 22 de janeiro.[11] A requisição dos medicamentos desta 

classe é idêntica à dos restantes produtos. No entanto, existem alguns aspetos que 

diferem, nomeadamente o fato de juntamente com estes é enviada uma guia de requisição 

em duplicado que deve ser assinada e carimbada pelo farmacêutico. A guia de requisição 

original deve permanecer arquivada na farmácia por um período nunca inferior a três anos, 

enquanto que o duplicado é reenviado como prova da transação do produto. 

Aquando da dispensa deste tipo de medicamentos é necessário ter todos os cuidados 

normais com a RM. Para além disso é preciso que: o adquirente seja maior de idade e 

traga consigo o seu cartão de cidadão, a receita eletrónica esteja identificada com RE 

contendo apenas o medicamento em causa e se preencha uma ficha eletrónica com os 

dados do médico prescritor, dados do utente e dados do adquirente. 

Todos os documentos que dizem respeito à receção, dispensa e controlo destas 

substâncias devem ser mantidos em arquivo, pelo menos pelo período de três anos. Para 

que haja controlo das entradas e saídas deste tipo de medicamentos, o INFARMED exige 

o envio dos documentos de registo de todos os movimentos segundo os seguintes 

requisitos [11,12,13]: 

 

4.1.4. Comparticipação: entidades e regimes especiais 

O regime normal de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos prescritos 

aos utentes do SNS e aos beneficiários da ADSE está aprovado no DL n.º 48-A/2010, de 

13 de maio. Nele, a comparticipação está estabelecida com base num sistema de escalões, 

que determina a percentagem paga pelo estado de acordo com a classificação 

farmacoterapêutica do medicamento. [13,14]  

 
 
 

Registo de 
entradas 

Registo de 
saídas 

Mapa de 
Balanço 

Duplicado 
das receitas 

Tabelas I, II-B, II-C Trimestralmente  Mensalmente  Anualmente  Mensalmente  

Tabelas III e IV 
(incluem benzodiazepinas) 

Anualmente  Não se aplica Anualmente Não se aplica 

Tabela 2: Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED  
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Para além das entidades anteriormente referidas, existem ainda regimes especiais de 

comparticipação onde alguns utentes podem ter direito a uma comparticipação acrescida, 

como é o caso dos beneficiários (pensionistas cuja atribuição tem em conta o DL n.º 106-

A/2010), dos doentes com patologias especiais (definidas por despacho próprio 

impresso nas receitas, como por exemplo lúpus, doença de alzheimer, doença inflamatória 

intestinal, etc) e dos grupos especiais (organismos responsáveis por um determinado 

regime de comparticipação que podem funcionar como organismo principal-total 

comparticipação, ou como subsistema-complementa a comparticipação do principal). [15] 

4.1.5. Faturação [16] 

No ato da dispensa de medicamentos, dependendo do plano de comparticipação e 

para mais fácil identificação e organização, o programa informático agrupa as receitas do 

mesmo organismo por número, lote e série, dados estes impressos no verso na receita. 

Cada organismo/plano de comparticipação é composto por um ou mais lotes, sendo que 

cada lote pode ter no máximo 30 receitas. De forma a detetar possíveis erros, é feita 

semanalmente a conferência de todas as receitas aviadas, quer seja pelo farmacêutico 

responsável quer por uma empresa especializada, para que desta forma se possa evitar 

uma possível devolução, devido a erros nas mesmas, por parte das entidades competentes 

(ANEXO XI). No final de cada mês, as RM são reunidas e separadas nos respetivos lotes 

e são emitidos os seguintes documentos: 

 Verbete de identificação de lote: apresenta os dados relativos ao organismo 

comparticipante, à farmácia, número do lote, valor total do preço da venda ao público 

dos medicamentos (em separado valor comparticipado e valor pago pelo utente), mês 

e ano (ANEXO XII). 

 Relação de resumo de lotes: lista com todos os lotes emitidos para um 

determinado organismo (ANEXO XIII). 

 Fatura global para cada organismo: neste documento consta o valor total da 

comparticipação a pagar à farmácia.  

Quando toda a documentação estiver tratada, procede-se informaticamente ao 

encerramento de todos os lotes para que não haja inserção de receitas no mês que está a 

ser encerrado. Posto isto é feito o envio de toda a documentação para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF) ou para Associação Nacional de Farmácias (ANF), 

dependendo da entidade responsável, com o objetivo final de receber o valor das 

comparticipações. 

Durante o estágio tive acesso a toda a informação relativa ao processamento da 

faturação, sobretudo à separação e organização de receitas segundo comparticipação, nº 

e lote das mesmas, à impressão de toda a documentação a ela relativa e ao seu fecho 

mensal. 
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4.2.  Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, os MNSRM correspondem a todos 

os medicamentos de uso humano que não preencham as condições requeridas para a 

classificação de MSRM. Este tipo de medicamentos não está sujeito a qualquer tipo de 

comparticipação por parte do Estado e não necessitam de prescrição médica para serem 

adquiridos.[7] Desta forma o utente pode adquiri-los por iniciativa própria ou após 

aconselhamento do PF, para o tratamento de quadros clínicos de pequena importância, o 

que leva a que sejam frequentemente associados a fenómenos de automedicação.   

4.2.1. Automedicação 

A automedicação é definida como a utilização de MNSRM de forma responsável, no 

sentido de promover o alívio e/ou tratamento de sintomas menores, com ou sem 

aconselhamento por parte de um PF. Esta surge como resultado de diversos fatores tais 

como: 

 Publicidade: principalmente através dos meios de comunicação que 

apresentam anúncios alusivos a vários tipos de produtos de “venda livre”; 

  Dispensa de consulta médica: quer por falta de tempo para aguardar por 

uma consulta ou por dificuldades económicas para o utente se dirigir a um médico; 

 Aconselhamento familiar ou de amigos: a simples similaridade entre 

situações e sintomas por parte de conhecidos, pode levar à procura de um 

medicamento recomendado por alguém sem conhecimento científico suficiente. No 

entanto, todos os casos são diferentes, pelo que as situações devem ser analisadas 

individualmente e deve ser pedida aconselhamento médico ou farmacêutico.  

Segundo o Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho, publicado pelo Ministério da 

Saúde, existe uma lista de situações passíveis de automedicação como é o caso de febres 

com duração inferior a três dias, afeções do sistema digestivo (diarreia, obstipação, 

indigestão, etc), afeções oftálmicas (irritação e alergia ocular, etc), problemas cutâneos 

(prurido, verrugas e calos, etc), entre muitos outros problemas.[17] 

Perante a situação de automedicação, o farmacêutico tem um papel importante, 

devendo intervir de forma ativa na promoção do uso racional e seguro da medicação, uma 

vez que este tipo de medicamentos não está desprovido de apresentar reações adversas 

ou contraindicações. Cabe ao PF certificar-se que a medicação pedida pelo utente é a mais 

indicada, tendo conhecimento de toda a informação relevante sobre o utente e a sua saúde 

e deve informar qual uso correto do MNSRM bem como, e se possível, deve indicar 

medidas não farmacológicas. O PF deve ainda aconselhar o doente, que em caso de 

persistência ou agravamento dos sintomas, deve dirigir-se ao médico, dado que pode estar 

perante uma patologia mascarada, com maior gravidade. 
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4.3.  Medicamentos Manipulados 

Os medicamentos manipulados têm benefícios únicos para os doentes, uma vez que 

em muitos casos apenas eles podem ir de encontro com as necessidades específicas para 

as quais a indústria farmacêutica não tem resposta adequada. As áreas da Pediatria, 

Geriatria, Dermatologia e Oncologia são as principais mandatárias deste tipo de 

medicamentos. Segundo o DL n.º95/2004, de 22 de abril, designa-se por medicamento 

manipulado qualquer forma magistral ou preparado oficinal, preparado de forma 

individualizada e orientada a um indivíduo ou grupos de indivíduos com caraterísticas 

especiais, dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico, como forma de 

colmatar a não existência de respostas adequadas da indústria farmacêutica para 

determinadas situações. [18] Para além do DL existe ainda a portaria nº 594/2004, de 2 de 

junho, que indica as boas práticas de preparação de medicamentos manipulados nas 

farmácias, recaindo sobre oito pilares fundamentais: instalações, equipamentos, pessoal, 

matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de qualidade, rotulagem 

e documentação.[19] Infelizmente aquando do meu estágio na FSQ não tive oportunidade 

de observar nem realizar este tipo de preparações. 

5. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS 

5.1.  Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Produto de uso veterinário é definido como toda a preparação farmacêutica que se 

destina a ser aplicada nos animais com o fim de prevenir ou tratar doenças e os seus 

sintomas e para correção ou modificação de funções orgânicas, tal como consta no DL n.º 

148/2008, de 29 de julho.[20] Na FSQ, os medicamentos de venda mais comum são os 

desparasitantes (uso interno ou externo), anticoncecionais e antibióticos.   

5.2.  Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) 

Desde tempos imemoriais que o ser humano se preocupa com o seu aspeto físico, daí 

a existência deste tipo de produtos. De acordo com o DL n.º 189/2008, de 24 de setembro, 

os PCHC são substâncias ou preparações destinadas a ser colocadas em contato com 

diversas partes superficiais do corpo humano, tais como sistema piloso e capilar, unhas, 

lábios, epiderme, dentes e mucosas bucais, órgãos genitais externos, entre outros, com o 

intuito de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e/ou de proteger e manter em bom 

estado.[21,22] Apesar de estes produtos se encontrarem à venda em diversos locais para 

além das farmácias, a FSQ dispõe de um vasto número de marcas de produtos, 

conseguindo ter uma boa rotatividade dos mesmos. Assim sendo, é crucial que o PF esteja 

bem informado acerca de todos, pois a qualquer momento surge um pedido de 

aconselhamento deste tipo de produtos.  

5.3.  Artigos de puericultura 
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A puericultura é uma área que se preocupa com o acompanhamento integral do 

desenvolvimento da criança. Está direcionada tanto para a mãe, proporcionando diversos 

produtos indicados no cuidado do corpo desde as primeiras semanas de gravidez (cremes 

anti-estrias, faixas e cintas de sustentação, etc), como para o bebé, na medida em que 

existem produtos para facilitar o sono, relaxamento, higiene e a alimentação das crianças 

durante os primeiros anos de vida (biberões, chupetas, leites em pó, fraldas, etc).[7] 

5.4.  Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial 

Segundo o DL n.º 136/2003, de 28 de junho, os suplementos alimentares são géneros 

alimentícios que se apresentam sob a forma de produtos pré-embalados em doses 

unitárias, constituindo fontes concentradas de nutrientes, destinados a uma administração 

diária. São utilizados com o objetivo de complementar um regime alimentar normal e suprir 

a falta de alguns nutrientes no estilo de vida do utente. No que diz respeito aos produtos 

para alimentação especial, estes distinguem-se dos alimentos de consumo corrente uma 

vez que se encontram adequados às necessidades nutricionais de certos grupos de 

indivíduos, nomeadamente indivíduos em condições fisiológicas especiais, latentes ou 

crianças de pouca idade e indivíduos com perturbação na assimilação e no metabolismo. 

Deste grupo de produtos fazem parte papas, leites, fórmulas de reidratação e suplementos 

dietéticos orais.[23] 

5.5.  Produtos homeopáticos 

Cada vez mais a população recorre a outras formas de tratamento nas medicinas 

alternativas quando a medicina tradicional não corresponde às expetativas. Esta terapia 

consiste em tratar doentes por intermédio de substâncias em elevadas diluições, capazes 

de produzir no homem saudável, sintomas semelhantes aos da doença a tratar – “cura pelo 

semelhante”. Com base na legislação, mais especificamente no DL n.º 176/2006, de 30 de 

agosto, o medicamento homeopático é definido como “medicamento obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia 

utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios”. [7] A 

dispensa deste tipo de produtos não está sujeita a prescrição médica, salvo casos em que 

o uso de tais produtos possa causar algum risco ao doente. Na FSQ existe uma procura 

muito pequena deste tipo de medicamentos, sendo que os mais procurados têm em vista 

situações de stress e ansiedade.  

5.6.  Produtos fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos correspondem a formulações farmacêuticas com base em 

plantas ou substâncias derivadas de plantas sob diversas formas farmacêuticas (pós, 

cápsulas, xaropes, comprimidos, infusões, etc), usadas com diversas indicações 
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terapêuticas (valeriana – insónia, sene – obstipação e hipericão – depressão).[7] O recurso 

à fitoterapia tem crescido nos últimos anos uma vez que não apresenta complicações, os 

produtos são mais económicos, de fácil acesso e há uma preferência pelo que é “natural”. 

No entanto estes produtos não se encontram desprovidos de reações adversas ou 

contraindicações, como por exemplo no caso de gravidez e aleitamento, pessoas com 

alergias, etc, o que faz com que o seu uso seja feito com cautela. Em Portugal, os produtos 

fitoterapêuticos não estão sujeitos à intervenção do INFARMED, mas alguns dos que estão 

no mercado são regulamentados como suplementos alimentares, mais concretamente no 

DL n.º 136/2003, de 28 de junho.[23] 

5.7. Dispositivos médicos 

Entende-se por Dispositivo Médico (DM) qualquer instrumento, aparelho, equipamento 

ou material que isoladamente ou combinado tem como principal objetivo exercer o efeito 

pretendido no corpo humano quando este não é conseguido por meios farmacológicos, tal 

como consta no DL n.º 145/2009, de 17 de junho. [24] 

6. SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

O PF, enquanto PS, para além da dispensa de medicamentos, executa outras 

atividades no domínio da saúde pública de elevada importância. O PF pode ter uma maior 

intervenção na saúde do utente, aconselhando-o e incentivando-o à adoção de um estilo 

de vida saudável e se for o caso incentivando-o à adesão da terapêutica em curso. Para 

isso, está previsto no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, a possibilidade da prestação de 

serviços de promoção da saúde e bem-estar por parte da farmácia, tais como utilização de 

meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, administração de vacinas não incluídas no 

Plano Nacional de Vacinação (PNV), entre outras.[4,25] 

6.1.  Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

Na FSQ são realizadas determinações de vários parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, nomeadamente, medição da glicemia, colesterol, triglicerídeos, pressão 

arterial e Índice de Massa Corporal (IMC), recorrendo a métodos e aparelhos apropriados 

(Anexo XIV). Iniciei a realização destas medições logo após as primeiras semanas sendo 

a pressão arterial o parâmetro mais solicitado pelos utentes. No entanto, inicialmente senti 

alguma dificuldade na determinação do colesterol e dos triglicerídeos, sobretudo no 

manuseamento dos respetivos aparelhos, isto talvez devido à pouca experiência e à não 

existência de contato prévio com os mesmos. Contudo, este problema pode ser eliminado 

através da introdução deste tipo de métodos e aparelhos nas aulas práticas do curso. 

Os resultados obtidos destas determinações são registados num cartão próprio de 

modo a permitir o acompanhamento do utente. O PF, após interpretação dos valores, deve 
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fazer um aconselhamento adequado, informando o utente sobre a adoção de um estilo de 

vida saudável e, sempre que se aplique, incentivá-lo à adesão da terapêutica já instituída. 

6.2. Teste de gravidez 

Os testes de gravidez são feitos a partir de 

uma amostra de urina, preferencialmente a 

primeira urina da manhã, encontram-se à venda 

em qualquer farmácia, não são muito caros e 

podem ser feitos em privacidade absoluta. Estes 

baseiam-se na deteção da hormona coriónica humana (hCG), sendo esta hormona 

produzida na placenta. O aumento da sua concentração ocorre rapidamente e é uma 

alteração hormonal que permite a deteção da gravidez com facilidade nestes simples 

testes.[26,27] Na Fig.6 podemos observar o resultado de um teste de gravidez realizado por 

mim. Após efetuado o teste, o resultado é transmitido à utente com a máxima discrição 

profissional e o aconselhamento é fundamental, quer o resultado seja positivo ou negativo. 

Caso seja positivo, deve aconselhar-se a repetição de novo teste, recomendar uma 

consulta médica e sensibilizar para cuidados a adotar com a alimentação, com o exercício 

físico, a suspensão do consumo de tabaco e álcool, entre outros. Se por outro lado o 

resultado for negativo, deve aconselhar-se consultas de planeamento familiar.  

6.3. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, criada em 1999, que resultou da 

colaboração da Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias, com o objetivo de 

contribuir para o uso racional do medicamento e para a prevenção dos danos ambientais.[28] 

As farmácias são a “face” da VALORMED junto do público, sendo da sua responsabilidade 

o dever de incentivar e sensibilizar o utente para a entrega das embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso de forma a reduzir a perigosidade inerente à presença de 

medicamentos nos resíduos urbanos e preservar a saúde pública e ambiental. 

6.4. Serviços diferenciados 

Para além dos cuidados e serviços de saúde mencionados anteriormente, na FSQ 

também é frequente a administração de injetáveis e vacinas não incluídas no PNV (tive 

oportunidade de presenciar a administração intramuscular de uma solução injetável 

NEUROBION® (Merck)), prestação de primeiros socorros, bem como consultas de 

especialidades de interesse para a saúde e bem-estar do utente. 

6.4.1. Consulta de Podologia  

A Podologia é a área da saúde que estuda, previne, diagnostica e trata das alterações 

dos pés e as suas repercussões no corpo humano. São diversas as patologias prevenidas 

e tratadas por esta área da saúde tais como micoses, calosidades, úlceras, verrugas, pé 

Fig. 6 – Teste de gravidez Clearblue® 
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diabético, entre outras.[29] Na FSQ, a consulta de Podologia acontece uma vez por semana 

com o apoio da podologista, Dr.ª Marta Carvalho. É cada vez maior a preocupação das 

pessoas com a saúde dos seus pés pelo que este tipo de consulta tem tido uma grande 

adesão por parte dos utentes.  

6.4.2. Consulta de Nutrição 

Um regime alimentar adequado, equilibrado e variado fornece a um ser humano todas 

os nutrientes necessários nas quantidades recomendadas a um bom desenvolvimento e 

manutenção do bom estado de saúde. Todavia, este nem sempre é seguido, muito devido 

ao errado estilo de vida pelo qual cada um opta. O sedentarismo e uma alimentação 

incorreta tem levado a que haja um aumento do número de obesos não só em Portugal 

como em todo o Mundo. No entanto, a sociedade atual tem vindo a demonstrar 

preocupação com o excesso de peso, má alimentação e consequências que daí podem 

advir, levando a uma maior procura de especialistas, como é o caso dos nutricionistas. 

Com o intuito de ajudar a população neste sentido, a FSQ, juntamente com a Dr.ª Ana 

Estrela (nutricionista), disponibiliza aos utentes consultas de nutrição duas vezes por 

semana. Estas consultas não são apenas direcionadas para quem quer perder peso, mas 

sim para quem quer ter uma alimentação correta e equilibrada, de forma a prevenir diversas 

patologias como é o caso da obesidade, diabetes, hipertensão, entre outras. 

7. OUTRAS ATIVIDADES 

Para além do desenvolvimento das valências técnicas e científicas, ao longo do 

estágio estive também envolvida noutro tipo de atividades, nomeadamente: participei 

ativamente na preparação da semana do 5º aniversário da FSQ, na qual decorreram várias 

atividades (rastreios cardiovasculares, nutricionais, etc) bem como na organização de uma 

caminhada (ANEXO XV) – “Caminhada pela saúde” - desde a farmácia até um local 

histórico da cidade de Felgueiras, com oferta de kits recheados com amostras de vários 

tipos de produtos. Uma outra atividade extra em que colaborei foi na decoração de várias 

montras temáticas de acordo com os produtos, tendências e necessidades do utente 

consoante a época do ano (suplementos vitamínicos – mês de março; emagrecimento e 

anticelulíticos – mês de abril; protetores solares – mês de junho, julho e agosto) bem como 

de acordo com datas simbólicas, com montras relativas ao dia dos namorados (ANEXO 

XVI), dia do pai, primavera, Páscoa, dia da mãe, entre outras. Para além das montras, 

idealizei e elaborei lembranças comemorativas dos respetivos dias simbólicos (ANEXO 

XVII), posteriormente distribuídas de forma carinhosa aos nossos utentes.   

Durante o estágio, por iniciativa própria e com a aprovação da minha orientadora, Dra 

Joana, e da minha tutora, Prof. Doutora Beatriz Quinaz, abordei também temas como a 

obesidade, onicomicoses e proteção solar junto dos utentes intervindo na identificação, 

prevenção e tratamento de todos os problemas e consequências que destes podem advir. 
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Tema 1: OBESIDADE - A EPIDEMIA DO SÉCULO XXI! 

1. ENQUADRAMENTO 

A obesidade tem sido considerada a epidemia do século XXI pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), dado o aumento da sua prevalência na população mundial, incluindo na 

infantil. Esta patologia é uma morbilidade prevenível e, uma vez que é também um 

problema social e não individual, cabe a todos, incluindo a mim, como futura farmacêutica, 

contribuir de forma a contrariar esta tendência. Assim sendo, decidi abordar este tema junto 

da população no sentido de prevenir e identificar possíveis casos de obesidade, ajudando 

os utentes na escolha do melhor caminho para uma vida saudável. 

2. INTRODUÇÃO 

 A obesidade é um problema atual! Estudos epidemiológicos recentes relacionam a 

obesidade com os novos hábitos e estilos de vida da sociedade moderna, onde prevalecem 

os alimentos ricos em calorias, muitos deles constituem os alimentos mais baratos e por 

isso mais consumidos, e os estilos de vida são cada vez mais sedentários. Segundo dados 

publicados, a obesidade tem elevada prevalência nos países desenvolvidos e estima-se 

que mais de 50% da população mundial será obesa em 2025, caso não se tomem medidas 

radicais.[30] Portugal não é exceção visto que os portugueses estão cada vez mais obesos. 

A prevalência de indivíduos com excesso de peso é de 38,6% e de indivíduos obesos é de 

aproximadamente 13,8%, o que faz com que mais de metade da população tenha um IMC 

superior a 25 Kg/m2, isto é peso a mais. [31]  

 Sendo um fator de risco para diversas doenças e visto que a prevalência é tão elevada, 

a obesidade está associada a custos elevados (diminuição da capacidade de trabalho) e 

perda de potenciais anos de vida (comorbilidade com outras patologias mais graves). Por 

isso, esta doença tem-se tornado num dos grandes problemas de saúde pública levando a 

Direção Geral de Saúde (DGS) a proclamar medidas estratégicas de intervenção com 

objetivo de reduzir a incidência e prevalência da obesidade. Assim, torna-se preponderante 

que todos os profissionais de saúde e em particular os farmacêuticos, dado o seu contato 

diário com a população e a relação de grande confiança que existe, contribuam para uma 

consciencialização dos indivíduos para a gravidade que o peso a mais pode constituir e os 

orientem na adoção de cuidados mais adequados. [32] 

3. OBESIDADE 

 Os alimentos fornecem calorias que funcionam como combustível para o organismo. 

São usadas como fonte de energia para as atividades diárias ou armazenada como 

gordura. O excesso de gordura resulta de sucessivos balanços energéticos positivos, em 

que a quantidade de energia ingerida é superior à quantidade de energia dispendida. Para 

este desequilíbrio podem contribuir diversos fatores que incluem uma alimentação 
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demasiado calórica, falta de atividade física, consumo de álcool e tabaco, idade, fatores 

genéticos e psicológicos, assim como determinadas patologias e alguns fármacos. [33] 

 De acordo com a OMS, obesidade corresponde a uma doença em que o excesso de 

gordura corporal acumulada pode atingir graus capazes de comprometer o estado de 

saúde. É uma doença crónica, com génese multifatorial, que pode ter influência direta na 

qualidade de vida estando associada a uma elevada morbilidade e mortalidade. [31] Como 

sabemos a obesidade, não é apenas uma questão estética. As pessoas nesta condição 

correm um risco significativo de desenvolver outras patologias de maior gravidade em 

simultâneo, tais como hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes do tipo 2, apneia do sono, 

doenças cardiovasculares, osteoartrite, alguns tipos de cancro (próstata, mama, bexiga, 

etc), entre outras, sendo considerada, juntamente com as suas comorbilidades, uma causa 

significativa de morte. [30,34] 

3.1.  Classificação e morfologia da obesidade 

 Perante esta realidade, é necessário conhecer e determinar o grau de risco a que cada 

um está exposto e para além da medição do peso, existem duas medidas essenciais: 

Índice de Massa Corporal (IMC) e perímetro abdominal.  

 A OMS recomenda que seja utilizado o IMC para classificar quantitativamente a 

obesidade (ANEXO XVIII), tratando-se de uma fórmula que relaciona o peso e a altura: 

Peso (Kg)/ Altura2 (m). Considera-se excesso de peso um IMC ≥ 25,0 Kg/m2 e a obesidade 

corresponde a um IMC≥ 30,0 Kg/m2. No entanto, esta classificação apresenta algumas 

limitações e não é um indicador perfeito de gordura dado que não tem em conta a estrutura 

corporal, a idade e o sexo. Por exemplo, indivíduos que pratiquem musculação podem ter 

o IMC mais elevado uma vez que a sua massa muscular está aumentada. Para além disso 

não nos revela nada a respeito da distribuição da gordura no corpo, dado esse muito 

importante pois está demonstrado que a gordura abdominal tem pior prognóstico a nível 

patológico do que a gordura acumulada noutro local do corpo. [32] 

 Assim sendo surge a segunda medida de avaliação da obesidade e do risco 

cardiovascular – perímetro abdominal (PA). O PA permite medir a gordura acumulada na 

região da cintura e difere no sexo relativamente ao risco de complicações metabólicas 

associado (ANEXO XIX). O fator de risco obesidade, e em particular a obesidade 

abdominal, é dos fatores de risco modificáveis mais importantes e que deve ser 

considerado relevante. [32] 

3.2.  Tratamento  

 Para perder peso é necessário estar motivado e determinado pois não existem 

“fórmulas mágicas”. É fundamental a mudança de estilo de vida e esta requer tempo, 

disponibilidade e esforço, tornando-se um desafio para o doente, onde o apoio da família 

também é essencial. É necessário estabelecer prioridades e metas no plano terapêutico a 
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longo prazo para que se criem objetivos realistas e adaptados a cada caso particular, 

evitando-se a ausência de resultados que poderá gerar insatisfação e levar à desistência. 

Um objetivo realista e importante é o de perder 10% do peso inicial ou 5 a 10 cm do PA em 

3 a 6 meses bem como a manutenção dessa perda.[35] 

 No geral, o tratamento passa obrigatoriamente pelas medidas não farmacológicas 

como a adoção de uma dieta saudável, atividade física e suplementos dietéticos, em casos 

particularmente mais complicados, deve auxiliar-se a perda de peso com medicação 

existente e, em última instância, dever recorrer-se à cirurgia.  

3.2.1. Terapêutica não farmacológica 

 “Comer melhor, mexer-se mais” este é o slogan chave para um compromisso que 

levará à perda de peso e, numa fase seguinte, à sua manutenção.[33] Assim sendo, para 

alterar o curso de um corpo com excesso de peso ou obeso, pode optar-se pela adoção de 

uma alimentação saudável, uma atividade física regular e se necessário e aconselhável a 

um suplemento alimentar/dietético.  

 A mudança de estilo de vida permite combater e vencer a obesidade e deve continuar 

ao longo da vida, pois o processo de emagrecimento é reversível e o risco de voltar ao 

estado inicial ou ainda piorar é muito significativo. 

 Alimentação saudável 

 Comer pode continuar a ser um prazer quando o objetivo é perder peso. O importante 

é fazer escolhas saudáveis, deixando fora do prato e da boca os alimentos mais calóricos. 

A tarefa não é fácil e a tentação de desistir pode surgir, mas é necessário vencê-la pelo 

bem da saúde.  

 O passo chave de uma alimentação saudável e da perda de peso é o de saber escolher 

e combinar os alimentos, tornando o regime alimentar equilibrado e nutritivo, reduzindo as 

calorias ingeridas diariamente, e que este seja adequado a cada indivíduo, o que muitas 

vezes envolve o apoio de um nutricionista ou dietista. A quantidade de calorias que cada 

indivíduo necessita varia de acordo com a idade, sexo e atividade física. Na maioria dos 

doentes com excesso de peso é mais fácil reduzir à quantidade de calorias ingeridas do 

que aumentar a atividade física, pelo que devem ser feitos cálculos e uma análise da forma 

mais adequada e ajustada a cada indivíduo para perder peso. Não devem ser feitas dietas 

rápidas pois normalmente são desequilibradas e podem causar deficiências nutricionais, 

onde a perda de peso obtida pode não ser duradoura. Por isso, para melhores escolhas e 

uma melhor alimentação, é importante ter sempre em mente os seguintes conselhos gerais 

[33,36]: 

 Optar por alimentos ricos em fibras (pão, massa, arroz e cereais) e incluir mais 

vegetais e frutas nas refeições; 
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 Reduzir gorduras, principalmente as saturadas (manteiga, óleos, molhos e fast 

food), e os açúcares rápidos (bolos, bolachas, gelados); 

 Preferir carnes brancas (coelho, frango e peru) e peixes ricos em ómega 3 

(salmão, sardinha, atum, carapau, etc) 

 Fazer 6 refeições por dia, evitando o jejum prolongado e o saltar de refeições, 

pois após longos períodos sem comer a tendência é para se cometerem excessos 

pouco saudáveis; 

 Cozinhar de forma saudável, com métodos de culinária simples (cozidos e 

grelhados ao invés de fritos e assados que necessitam de adição de gordura) e preferir 

o azeite e as ervas aromáticas para temperar; 

 Iniciar as refeições com sopa ou salada, reduzir as porções habituais e terminar 

a refeição antes de estar saciado; 

 Comer devagar, mastigando bem e saboreando os alimentos pois caso 

contrário a sensação de saciedade aparece mais tarde; 

 Preferir a água (1,5 a 3L/ dia) aos refrigerantes e moderar o consumo de álcool; 

 Fazer sempre lista de compras e respeitá-la, evitando ir às compras com fome 

pois será maior a tentação para comprar coisas pouco saudáveis e desnecessárias; 

 Ler os rótulos dos alimentos e analisar os valores calóricos antes de comprar. 

 Atividade física regular 

 A atividade física como prática regular é fundamental para a manutenção de um bom 

estado de saúde! Quando adaptada ao estilo de vida de cada um apresenta vantagens 

como regular o peso, melhorar a circulação sanguínea, ajudar na respiração, aumentar a 

resistência óssea prevenindo a osteoporose, aumentar a flexibilidade e fortalecer os 

músculos, diminuir o risco de várias doenças crónicas (hipertensão, diabetes, etc), 

aumentar a boa disposição e humor, diminuir stress, risco de ansiedade ou depressão, 

melhorar a imagem corporal e elevar a auto-estima. [32] O exercício físico é uma outra forma 

sustentável de perder peso, uma vez que há um aumento do gasto energético, benéfico à 

saúde se for mantido e realizado com frequência. De forma simples, o utente pode 

implementar na sua vida diversas atividades diárias que lhe permitam manter-se ativo e a 

exercitar como: preferir as escadas ao elevador, estacionar o carro num lugar mais distante 

do local onde deseja ir ou preferir fazer os percursos diários a pé ou de bicicleta, andar 

após o almoço e o jantar, lavar o carro manualmente, passear o cão, etc… 

 Praticar atividade física com regularidade não significa obrigatoriamente ter que ir ao 

ginásio ou praticar exercícios com elevada intensidade. Pelo contrário, o que é necessário 

é mexer, em qualquer idade, mesmo em caso de doença ou gravidez (nessas situações o 

médico será o aleado chave na escolha do melhor a praticar). Qualquer atividade é melhor 

que nenhuma, apesar de existirem diferenças entre os benefícios que se obtêm dos vários 
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tipos de exercício (aeróbico ou com cargas adicionais). No entanto, o importante é escolher 

uma atividade ou desporto que vá de encontro com os gostos pessoais, começando com 

intensidade reduzida, aumentando progressivamente de acordo com as possibilidades e 

preferências do indivíduo. O ideal será que, sejam quais forem os exercícios, a duração 

seja sempre superior a 30 minutos por dia, pois só ao final desse tempo é que passa a 

haver consumo de gordura, e no mínimo 2 horas e 30 minutos por semana.  

 Suplementos alimentares dietéticos 

  Suplementos alimentares dietéticos são muito procurados pelos utentes para auxiliar 

regimes de perda ou controlo de peso. Estes atuam sobre a saciedade (limitam o aporte 

energético por reduzirem a ingestão), diminuem a absorção de gordura e aumentam os 

gastos de energia (por aumento da lipólise e da termogénese). As substâncias disponíveis 

no mercado apresentam-se sob a forma de infusões, cápsulas e soluções, que apesar de 

serem de venda livre necessitam de aconselhamento farmacêutico para uma correta 

indicação, utilização e controlo uma vez que estão sujeitos a contraindicações e efeitos 

secundários, pelo que se deve ter cuidado. No aconselhamento, o PF deve obter algumas 

informações do utente antes da dispensa, tais como idade, problemas de saúde relevantes, 

estilo de vida, medicamentos/ produtos que esteja a utilizar e tentativas prévias de redução 

do peso. 

3.2.2. Terapêutica Farmacológica  

 A terapêutica farmacológica encontra-se indicada em doentes com IMC ≥30 kg/m2 ou 

nos casos de IMC ≥27 kg/m2 associado a outros fatores de risco para patologias mais 

graves (dislipidemia, diabetes tipo 2, etc).[35] 

 Ao nível farmacológico existem ainda poucas alternativas, sendo as principais 

substâncias ativas o orlistato, a sibutramina e o rimonabant. A sibutramina foi retirada do 

mercado uma vez que os riscos, principalmente ao nível cardiovascular, eram superiores 

aos benefícios. Quanto ao rimonabant ainda se encontra em fase de ensaios clínicos. Em 

Portugal, está aprovado o uso o orlistato (XENICAL®(Roche)), que corresponde ao 

medicamento mais utilizado e eficaz para casos de obesidade. Este atua como inibidor da 

lípase gástrica e pancreática que reduz em 30% a absorção de gorduras da dieta. No 

entanto, os utentes queixam-se frequentemente dos efeitos secundários ao nível 

gastrointestinal como urgência fecal e fezes oleosas/gordurosas. A nível sistémico é 

bastante seguro, uma vez que a absorção é mínima. [35]  

Apesar de existir a possibilidade farmacológica, é necessário que esta seja sempre 

acompanhada de uma mudança de comportamento, nomeadamente através de uma dieta 

saudável e equilibrada e uma prática de exercício físico regular com o objetivo de reduzir 

a ingestão de calorias e aumentar o gasto de energia acumulada. Os utentes com este tipo 
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de tratamento devem ser acompanhados pelo médico de família, especialista ou 

farmacêutico para assegurar efetividade e segurança do seu plano farmacoterapêutico. 

Por fim, existe ainda a hipótese de cirurgia, caso as medidas de tratamento 

anteriormente referidas não sejam suficientes, sobretudo em situações de IMC ≥40 kg/m2 

ou se há elevado risco de doenças e mortalidade associadas, o que envolverá o 

acompanhamento por parte de uma equipa pluridisciplinar. 

3.3. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

 A obesidade é um problema de saúde pública, ao qual os farmacêuticos devem estar 

atentos. O principal objetivo da intervenção farmacêutica assenta em contribuir para a 

diminuição da prevalência e incidência do excesso de peso e da obesidade e 

consequentemente redução do risco cardiovascular e comorbilidades que lhe estão 

associadas, juntamente com outros PS, nomeadamente os nutricionistas. Para isso, o PF 

deve ceder toda a informação que possui e deve prestar aconselhamento sobre este tema 

aos utentes, em particular aos que têm excesso de peso, identificando os casos que devem 

ser referenciados ao médico de família ou para uma consulta médica especializada. Este 

tem ainda a oportunidade de intervir nas seguintes áreas: prevenção do excesso de peso 

e obesidade, identificação precoce destes casos e na vigilância periódica de indivíduos 

obesos que se encontram sob terapêutica farmacológica e não farmacológica. A 

prevenção é dirigida aos utentes em geral, sendo fundamental a promoção de estilos de 

vida saudáveis (comer melhor e ser mais ativo), incutir a importância do controlo regular 

do IMC e PA para evitar casos de obesidade. A identificação precoce com a avaliação 

do IMC, do PA e de todos os outros parâmetros necessários à avaliação do risco 

cardiovascular (idade, tabagismo, pressão arterial e colesterol total). É necessário 

aconselhar estilos de vida saudáveis, esclarecer sobre o que é a obesidade, 

consequências e benefícios do tratamento, fornecer informação sobre suplementos 

alimentares e dietéticos e se necessário recomendar uma consulta médica (IMC ≥ 30 Kg/m2 

ou IMC≥ 27 Kg/m2 com comorbilidades associadas). Por fim é necessário, a vigilância 

periódica de todos os indivíduos obesos com terapêutica farmacológica e não 

farmacológica em curso, de forma a que estes cumpram os objetivos definidos e consigam 

manter, ao longo da vida, o que emagreceram, controlando o peso com regularidade, sem 

que haja qualquer tipo de efeito secundário à terapêutica.[31,32,34] 

4. RASTREIO NUTRICIONAL 

“Somos aquilo que comemos”, segundo Hipócrates e por isso, comer bem e de forma 

equilibrada é um dos melhores investimentos que se pode fazer para a saúde e bem-estar. 

A relação entre a alimentação e as doenças está muito bem documentada, e existem 

diversas demonstrações que provam que o que comemos tem um grande impacto na forma 

como nos sentimos, sendo assim indiscutível a importância que a alimentação tem nas 
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nossas vidas. Desta forma e com o intuito de avaliar qual a real situação da população 

felgueirense em termos de IMC, PA, alimentação e estilo de vida, durante o meu estágio 

decidi realizar um rastreio nutricional, com a colaboração da nutricionista Dr.ª Ana Estrela. 

Este decorreu durante a semana de 21 a 26 de abril, sendo divulgado através de um cartaz 

(ANEXO XX), juntamente com desdobráveis, que continham alguma informação relevante 

sobre a obesidade para suscitar o interesse da população em participar (ANEXO XXI).  

4.1. Objetivo  

Este rastreio teve como principais objetivos a prevenção de possíveis casos de 

excesso de peso/obesidade, identificação precoce de utentes com fatores de risco, o 

aconselhamento de medidas farmacológicas e/ou não farmacológicas que levem a uma 

melhoria da qualidade de vida, bem como constituiu uma estratégia de marketing de 

produtos dietéticos e cosméticos para quem quer reverter um ligeiro peso a mais e gordura 

localizada, uma vez que é nesta altura do ano que a maior parte da população, 

principalmente as mulheres, se preocupa em cuidar da imagem e estar em boa forma física 

para o Verão. 

4.2.  Métodos  

 Para realizar o rastreio, foi previamente feito um questionário (ANEXO XXII) onde se 

encontravam as questões mais relevantes para a avaliação do estilo de vida dos utentes 

(hábitos alimentares, exercício físico, hábito tabágico e consumo de álcool) bem como os 

parâmetros para classificar a obesidade (peso, altura, IMC e PA) e fatores de risco (pressão 

arterial, pulsação e problemas de saúde).  

 O rastreio não apresentou critérios de inclusão específicos, estando aberto a todos os 

utentes da farmácia que nele quisessem participar, de forma gratuita. Assim sendo, a 

adesão ao rastreio foi razoável, com a participação de 55 pessoas, cujos motivos para o 

fazerem vão desde a simples curiosidade até uma preocupação significativa com a sua 

saúde. Os participantes tinham idade compreendida entre os 18 e os 70 anos, eram na sua 

maioria residentes no concelho de Felgueiras e como seria de esperar, eram 

maioritariamente mulheres (42 mulheres e 13 homens), dada a sua maior preocupação 

com a aparência física.  

4.3.  Resultados e discussão 

 Após tratamento dos dados obtidos no questionário efetuado, o resumo dos resultados 

mais relevantes do estudo da obesidade na população felgueirense encontra-se 

representado na Fig. 7. Pela análise dos mesmos, podemos concluir dos resultados que 

cerca de 56% dos indivíduos avaliados apresenta excesso de peso, o que representa uma 

percentagem muito elevada da amostra que está em risco de desenvolver outras 

patologias. Os indivíduos com IMC superior ao normal foram estimulados e motivados a 
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perder peso e a modificar a sua alimentação e atividade física de forma prolongada para 

que essa perda se mantenha no tempo, bem como e se possível recorrerem a ajuda e 

acompanhamento de um farmacêutico e de uma nutricionista. 

 No que diz respeito à segunda medida de classificação de risco da obesidade, 

perímetro abdominal, esta varia de acordo com o sexo, pelo que nos homens verificou-se 

aproximadamente 46% dos inquiridos apresenta risco aumentado de complicações futuras 

e cerca de 23% apresenta risco muito aumentado devido a um perímetro abdominal muito 

elevado. No caso das mulheres, a maioria encontra-se em risco de complicações futuras, 

pelo que todos os que se encontram nesta situação foram alertados para uma mudança de 

comportamentos no seu dia-a-dia. 

  

 Em relação à pressão arterial, é de destacar que 18% dos participantes apresentaram 

elevação da pressão arterial sistólica para valores superiores a 130 mmHg e/ou da pressão 

arterial diastólica para valores superiores a 80 mmHg, pelo que para além de fator de risco 

em associação com a obesidade, pode constituir para um alerta para identificação precoce 

de casos de hipertensão arterial. A estes participantes foi sugerida a medição frequente da 

sua pressão arterial de forma a confirmar ou não o diagnóstico desta patologia. 

 Foi ainda avaliado o estilo de vida de cada um: hábitos alimentares, atividade física, o 

consumo de álcool e tabaco. Aproximadamente 25% dos indivíduos referiu que consume 

bebidas alcoólicas, principalmente às refeições, pelo que foram alertados para o fato de 
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que em excesso contribui como fator de risco para a obesidade, dado que aumenta o aporte 

de calorias e faz aumentar o apetite, bem como contribui para um maior risco 

cardiovascular, por exemplo. Quanto ao consumo de tabaco, apenas 7% assumiu ser 

fumador, pelo que esta percentagem reduzida é um sinal de esperança para uma maior 

preocupação e melhoria na saúde de cada um, constituindo menos um fator de risco para 

complicações posteriores. Verificou-se que a população estudada pratica alguma atividade 

física, optando na maioria por caminhadas, não programadas. No entanto, cerca de 25% 

dos indivíduos avaliados não pratica qualquer tipo de exercício físico. A obesidade está 

também relacionada com um baixo índice de atividade física, pelo que é importante incutir 

nos utentes a necessidade e importância que a atividade física tem, não só neste problema 

de saúde mas também em muito outros. Por fim, na abordagem dos hábitos alimentares, 

é de destacar que a maioria sabe que deve consumir vegetais e frutas em grande 

quantidade (a maioria fá-lo com recurso a sopa, saladas e peças de fruta); que as fibras 

além de benéficas para diminuir a absorção de gordura são também úteis no bom 

funcionamento intestinal; que devem beber muita água; que devem consumir mais peixe 

do que carne e que quando comerem carne deve ser preferencialmente branca e que 

devem limitar o uso de molhos e sal e preferir os cozidos e grelhados aos fritos e assados. 

Contudo apenas uma pequena percentagem cumpre estes princípios essenciais para 

alimentação saudável.   

 Para além dos parâmetros acima referidos é importante referir que a idade também é 

relevante para um maior ou menor contributo na condição de obesidade uma vez que à 

medida que a idade aumenta as necessidades calóricas diminuem e por isso é necessário 

fazer um ajuste à ingestão de alimentos para que o peso não aumente. 

 Após avaliação e discussão dos dados e resultados obtidos no questionário, o utente 

teve oportunidade de colocar as suas dúvidas, pedir aconselhamento sobre algum dos 

produtos disponíveis para auxiliar a perda e controlo de peso e foi-lhes fornecido um mini 

manual com algumas dicas para que tenham uma alimentação saudável (ANEXO XXIII), 

de forma a relembrarem com frequência as dicas de alimentação dadas. 

5. CONCLUSÃO 

Os dados obtidos deste trabalho sobre a obesidade numa localidade, mais 

concretamente em Felgueiras, podem servir de exemplo para demonstrar a importância de 

uma intervenção, no âmbito da saúde pública e do aconselhamento farmacêutico, visando 

medidas urgentes e eficazes para fazer face ao crescimento observado na prevalência da 

obesidade nos últimos anos. Cabe ao PF estar atento para identificar precocemente a 

patologia, aconselhando medidas não farmacológicas e se necessário farmacológicas pela 

promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida do utente. 
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A obesidade é uma condição cada vez mais frequente e o seu tratamento é um dos 

maiores desafios do futuro. Reforça-se uma vez mais a importância das mudanças no estilo 

de vida para prevenção e controlo desta doença. Quando já não é possível reverter a 

situação com a alteração da alimentação e a prática de exercício físico, há ainda outras 

hipóteses como os fármacos e suplementos dietéticos bem como em último recurso as 

cirurgias. A farmacoterapia na obesidade é, sem dúvida, uma área de investigação ativa e 

prolífera cuja evolução trará desenvolvimentos significativos no tratamento desta patologia 

e prevenção de complicações futuras.  

Tema 2: ONICOMICOSE - O PROBLEMA MAIS COMUM NO PÉ DO UTENTE! 

1. ENQUADRAMENTO 

 Ao longo dos vários meses em que estive integrada na FSQ, tive oportunidade de 

verificar que são inúmeros os casos de onicomicoses que aparecem com pedidos de ajuda 

e aconselhamento para o seu tratamento. Assim e dada a oportunidade de acompanhar a 

resolução de casos deste tipo, devido à presença de uma podologista na FSQ, Dra Marta 

Carvalho, achei interessante abordar este tema no relatório para perceber e analisar o que 

está por detrás deste tipo de infeção da unha e qual o aconselhamento que pode ser feito 

nestas situações, tanto de prevenção como de tratamento. 

2. INTRODUÇÃO 

As onicomicoses são infeções fúngicas que constituem um problema de saúde pública 

devido à sua elevada infecciosidade, incidência e prevalência a nível mundial. São na sua 

maioria causadas por fungos do género dermatófito que se instalam nas diferentes partes 

da unha. Corresponde à patologia ungueal mais frequente nos adultos e geralmente não 

tem resolução espontânea. Contrariamente ao que se pode pensar, não constituem uma 

situação ligeira e devem ser encaradas de forma séria pelo paciente, uma vez que têm 

potencial para provocar consequência graves que afetam marcadamente o estilo de vida e 

bem-estar do indivíduo.  

Por todos os motivos referidos anteriormente, é importante frisar que tal como 

acontece com outras patologias, as onicomicoses podem ser prevenidas sendo o papel do 

farmacêutico muito importante para zelar pela saúde das unhas dos utentes, educando-os 

na prevenção deste tipo de infeções. 

3. ONICOMICOSE  

 A onicomicose, tinha das unhas ou tinea ungium, é 

uma infeção crónica das unhas causada geralmente por 

fungos dermatófitos e, muito menos frequente, por 

leveduras e fungos não dermatófitos. Podem afetar tanto 

as unhas das mãos como a dos pés, sendo mais frequente 
Fig. 8 – Estrutura da unha 
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nos pés, devido ao maior contato com ambientes húmidos, podendo afetar as várias 

camadas da unha – lâmina ungueal, leito ungueal e matriz (Fig.8).[37] 

 As onicomicoses são consideradas como as micoses superficiais mais difíceis de 

diagnosticar e tratar, fato este que pode dever-se à sua barreira natural – a impenetrável 

superfície de queratina da unha. A sua incidência aumenta com a idade, afetando mais os 

idosos e só ocasionalmente as crianças. Apesar de não se tratar de uma doença que coloca 

o indivíduo em perigo de vida, possui um elevado potencial para levar a complicações e 

sequelas, que podem comprometer a qualidade de vida. A onicomicose pode causar dor e 

desconforto, tornando difícil permanecer em pé, andar e praticar desporto. A mesma pode 

estar associada a efeitos negativos a nível emocional, social e ocupacional e ainda 

acarretar um elevado custo no seu tratamento. A onicomicose pode ter consequências 

psicológicas importantes, incluindo-se constrangimento constante, depressão, ansiedade, 

preocupação com aparência e receio de situações íntimas devido a medo de contágio. [38] 

3.1.  Etiologia e fatores de risco 

 As onicomicoses podem ser causadas por três principais grupos de fungos:  

 Dermatófitos: estes invadem apenas tecidos mortos da pele, unhas e cabelos. 

Destacam-se o Trichophyton rubrum e Trichophyton megninii nas unhas das mãos e 

Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes interdigitalis nas unhas dos pés, 

como os principais responsáveis pela maioria das infeções (80 – 90%). Existem ainda 

os Microsporum e Epidermophyton. [37, 39] 

 Leveduras: são responsáveis por 5-15% destas infeções fúngicas. A espécie 

mais frequente é a Candida albicans. [37, 39]  

 Fungos não dermatófitos: Aspergillus e Fusarium são os mais comuns. Estes 

fungos são oportunistas que se associam aos dermatófitos e leveduras ou aproveitam-

se de traumas ou outras patologias ungueais, dado que não são queratinolíticos, para 

se desenvolverem. A sua incidência tem vindo a aumentar devido às alterações 

climatéricas e humidade, podendo vir a tornar-se num desafio à terapêutica pois os 

antifúngicos atuais não são eficazes neles. [40] 

 Os fatores que favorecem este tipo de infeção fúngica são a humidade, o calor e os 

microtraumatismos sobre as unhas, por exemplo, nos futebolistas. A incidência aumenta 

nas profissões que, por tempo prolongado, expõe as mãos e pés à humidade, como é o 

caso das donas de casa, de limpeza, cozinheiros, peixeiros, assim como frequentadores 

de balneários e piscinas. É muito frequente em pessoas que sofrem de hiperidrose 

(transpiração elevada) e que com o uso de calçado desapropriado, como o uso de calçado 

apertado e oclusivo durante várias horas. Para aumentar o risco das onicomicoses também 

contribuem fatores como a infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), a diabetes 

mellitus, a terapêutica com imunossupressores, as práticas desportivas, história familiar, 
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distúrbios metabólicos, entre outros. [37,39,41] Os idosos constituem o grupo de maior risco 

uma vez que estão mais expostos a agentes patogénicos, dada a sua menor imunidade, à 

perda de habilidade física para cortar as unhas, ao espessamento e diminuição do 

crescimento das unhas e ao maior risco de ocorrência de traumas nas unhas. [38] 

3.2.  Fisiopatologia e classificação 

 As onicomicoses caraterizam-se pela hiperqueratose subungueal, onicólise 

(separação da lâmina ungueal do seu leito), descoloração das unhas afetadas (cor pode ir 

de amarelo – acastanhado até preto) e espessamento das unhas afetadas. [40] 

 Esta infeções podem apresentar-se em várias formas clínicas que devem ser 

corretamente identificadas e analisadas, de forma a permitir o correto diagnóstico e escolha 

de tratamento a instalar. Podem ser classificadas como [37,39]: 

 Onicomicose subungueal distal lateral: a infeção fúngica inicia-se na 

parte distal e lateral da lâmina e vai-se expandindo progressivamente em sentido 

proximal (matriz). É causada fundamentalmente por dermatófitos, sobretudo o T. 

rubrum (Fig.9, 1). 

 Onicomicose branca superficial: invasão da face dorsal com 

aparecimento de “ilhas” bem demarcadas de coloração branca opaca. Só afeta 

superficialmente a lâmina ungueal. Os agentes etiológicos mais frequentes são o T. 

trichophyton e T. mentagrophytes var. interdigitalis (Fig.9, 3). 

 Onicomicose subungueal proximal: infeção acontece entre a lâmina e o 

leito ungueal, iniciando-se pela zona proximal, causada por T. rubrum. Esta é 

incomum na população em geral, sendo mais frequente nos indivíduos com 

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA), considerada como marcador 

clínico da fase inicial da infeção por VIH (Fig.9, 2). 

 Onicodistrofia total: corresponde ao estadio final da onicomicose pelos 

vários tipos de fungos. Ocorre uma distrofia total de toda a anatomia da unha, 

devido à invasão pelo fungo, ficando espessa, disforme e totalmente destruída 

(Fig.9, 4). 

 

 

 

 

 

3.3. Diagnóstico 

 Seja qual for a patologia, o correto diagnóstico é fundamental não só para a escolha 

do tratamento mais adequado, mas também para se despistar condições semelhantes às 

4) 

1) 

2) 

3) 

Fig. 9 - Classificação das onicomicoses: 1) onicomicose subungueal distal lateral; 2) onicomicose 

subungueal proximal; 3) onicomicose branca superficial; 4) onicodistrofia total 
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onicomicoses, como é o caso da psoríase, trauma da unha, contato com agentes irritantes, 

entre outros. O diagnóstico da onicomicose passa então pelo aspeto clínico e pelo estudo 

micológico. O aspeto clínico da lesão pode ser um bom indicador do agente causador, uma 

vez que existem diferenças distinguíveis entre os diferentes fungos infetantes. O estudo 

micológico permite a confirmação da causa da infeção, por métodos diretos e pelo exame 

micológico de culturas leveduriformes. [39,41] 

Na figura que se segue constam os sinais a que o utente deve estar atento [42]: 

 

3.4. Tratamento 

 Devido às caraterísticas anatómicas e químicas da unha, as onicomicoses 

apresentam-se de resolução difícil, sendo o tratamento deste problema desafiador tanto 

para o PS como para o paciente. O tratamento é sempre prolongado, o que exige tempo e 

paciência, e depende da gravidade da infeção. Os principais tipos de tratamentos para esta 

condição são o tratamento tópico (antifúngicos de aplicação na pele), o oral, a associação 

de ambos e em último recurso a avulsão da unha (por meios mecânicos, cirúrgicos ou 

químicos). Cada um destes tipos de tratamento apresenta vantagens e desvantagens bem 

como resultados clínicos muito distintos. O importante é iniciar o tratamento o mais cedo 

possível de modo a evitar que a micose se agrave e se alastre. 

 Nas onicomicoses, o objetivo é o crescimento de uma unha livre de infeção que 

substitui lentamente a unha doente, ou seja a cura micológica (confirmada mediante 

cultura) e clínica (unha de aparência normal). Podem ser necessários vários meses para a 

renovação da unha (cerca de seis meses nas unhas das mãos e um ano nas dos pés) mas 

é possível que a infeção volte, caso a unha continue exposta a um ambiente de risco, daí 

que seja crónica. Para iniciar o tratamento é necessário ter em conta o agente etiológico, 

a suscetibilidade aos antifúngicos, a existência de comorbilidades do doente, a 

possibilidade de interações com outras medicações, efeitos adversos, idade, custo da 

terapêutica a instalar e a capacidade de colaboração e correto uso da medicação por parte 

do doente. [43] 

3.4.1. Tópico 

 O tratamento tópico consiste na aplicação de formulações de antifúngicos (sob a forma 

de soluções, vernizes ou cremes) capazes de penetrar na lâmina ungueal. Está indicado 

Pequeno ponto que 
vai aumentando por 

baixo da unha 

Início da alteração 
da cor que fica 

esbranquiçada ou 
amarelada 

Unha mais 
espessa e baça

Formação de depósito 
semelhante a farinha

Perda de forma e firmeza, 
podendo partir-se

Desconforto e dor 
Ocasionalmente a 

unha pode cair

Fig.10 - Sinais de alerta para a presença de uma onicomicose 
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em onicomicoses distais, cuja infeção afete menos de 50% da lâmina ungueal e que não 

atinja a matriz (principalmente no início da infeção), se apenas uma ou duas unhas estão 

afetadas (situações mais ligeiras) e como complemento ao tratamento via oral. Este tipo 

de tratamento tem vantagens como: maior facilidade de aplicação, longo período de 

contato com a unha, interações medicamentosas e efeitos adversos mínimos ou ausentes 

e boa capacidade de penetração até à zona afetada. [40] Para este tipo de tratamento, é 

necessário limpar a unha previamente. De seguida pode optar-se por um dos fármacos 

que constam na tabela 3:  

 A primeira escolha é muitas vezes a amorolfina a 5% em verniz, uma vez que a taxa 

de sucesso dos outros dois é menor. O verniz, seja qual for o fármaco, é a forma 

farmacêutica com mais seguidores e melhores resultados obtidos, onde a aplicação é feita, 

camada sob camada diariamente até ao final da terapêutica. 

3.4.2. Sistémico 

 O tratamento sistémico corresponde à administração oral de antifúngicos (sob a forma 

de comprimidos) durante o tempo necessário à resolução da infeção, caso não haja 

motivos que justifiquem a interrupção do tratamento (resistências e efeitos adversos, por 

exemplo). Este tratamento está indicado em situações em que a infeção é mais grave e 

afeta grande parte da unha até à matriz.  

 O fármaco ideal deve possuir as seguintes caraterísticas: sem ou com poucos efeitos 

adversos e interações medicamentosas, bons resultados clínicos e micológicos no menor 

tempo possível, com reincidência baixa e baixo custo. Como antifúngicos orais utiliza-se 

terbinafina e derivados azólicos (itraconazol e fluconazol), cujos mecanismos de ação 

passam pela inibição da síntese de ergosterol, um componente vital das membranas das 

células dos fungos, em diferentes passos da sua via biossintética. [41] No entanto, a 

terapêutica com terbinafina é mais económica e apresenta menos efeitos adversos e 

interações do que o itraconazol e fluconazol, sendo por isso o antifúngico sistémico de 

Fármaco Mecanismo de ação Posologia 

Amorolfina 5% 

(LOCETAR® (Galderma), 

SINIBAL® (Atral)) 

Inibição da biossíntese de ergosterol, específica 

para os fungos dermatófitos, leveduriformes e 

bolores 

1-2 vezes por 

semana 

Ciclopirox 8% 

(MYCOSTER® (Pierre Fabre 

Dermo-Cosmétique), 

NIOGERMOS® (ISDIN)) 

Inibição de enzimas metalo-dependentes 

através da quelatação de catiões polivalentes 

(Fe+ ou Al3+) 

1 vez por dia 

Tioconazol 28% 

(TROSYD® (Pfizer)) 

Inibição das enzimas necessárias à síntese das 

membranas fúngicas resultando na alteração da 

sua permeabilidade 

1 vez por dia  

Tabela 3: Terapêutica tópica da onicomicose [37,43,44,45,46] 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

34 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

referência para iniciar o tratamento, mesmo antes do resultado do exame micológico. Após 

este resultado, caso seja do tipo Candida, o tratamento deve ser com fluconazol ou 

itraconazol e no caso de não dermatófito é recomendado o uso do 

itraconazol.[37,39,41,43,44,45,46] 

3.4.3. Associação 

 A combinação da terapia oral com a tópica demonstrou, em vários ensaios clínicos, 

melhores resultados do que apenas terapia oral, principalmente em casos de infeções mais 

graves, cujo tratamento é mais difícil (matriz ungueal afetada ou mais de 80% da lâmina). 

O mais utilizado corresponde à associação de amorolfina 5% em verniz e terbinafina em 

comprimidos. [40] 

3.4.4. Avulsão da unha 

 Este tipo de tratamento envolve a remoção da unha por métodos mecânicos, químicos 

ou cirurgia. Aplica-se nos casos em que não é possível ser feito um tratamento via oral 

(idosos, gravidez e aleitamento, doença hepática) e nos casos em que não há resposta ao 

tratamento. 

3.5. Intervenção Farmacêutica 

 Visto que é tão difícil tratá-las e há sempre o risco de uma reinfeção, o melhor é apostar 

na prevenção. Cabe ao farmacêutico informar o utente sobre os problemas que podem 

ocorrer nas suas unhas e sobre os cuidados certos para as manter saudáveis. Por isso, na 

Fig.11 encontram-se alguns cuidados básicos mas essenciais para evitar as onicomicoses: 

 

3.6. Estudo de caso 

 De forma a tentar perceber qual a melhor estratégica terapêutica a recorrer nas 

diversas situações, fiz um acompanhamento de alguns pacientes que apresentavam este 

tipo de infeção nas consultas de Podologia.  

 

Evitar calçado apertado e usar meias de algodão para prevenir a transpiração e eliminar a 
humidade do calçado com pó absorvente; 

Manter as unhas curtas de forma reta e evitar cortar as cutículas, para prevenir infeções 
que tornem as unhas mais suscetíveis a fungos; 

Lavar os pés diariamente e secar cuidadosamente, insistindo entre os dedos, para evitar a 
humidade; 

Usar chinelos em piscinas e balneários evitando o contato direto com áreas onde é mais 
provável existirem fungos; 

Evitar partilhar instrumentos de manicure e pedicure. Não pintar as unhas para disfarçar 
pois pode agravar a infeção.  

Fig. 11 - Medidas de prevenção de onicomicoses adaptada [42] 
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 Apresentação: 

 Indivíduo do sexo masculino, de 24 anos, assistente administrativo, que pratica futebol 

semanalmente, usando balneários públicos de um ginásio polidesportivo, solicita ajuda 

para a resolução de uma alteração anormal da sua unha e pé. 

 Avaliação clínica do caso: 

 Apresenta-se com uma onicomicose do tipo ungueal distal lateral na unha do 1º dedo 

do pé direito, cuja lâmina se encontra afetada pela suscetível presença de um T.rubrum. 

São claras as manifestações da infeção, nomeadamente pelo aspeto 

branco-amarelado, unha espessa, ligeiramente deformada e 

hiperqueratósica. Presumivelmente na sua causa estará o fato de 

frequentar balneários públicos, indicado como fator de risco. 

 Para além da unha infetada, apresenta também uma pequena 

micose superficial na planta do pé, entre o 1º e 2º dedo (Fig.12), muito 

provavelmente pela contaminação da unha para a pele circundante. Os 

principais sintomas de queixa por parte do utente são o mau estar e a 

prurido.  

 Plano de intervenção: 

 Foi recomendado ao utente uma consulta de Podologia com o objetivo de uma melhor 

interpretação da situação bem como de um aconselhamento e acompanhamento 

terapêutico por uma especialista além do farmacêutico.  

 Aquando da 1ª consulta, procedeu-se à recolha de uma amostra de lâmina ungueal 

para análise laboratorial. Após confirmação do agente etiológico pelo laboratório, foi 

iniciado o tratamento com tioconazol (TROSYD® (Pfizer)) em verniz e pó, uma vez que não 

havia afetação de mais de 50% da unha, pelo que o tratamento tópico pode ser uma opção. 

Foi aconselhada a aplicação do verniz diariamente, camada sobre camada em todas as 

unhas, para tratar a unha infetada e prevenir a ocorrência nas saudáveis. Quanto ao 

tioconazol em pó, deve ser aplicado em todas as meias e calçado utilizado pelo utente para 

eliminar a presença do fungo e evitar a propagação através destes, fazendo assim também 

o tratamento do calçado. 

 Em consultas posteriores, foi avaliada a evolução e eficácia do tratamento instituído, 

bem como foi feita a limpeza da unha, através de desbridamento e rebaixamento da lâmina 

ungueal, para ajudar à renovação de uma nova unha e eliminação da porção doente. Para 

além deste tratamento, foi feito o aconselhamento da utilização de terbinafina (LAMISIL 1® 

(Novartis)) em creme para o alívio do prurido, assim como da manifestação do fungo na 

pele. 

 

Fig.12 – Micose no 

pé direito 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

36 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

 Pelo que podemos verificar nas imagens da Fig.13, após 3 meses de tratamento, 

começam a surgir resultados positivos ao tratamento. No entanto ainda há um longo 

caminho a percorrer, uma vez que este tipo de tratamento implica o acompanhamento da 

lâmina ungueal no seu crescimento desde a matriz até à sua fase mais distal. Nesta fase 

é importante garantir que o utente continua a cumprir o plano terapêutico e relembrar que 

as melhoras podem parecer pouco significativas, mas que isso é normal pois o tempo de 

tratamento e recuperação é longo até à obtenção da cura. 

4. CONCLUSÃO 

 Além do acompanhamento do caso clínico em cima apresentado, tive oportunidade de 

assistir a outros casos, pelo que adquiri vários conhecimentos acerca dos diferentes tipos 

de tratamento e o resultado obtido através deles, bem como aprendi qual a fisiopatologia, 

etiologia e medidas de prevenção deste tipo de infeção. Foi-me possível fazer uma relação 

entre os tipos de tratamento existentes e os diferentes resultados clínicos obtidos, com o 

objetivo de perceber qual o tratamento atualmente disponível mais eficaz para cada 

situação. Os fármacos mais utilizados e eficazes são o tioconazol (TROSYD® (Pfizer)) em 

verniz para tratamento das unhas, nitrato de econazol (PEVARYL® (Johnson & Johnson) 

em pó para tratamento da pele e calçado e o itraconazol (SPORANOX® (Janssen 

Farmacêutica)) em comprimidos ou xarope (dada a sua segurança para indicação em 

crianças) para tratamento sistémico.  

 A existência deste tipo de consultas na farmácia, além de permitirem a 

angariação/fidelização de novos clientes e a satisfação dos utentes habituais, possibilita a 

aprendizagem do PF para melhorar futuros aconselhamentos sobre a temática das 

onicomicoses. A onicomicose não é apenas um problema estético, mas pode exercer 

efeitos prejudiciais ao indivíduo, acarretar risco particular à saúde dos idosos e as 

consequências da sua disseminação na comunidade podem ser muito dispendiosas. Cabe 

ao farmacêutico, ajudar os utentes na prevenção e tratamento desta infeção, uma vez que 

é a ele que os utentes recorrem em primeiro lugar para resolver este tipo de situações.  

Fig.13 - Evolução clínica após tratamento da onicomicose no pé direito 

10.07.2014 
06.08.2014 

06.06.2014 
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Tema 3: PROTEÇÃO SOLAR - O PORQUÊ DA SUA IMPORTÂNCIA! 

1. ENQUADRAMENTO 

Com a chegada do Sol, são muito frequentes os casos de queimaduras solares que 

recorrem a farmácia com pedidos de ajuda para aliviar o desconforto associado a estas. 

Por isso, e dada a importância que esta temática possui atualmente, decidi abordar este 

tema junto dos utentes de forma a alertá-los para as consequências que advém de uma 

exposição solar desprotegida, bem como prestando-lhes aconselhamento de qual o 

protetor mais adequado para o seu tipo de pele. A informação sobre o porquê da 

importância da proteção solar foi-lhes fornecida através de um cartaz colocado em ponto 

de destaque na FSQ (ANEXO XXIV), assim como, também acessível aos utentes, através 

de um desdobrável informativo (ANEXO XXV). Neles encontrava-se o mais importante em 

termos de efeitos prejudiciais ao organismo causados pelas radiações solares, quais as 

regras básicas para uma exposição solar segura, o que é e para que serve um protetor 

solar e como se deve escolher este tipo de produto. 

2. INTRODUÇÃO 

 O sol é fonte de vida e de saúde pois aquece-nos, regula os ritmos do corpo, 

proporciona bem-estar, entre muitos outros benefícios... No entanto também pode ser uma 

ameaça pois emite raios solares que atingem a superfície terrestre, destacando-se os raios 

ultravioletas, que têm um impato enorme sobre a nossa pele, sobretudo se a exposição for 

prolongada, excessiva e desprotegida, estando na origem dos eritemas solares, 

envelhecimento cutâneo e o cancro de pele. Assim é essencial ter comportamentos 

seguros em relação à exposição solar, não só na praia como em todas as atividades que 

obriguem à permanência sob a luz solar (praticar desporto, jardinagem, determinadas 

profissões exteriores, etc), devendo utilizar-se sempre protetor solar, de forma a diminuir 

os riscos associados à radiação solar. 

3. RADIAÇÃO SOLAR E OS SEUS EFEITOS 

 O sol é essencial à vida na Terra mas os seus efeitos sobre o Homem dependem das 

caraterísticas individuais da pele exposta, da intensidade, frequência e tempo de 

exposição, que por sua vez dependem da localização geográfica, estação do ano e período 

do dia. Em doses moderadas, a radiação solar desempenha um papel benéfico no bem-

estar físico e mental, uma vez que pode ser um excelente tratamento contra determinadas 

formas de depressão sazonal; na síntese de vitamina D, essencial à fixação do cálcio nos 

ossos; no estímulo à produção de melanina com consequente bronzeamento da pele e 

no tratamento de certas doenças como a icterícia e a psoríase. [47] 

 Contudo o sol também tem uma face menos brilhante, podendo prejudicar o organismo 

se não forem tomados os devidos cuidados aquando da sua exposição. De toda a radiação 
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solar recebida, infravermelha (IV), visível (Vis) e ultravioleta (UV), esta última constitui a 

maior ameaça à pele, uma vez que sendo a de menor comprimento de onda e de maior 

energia, penetra mais profundamente na pele e causa diversas reações prejudiciais a este 

órgão. Os efeitos nocivos do sol podem aparecer a curto, a médio ou a longo prazo e são 

causados pelos raios UVA e UVB:  

 Raios UVA  

 Estão presentes ao longo de todo o ano e são responsáveis pelas reações alérgicas 

(Fig.14), envelhecimento cutâneo precoce (Fig.15), pelas rugas e hiperpigmentação 

da pele (Fig.16) e cancro de pele (Fig.17), visto que penetram profundamente nos tecidos 

cutâneos e os danificam. O seu efeito é dificilmente percetível porque são pouco dolorosos, 

constituindo um perigo silencioso. [47] 

 

 

 Raios UVB 

 Atuam sobre a melanina, substância responsável pela 

cor da pele, deixando a pele bronzeada em apenas 48h após 

exposição. Para além disso estão na origem dos eritemas 

solares (Fig.18), do envelhecimento precoce da pele e do 

cancro cutâneo, sendo então muito nefastos para o organismo. [47]  

 Os danos causados são cumulativos e aparecem tanto mais precoce quanto mais cedo 

for a exposição descuidada e excessiva ao sol. O cenário piora quando os danos 

acontecem numa criança, uma vez que a sua pele é mais frágil, os efeitos prejudiciais da 

exposição vão-se acumulando e as consequências evidenciam-se muito mais cedo, isto é, 

na fase adulta. As agressões solares degradam irreversivelmente o sistema de defesa 

cutâneo, a pele acumula os radicais livres tóxicos, a sua capacidade de reparação diminui 

e os danos celulares são definitivos, levando a um envelhecimento acelerado da pele, a 

um enfraquecimento das defesas imunitárias e a mutações nas células da derme e 

epiderme, constituindo condições favoráveis ao desenvolvimento de cancro de pele. [48] 

4. PROTEÇÃO SOLAR 

 Após análise de todos os efeitos prejudiciais que o sol pode ter, torna-se evidente que 

a proteção solar reveste-se de grande importância, sendo o meio mais eficaz para evitar 

todas as consequências e poder beneficiar do que de melhor o sol tem para dar.  

Fig. 14- Erupção 

fotoalérgica  

Fig. 15-Envelhecimento 

cutâneo  

Fig. 16- Manchas de 

hiperpigmentação  

Fig. 17- Cancro da pele  

Fig. 18- Eritema solar 
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 Para uma proteção adequada e eficaz do sol, existem várias medidas de prevenção 

que podem ser tomadas para reduzir a quantidade de radiação nefasta que atinge a 

superfície da pele, nomeadamente evitar a exposição direta à radiação solar UV através 

de: [49,50] 

 Uso de roupa com proteção UV: nem todo o tipo de vestuário oferece o 

mesmo nível de proteção, pois depende da natureza do fabrico. Já existem indústrias 

têxteis a investir e a desenvolver vestuário específico para proteção através do uso de 

fibras mais densas ou tecidos impregnados de filtro solar. Alem disso, recomenda-se 

o uso de roupa escura, uma vez que o preto é mais protetor; 

 Óculos de sol com filtros solares: não é suficiente o uso de óculos muito 

escuros. Estes devem ser grandes e envolventes, com lentes que filtrem eficazmente 

os raios UV de forma a proteger os olhos do desenvolvimento de cataratas, 

fotoconjuntivites e perda progressiva da visão; 

 Chapéus de abas largas: vão permitir a proteção das zonas mais expostas 

como o nariz, testa e orelhas, reduzindo em 50% a superfície exposta à radiação; 

 Uso de luvas: existem profissões que obrigam à exposição prolongada das 

mãos ao sol, pelo que o uso de luvas pode prevenir o aparecimento de manchas de 

envelhecimento precoce da pele; 

 Protetor solar: produto que constituirá uma barreira química e/ou física 

protetora contra as radiações solares; 

 Beber água: para evitar a desidratação, principalmente da pele, que ficará 

mais exposta à agressão por parte do sol. 

 A combinação de todas estas medidas permitirá ter uma boa proteção solar, 

fundamental para diminuir, principalmente, o número de casos de cancro de pele, cuja taxa 

tem aumentado exponencialmente em Portugal. 

4.1. Protetor Solar 

Para minimizar os efeitos prejudiciais das radiações solares UV, surgem então os 

protetores solares. A pele contem uma proteção fisiológica em que o bronzeamento é o 

fenómeno mais evidente, no entanto não é suficiente, pelo que se torna necessário recorrer 

a protetores artificiais. Estes produtos, tratam-se de produtos cosméticos que contem na 

sua formulação filtros solares que atuarão como barreiras protetoras da pele 

proporcionando não só a proteção contra exposições solares pontuais, mas também vão 

proteger a pele contra os danos traiçoeiros causados pela exposição crónica a baixos 

níveis de incidência solar. 

Os protetores solares devem oferecer uma ampla faixa de proteção - UVB (290-320 

nm) e UVA (320 – 400 nm) - e devem ter incorporadas outras substâncias protetoras, tais 

como os antioxidantes captadores de radicais livres, proporcionando assim uma proteção 
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a curto e longo prazo. Para ser considerado como protetor solar ideal, este deve ter as 

seguintes caraterísticas: [47,51,52]  

 Deve ser composto por um filtro solar que absorva ou reflita as radiações 

nocivas, de preferência contra UVA e UVB, conferindo assim um alto fator de proteção 

solar;  

 Deve ser uma formulação que seja fácil de aplicar e que forme um filme protetor 

na pele, fixando-se na camada córnea, sem penetrar nem entrar na corrente 

sanguínea dérmica. 

 Deve resistir à água e à transpiração; 

 Deve ser estável à luz e ao calor; 

 Deve ser livre de qualquer tipo de composto que possa originar reações tóxicas 

ou alérgicas, principalmente se é destinado à aplicação em crianças; 

 Não deve manchar a pele nem a roupa. 

 Os protetores solares são formulações que, para além do filtro solar, são constituídas 

por diversos compostos tais como água (em elevada quantidade), emolientes (permitem 

a solubilidade, fotoestabilidade e melhoram as propriedades sensoriais da formulação, 

como por exemplo esteres), emulsificadores (atribui um tipo de formulação, sendo 

principalmente emulsões do tipo óleo/água), modificadores reológicos (conferem 

viscosidade e espalhabilidade, tais como compostos poliméricos sintéticos), adjuvantes 

dos filtros solares e formadores de filme (ajudam no aumento da eficácia do filtro solar 

e da resistência à água bem como melhoram a formação de uma película sobre a pele, 

cujos exemplos podem ser os derivados do poliuretano e do silicone) e por fim 

potenciadores sensoriais (adicionados com o objetivo de criar uma formulação 

esteticamente atraente, como é o caso do 

silicone fluido ou em pó). Após junção de 

todos estes constituintes em diferentes 

proporções, podemos obter formulações sob 

a forma de creme, loção, emulsão ou spray, 

que variam sobretudo em termos de textura e 

principalmente de nível de proteção que 

conferem (Fig.19). [47,51] 

4.1.1. Fator de Proteção Solar 

 Fator de proteção solar (FPS) é a relação entre a dose mínima de radiação UVB que 

causa eritema na pele protegida por um protetor solar e a dose mínima de radiação UVB 

que causa eritema na mesma pele, quando desprotegida. Este determina a proteção 

oferecida pelo protetor solar contra os raios UV, apresentando-se sob a forma de valor 

numérico que quantifica o tempo que um indivíduo pode ficar exposto ao sol sem produzir 

Fig. 19- Exemplos de protetores solares para adulto e 

criança à venda na FSQ: Anthelios XL® 50+ (La Roche-

Posay), Emulsão solar 50+ (Avène), Loção solar 50+ (Piz 

Buin®), Spray Solar 50+ (Uriage), Spray solar Photoderm® Kid 

50+ (Bioderma) e Spray solar 50+ (Eucerin®)  
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eritema, utilizando do protetor solar, em comparação com a exposição desprotegida. 

Assim, considerando as mesmas localizações geográficas, estação do ano, período do dia 

e condições climáticas, se um determinado protetor apresenta o valor de FPS 30, significa 

que é necessária uma exposição solar 30 vezes maior para produzir eritema. Contudo, esta 

proteção visa, na maioria dos casos, apenas a radiação UVB, uma vez que a proteção 

contra UVA é reduzida. Vários estudos referem que apenas uma pequena percentagem de 

radiação UVA é bloqueada pelo uso de protetor solar, mas é recomendado que se opte 

pelos protetores solares cujo FPS seja 1/3 para UVA.[51,53]  

 O FPS é de menção obrigatória no rótulo, apresentando-se sob a forma de categorias: 

“baixa” (FPS 6 a 10), “média” (FPS 15, 20 e 25), “elevada” (FPS 30 e 50) e “muito elevada” 

(FPS 50+) e que tem como objetivo ajudar o utente a comparar produtos e a escolher o 

produto certo de acordo com o tipo de pele. Esta caraterística de proteção é conferida pelo 

filtro solar presente no protetor solar, onde a escolha dos excipientes para a formulação é 

fundamental, dado que estes devem proporcionar a permanência do filtro numa película 

uniformizada durante o máximo de tempo possível bem como todas as caraterísticas 

químicas e físicas essenciais. [52] 

4.1.2. Filtro solar 

O constituinte ativo básico dos protetores solares para alcançar a proteção UV solar 

é, inevitavelmente, o filtro solar, pois é este que funciona como barreira física e/ou química 

e nos protege das radiações prejudiciais. Este tem a capacidade de interagir com a 

radiação incidente através de 3 mecanismos básicos: reflexão, dispersão e absorção. [53] 

Os filtros UV, segundo a visão clássica, eram classificados em químicos ou físicos, de 

acordo com a solubilidade ou insolubilidade das partículas. No entanto, a classificação mais 

sensata é a de filtros orgânicos ou inorgânicos, em que os orgânicos, tal como o nome 

indica, têm na sua composição compostos orgânicos e os inorgânicos têm óxidos 

metálicos. Geralmente, os compostos orgânicos protegem a pele por absorção da radiação 

e os inorgânicos pela reflexão da radiação. Contudo, já existem no mercado, filtros 

orgânicos que além de absorverem, também refletem a radiação UV. Para além disso, já 

é muito utilizada a combinação de filtros orgânicos e inorgânicos permitindo obter uma alta 

proteção UV, apenas sendo necessário um bom ajuste em termos da restante formulação 

para manter as caraterísticas desejáveis para um agradável protetor solar. Isto porque a 

associação de diferentes filtros UV pode, entre outras consequências, causar alto grau de 

irritabilidade quando aplicado na pele. [47] 

Além de presentes na composição dos protetores solares, estes filtros podem também 

ser adicionados a outros produtos cosméticos, como por exemplo aos produtos de 

maquilhagem, que vão conferir para uma proteção diária aos raios solares ao longo do ano. 
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 Filtros UV inorgânicos 

Os filtros inorgânicos são partículas de óxidos metálicos capazes de refletir ou 

dispersar a radiação incidente, fenómenos estes dependentes do tamanho da partícula (as 

partículas devem ser preferencialmente do tamanho da ordem da radiação que se quer 

evitar). O óxido de zinco (ZnO) e o dióxido de titânio (TiO2) são os únicos compostos 

inorgânicos cujo uso como filtro UV em protetores solares é permitido. O TiO2 proporciona 

uma boa proteção no UVB e alguma proteção no UVA, enquanto que o ZnO tem um bom 

espectro para ambas as radiações UVB e UVA, mesmo em concentrações menores do 

que o TiO2. Muitas vezes opta-se pelo uso de ambos, bem como em associação com os 

orgânicos. As principais caraterísticas destes filtros solares são a sua baixa permeabilidade 

cutânea e a sua elevada fotoestabilidade, ou seja, têm a capacidade de manter a sua 

capacidade fotoprotetora mesmo após longos períodos de radiação solar.[51,53] Estão 

indicados para crianças e utentes com pele sensível, pois têm maior estabilidade, 

segurança e baixo potencial de irritação, bem como maior fator de proteção devido à sua 

opacidade. Contudo, têm a desvantagem de serem mais difíceis de espalhar, deixando 

sempre uma película branca sobre a pele, esteticamente desagradável. Este fato deve-se 

ao tamanho das partículas serem “demasiado grandes” o que leva a que estes compostos 

fiquem suspensos nas formulações, afetando não só a eficácia do protetor solar, mas 

também a aparência cosmética do produto. Recentemente, devido à inovação tecnológica, 

começam a surgir filtros inorgânicos compostos por micropartículas dos óxidos metálicos, 

que combaterão esta desvantagem.[47] 

 Filtros UV orgânicos 

Os filtros orgânicos são constituídos essencialmente por compostos aromáticos 

conjugados com grupos carboxílicos e com grupos dadores de eletrões (aminas em 

posição orto ou para do anel), que absorvem a radiação UV e a transformam em radiações 

de energia menor e inofensivas ao ser humano. O número de substituições no anel 

aromático bem como o elevado número de estruturas de ressonância proporcionam 

propriedades espectroscópicas que permitem a absorção de radiação de elevada energia. 

Como exemplos de filtros orgânicos existem os cinamatos, o ácido-paraminobenzoico 

(PABA), a benzofenona, a avobenzona, entre outros compostos sintéticos.[51] Estas 

moléculas estão divididas em filtros UVA, UVB e de amplo espetro (UVA e UVB). Os filtros 

UVB são efetivos e podem filtrar 90% da radiação UVB, sendo amplamente utilizados há 

décadas, enquanto que os UVA e de amplo espetro são resultado de pesquisas e 

descobertas recentes. A eficácia destes está diretamente relacionada com a estabilidade 

fotoquímica, resistência à água bem como solubilidade e dispersão no veículo utilizado. 

Têm como vantagens o facto de terem texturas invisíveis, fácil espalhamento e uma boa 

cosmeticidade, pois não há branqueamento nem coloração.[53] 
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4.1.3. Como escolher o protetor solar?  

 A pele pode reagir ao sol de múltiplas formas e estas reações desenvolvem-se 

consoante o tipo de pele de cada um. De acordo com a sensibilidade ao sol, definem-se 

vários tipos de pele designados fototipos. O fototipo é a qualidade da resposta da pele de 

um indivíduo à ação dos raios solares, isto é consiste na fotoproteção natural que cada um 

possui. Existem 6 fototipos determinados com base na cor de cabelo, tom de pele e a 

tendência de um indivíduo para sofrer eritema solar havendo para cada um deles um FPS 

mais indicado, tal como está descrito na Tabela 4.[50] 

 

 É de destacar que quanto mais baixo for o fototipo do utente (I, II ou III), mais alto 

deverá ser FPS do produto a escolher. No entanto, apesar de escolher um protetor solar 

com FPS elevado, não significa proteção segura e imediata, pois, uma das condições 

obrigatórias para uma boa eficácia deste, é o fato dele ter que ser adequadamente 

aplicado, na quantidade estimada de pelo menos 2 mg/cm2. [53] 

 Para além do tipo de pele, a formulação e textura do protetor também são importantes, 

uma vez que está provado que se for do agrado do utilizador há uma maior tendência à 

aplicação bem como à sua renovação.  

4.2. Regras básicas de proteção solar [49,50,54-57] 

 Tal como já foi referido anteriormente, a simples utilização do protetor solar não 

garante a total prevenção seja qual for o seu FPS, nem significa que pode haver um maior 

tempo de exposição ao sol, pois o objetivo do seu uso é complementar outras medidas de 

prevenção, amenizando e protegendo dos efeitos nefastos da radiação solar. Por isso, na 

figura seguinte (Fig.20) constam algumas das regras básicas que devem ser cumpridas 

para uma proteção solar segura e eficaz. 

Tabela 4: Relação entre o fototipo, tom de pele e FPS indicado adaptada[50] 
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5. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

 Na problemática das consequências da exposição solar desprotegida e excessiva ao 

sol, assim como em todos os aspetos e temas que dizem respeito à saúde e bem-estar dos 

utentes, o farmacêutico reveste-se de uma tarefa fundamental que é a de alertar, informar, 

prevenir e tratar os danos provocados no organismo por uma determinada causa. No que 

diz respeito ao tratamento dos malefícios provocados pelas radiações UV, apenas os 

eritemas solares têm resolução a curto prazo. Todas as restantes consequências, não têm 

tratamento efetivo, para além do cumprimento das medidas de proteção solar 

anteriormente referidas e do uso de cosméticos de prevenção do envelhecimento cutâneo.  

 Aquando do aconselhamento de um protetor solar, o farmacêutico deve ter em atenção 

para quem é o produto e qual o tipo de pele do utente. Deve informá-lo de todas as outras 

regras básicas de proteção solar e recomendar também cuidados a ter após a exposição 

solar, nomeadamente que deve aplicar água fria, para baixar a temperatura corporal, deve 

beber água, uma vez que a pele perde líquido devido a exposição por longos períodos de 

sol e deve aplicar loções, pomadas e cremes pós solares, hidratantes e reparadoras 

das agressões ocorridas na pele. Os produtos pós solares, hidratantes e reparadores são 

formulações que na sua composição contem substâncias que ajudam a aliviar os sintomas, 

como por exemplo a calamina, mentol e aloé-vera (calmantes), a alantoína e a vitamina A 

(anti-inflamatórios), os anti-histamínicos (alívio do prurido), a vitamina E (antioxidante que 

evita o envelhecimento cutâneo),o óxido de zinco (antissético) e a trolamina (humetante 

1. Evitar a exposição durante as horas de maior intensidade solar 
(11-15h): mesmo à sombra é necessário ter cuidado com a radiação 
solar refletida pela areia.

2. Escolher um protetor solar adequado ao seu tipo de pele e 
usá-lo diariamente. No rosto, o fator de proteção solar (FPS) deve 
ser superior ao do corpo.

3. Aplicar o protetor solar 30 minutos antes da exposição, em 
quantidade suficiente e uniforme por toda a superfície corporal. 
Não esquecer colocar protetor nas partes mais vulneráveis como 
orelhas, pescoço, nariz, pés e mãos.

4. Renovar a camada protetora a cada duas horas de exposição, 
após cada ida à água ou se transpirar excessivamente (mesmo 
com fórmulas resistentes à água).

5. Proteger-se com vestuário adequado, chapéu e óculos de sol e 
evitar roupa ou toalhas molhadas visto que a proteção diminuiu 
com a humidade.

6. Após exposição solar aplicar um after sun para hidratar, 
refrescar e ajudar à recuperação e regeneração rápida da pele 
agredida.

Fig. 20 – Regras básicas de proteção solar adaptadas[50, 54-57] 
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para criar um ambiente húmido que proporciona a cicatrização). Em casos mais graves 

pode ser necessário recorrer a toma oral de analgésicos e anti-histamínicos.[49,57] 

5.1. Estudo de caso 

 Apresentação do caso 

  Indivíduo do sexo masculino, de 18 anos, operário fabril, que após exposição solar 

excessiva na praia sem proteção, solicita ajuda para o tratamento de uma queimadura na 

região das costas.  

 Avaliação clínica do caso 

  Apresenta-se com um eritema solar (Fig.21), 

onde é evidente a presença de manchas avermelhadas 

de várias formas na zona das costas bem como a 

descamação da pele agredida. As principais queixas 

são dores, prurido e sensação de calor no local.  

 Plano de intervenção 

 As queimaduras/eritemas solares são geralmente de 1º grau e, por isso, podem ser 

tratadas sem recurso ao hospital, sendo o aconselhamento farmacêutico essencial para 

atenuar os sintomas subjacentes. Foi aconselhado ao utente a aplicação de água fria, a 

hidratação oral e aplicação de trolamina (BIAFINE® (Johnson & Johnson)) e de outros 

produtos hidratantes, como cremes hidratantes que tenha por casa. Quanto as 

indicações de utilização do BIAFINE® (Johnson & Johnson), foi recomendada a sua 

aplicação de 10 em 10 minutos até este ser recusado pela pele, forçando a penetração 

cutânea para maior eficácia, por massagem suave.[58] 

6. CONCLUSÃO 

 A necessidade de proteção solar é uma realidade irrefutável, quer seja como medida 

preventiva quer como terapêutica contra os principais efeitos nefastos da exposição solar 

desprotegida. Mesmo com o uso de protetores solares muito eficazes e que protegem das 

radiações UVB e UVA, não é possível garantir proteção completa contra os riscos da 

exposição à radiação ultravioleta (UV), já que nenhum protetor solar consegue filtrar na 

totalidade a radiação. Ao longo dos anos, é clara a evolução no desenvolvimento de 

protetores solares, com o objetivo de obter formulações seguras, eficazes e com ampla 

proteção UV. Estes, assim como o uso de roupa e acessórios, constituem ferramentas 

essenciais e indispensáveis para combater danos futuros, não só no Verão como ao longo 

de todo o ano, pelo que é importante haver uma mudança de mentalidade relativamente à 

exposição solar. O farmacêutico é um conselheiro e como tal deve sensibilizar os utentes 

para os danos causados por uma exposição irracional, pois apesar de não serem 

imediatos, manifestam-se mais tarde ou mais cedo no decorrer da vida. 

Fig. 21 – Caso clínico de eritema solar 
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ANEXO I – Cronograma das formações assistidas 

Data Tema Local Duração 

13.02.2014 TANTUM® (Angelini) FSQ 2 h 

25.02.2014 PHYSIOGEL® (Stiefel) FSQ 1 h 

11.03.2014 Produtos novos EUCERIN Hotel Tiara (Porto) 3 h 

20.03.2014 Gama LIERAC FSQ 2 h 

16.04.2014 Produtos BIAL FSQ 1 h 

22.04.2014 
Conjuntivite, dermatite atópica e 

incontinência urinária 
Cooprofar 

(Gondomar) 
3 h 

14.05.2014 DULCOLAX® (Boehringer Ingelheim)  FSQ 1 h 

14.05.2014 Gama BARRAL® (Angelini) FSQ 1 h 

19.05.2014 IMEDEEN® (Pfizer) FSQ 1 h 

22.05.2014 E-learning Psoriase FSQ 1h 30 

19.06.2014 SPIDIFEN® (Zambon) FSQ 30 min 

19.06.2014 LACTACYD® (OmegaPharma) FSQ 30 min 

27.06.2014 BRILIQUE® (Astrazeneca) 
Hotel Holiday Inn 

(Vila Nova de 
Gaia) 

3 h 

30.06.2014 MYTOSIL® (Sanofi) FSQ 1 h 

15.07.2014 Dentríficos: KUKIDENT®, ORAL B® FSQ 30 min 

30.07.2014 Barral BabyProtect ® (Angelini) FSQ 1 h 

 

ANEXO II – Fatura de uma encomenda direta ao laboratório NORFARMA 
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ANEXO III – Fatura de um fornecedor diário Alliance Healthcare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – Guia exemplar de psicotrópicos 
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ANEXO V – Listagem de Prazos de Validade 
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ANEXO VI – Nota de devolução 
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ANEXO VII – Nota de crédito 
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ANEXO VIII – Receita médica eletrónica 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

57 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

ANEXO IX – Receita médica manual 
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ANEXO X – Documento para Faturação 
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ANEXO XI – Guia de receitas devolvidas pelo CCR 
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ANEXO XII – Verbete de identificação de lote 
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ANEXO XIII – Relação resumo de lotes 
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ANEXO XIV – Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Glicemia: esta determinação é essencial para o diagnóstico e controlo 

da diabetes, de modo a prevenir ou a atrasar as complicações da doença. 

Para a medição, o ideal é que o utente esteja em jejum, fazendo-se a 

recolha de uma amostra de sangue capilar, com auxílio do aparelho de 

autovigilância OneTouch Verio® (Figura a). O intervalo de valores 

normais de glucose em jejum no sangue é 70 a 110 mg/dl.[26] 
Figura a – Aparelho e 

tiras de teste de glicemia 

OneTouch Verio® 

Pressão arterial: corresponde a um dos serviços mais solicitados 

podendo ser feito por dois métodos: o auscultório (manual), com o auxílio 

de um esfigmomanómetro, e oscilométrico (automático), com dispositivos 

eletrónicos (Figura c). A medição é fundamental para identificar 

precocemente indivíduos suspeitos de hipertensão e para o controlo dos 

que já são hipertensos, de modo a prevenir, avaliar a eficácia da 

terapêutica e atrasar as complicações da doença. O valor ideal de pressão 

arterial, independentemente da idade e do sexo, é  ≤ 120/80 mmHg [26] 

Figura c – Medidor 

de pressão arterial 

eletrónico Omron® 

Índice de Massa Corporal (IMC): Segundo a Organização mundial de Saúde (OMS), o IMC é 

a medida recomendada para classificar quantitativamente a obesidade e é obtido através da 

relação entre o peso e altura cuja fórmula é 
𝑷𝒆𝒔𝒐 (𝑲𝒈)

𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝟐  (𝒎)
. Para isso, na FSQ existe na área de 

atendimento uma balança eletrónica (Myreva®) que fornece, impresso num papel, o peso, altura 

e o IMC. O intervalo de valores de IMC para um peso normal é de 18,5 a 24,9. Acima de IMC 

25, os indivíduos já se encontram em excesso de peso. Este parâmetro é importante, uma vez 

que valores aumentados de IMC estão associados ao risco de comorbilidades, tais como 

diabetes, hipertensão arterial, problemas respiratórios, etc. [26] 

 

 

Colesterol Total e Triglicerídeos: a sua determinação é fundamental 

para a prevenção do risco de doença cardiovascular, dado que os níveis 

elevados destes não causam qualquer sintoma no doente. Na FSQ, são 

determinados a partir de uma amostra de sangue capilar (a recolha para a 

medição do colesterol pode ser em qualquer altura e dos triglicerídeos é 

recomendado que seja após um jejum de 12 horas), recorrendo ao 

aparelho Accutrend Plus® (Figura b). O valor de referência para o 

colesterol é de <190 mg/dl e para os triglicerídeos é de <150 mg/dl.[26] 

Figura b – Aparelho 

e tiras de colesterol 

Accutrend Plus® 
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ANEXO XV – Cartaz de divulgação “Caminhada pela Saúde” da FSQ  
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ANEXO XVI – Montra alusiva ao dia dos namorados 

ANEXO XVII – Lembrança dia do Pai 
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ANEXO XVIII - Classificação da obesidade segundo a OMS e risco de doença 

associado adaptada [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIX - Classificação do PA segundo o risco de complicações adaptada 
[32]  

Classificação IMC Risco de comorbilidades 

Peso baixo <18,5 Baixo 

Peso normal ou recomendável 18,5 – 24,9 Médio 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 Aumentado 

Obesidade classe I 30,0 – 34,9 Moderado 

Obesidade classe II 35,0 – 39,9 Grave 

Obesidade classe III ≥ 40,0 Muito grave 

Risco de complicações 

Perímetro Abdominal (cm) 

Homens Mulheres 

Aumentado ≥ 94 ≥ 80 

Muito aumentado ≥ 102 ≥ 88 
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ANEXO XX - Cartaz promocional do rastreio nutricional 
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ANEXO XXI – Folheto Desdobrável Informativo sobre Obesidade 
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ANEXO XXII – Questionário utilizado no Rastreio Nutricional 

 

ANEXO XXIII - Capa e verso do mini manual com dicas sobre Alimentação 

Saudável. 
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ANEXO XXIV – Cartaz: Proteção Solar – o porquê da sua importância! 
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ANEXO XXV – Folheto Desdobrável Informativo sobre Proteção Solar 

 

 




