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RESUMO 

 

Após cinco anos de estudos teóricos, o estágio é o primeiro contato com a realidade 

profissional que se aproxima, permitindo consolidar os conhecimentos académicos 

adquiridos, e servindo como ponto de partida para o exercício da actividade farmacêuti 

ca. Durante o meu estágio tive oportunidade de participar em todas as tarefas inerentes a 

uma farmácia comunitária, de forma a perceber todo o seu funcionamento. 

O Farmacêutico, sendo o último profissional de saúde que contacta com o doente e no 

qual este deposita uma maior confiança, deve estar apto para todas as exigências 

técnicas e deontológicas da profissão. Assim, o objetivo primordial do Farmacêutico visa 

promover a saúde e prevenir a doença, sempre de forma responsável e competente, 

garantindo o uso racional e seguro do medicamento. 

Esta proximidade com o doente permite ao Farmacêutico desempenhar um papel ativo 

junto da população. Deste modo, numa sociedade cada vez mais informada e exigente, é 

fundamental que o Farmacêutico mantenha os seus conhecimentos científicos 

atualizados no sentido de dar resposta aos problemas de saúde da população, tendo 

consciência de que, mesmo após a conclusão do curso, é necessário manter-se em 

constante aprendizagem e formação. 

Desta forma, este estágio em farmácia comunitária permitiu-me conhecer, para além de 

todos os procedimentos técnicos de gestão de stocks, receituário e dispensa de 

medicamentos, a parte mais humana da profissão: o contacto com os utentes e a 

promoção da sua saúde e bem- estar, sendo esta a principal preocupação que motiva 

estes profissionais de saúde. 

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

abril a outubro de 2014 na Farmácia Ana Silva, 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 ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL 
1.1 ENQUADRAMENTO GERAL DA FARMÁCIA ANA SILVA 

A Farmácia Ana Silva (ANEXO II) situa-se no lugar de S.Fins, nº201, EN 13, em Belinho, 

e tem como proprietária e Diretora Técnica a Dra. Ana Paula Cruz e Silva.  

Com dezassete anos de existência, preza por um atendimento de excelência 

proporcionando à população do concelho um aconselhamento personalizado e de 

qualidade. A proximidade à estrada nacional, serviços públicos, centros de transportes e 

a fácil acessibilidade tanto para peões como veículos proporcionam à farmácia uma 

localização privilegiada. A faixa etária dos utentes que a visitam é variável, no entanto, os 

utentes habituais que a frequentam são sobretudo idosos polimedicados. 

 

1.2 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A Farmácia Ana Silva encontra-se em horário de funcionamento ao público de segunda a 

sexta-feira das 9h00 às 20h00, de modo contínuo, assegurando as necessidades dos 

utentes que têm maior disponibilidade de deslocação na hora de almoço ou após o 

horário laboral. O serviço é igualmente prestado ao sábado das 9h00 às 19h00 e aos 

domingos e feriados das 10h às 12h.  

 

1.3 ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL 

Tanto a nível do espaço físico exterior como o interior, as instalações respeitam as Boas 

Práticas de Farmácia (BPF) regendo-se de acordo com as especificações estabelecidas 

nos artigos 28.º e 29.º do DL n.º 171/2012, de 1 de agosto, que procede à segunda 

alteração do DL n. º 307/2007 de 31 de agosto1. 

De acordo com as orientações das Boas Práticas de Farmácia (BPF), a qualidade do 

serviço prestado por uma farmácia depende das condições que a mesma apresenta e da 

existência de uma estrutura adequada2. 

 

1.3.1  ESPAÇO EXTERIOR 

De acordo com as especificações das BPF, o aspeto exterior de uma farmácia deve ser 

“caraterístico e profissional, facilmente visível e identificável”. Assim, e de forma a 

proporcionar uma mais fácil e imediata identificação, a Farmácia Ana Silva apresenta na 

fachada principal a “cruz verde”, iluminada sempre que a farmácia assegure o serviço e 

ainda uma placa onde consta o nome da farmácia e da sua directora técnica. 

Conforme o Decreto-Lei nº307/2007 de 31 de Agosto, o nome do Diretor Técnico (DT) e o 

horário de funcionamento também se encontram visíveis no espaço exterior. Possui uma 

montra, sendo o seu conteúdo periodicamente renovável, destinando-se a campanhas 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  2014

 

 2 Mariana de Abreu Patrão 

 

publicitárias de produtos de dermocosmética e medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) de modo a acompanhar as principais tendências e necessidades do 

utente de acordo com a época do ano.  

 

1.3.2  ESPAÇO INTERIOR 

De acordo com o disposto no DL nº 171/2012, de 1 de agosto, e de modo a garantir que 

os utentes dispõem da comodidade e privacidade inerentes a um atendimento de 

qualidade e que os medicamentos são armazenados e preparados de forma adequada, 

as farmácias devem dispor, no mínimo, de cinco divisões, designadamente: área de 

atendimento ao público, área de atendimento personalizado, armazém, laboratório e 

instalações sanitárias1,2. 

 ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

A área de atendimento ao público (ANEXO III) é um espaço bem iluminado e confortável 

na qual existem dois balcões de trabalho, com 3 postos de atendimento e terminais 

informáticos destinado sobretudo para atendimento geral. Apresenta também uma série 

de lineares que expõe produtos de cosmética e higiene corporal, organizados por marcas 

e uso a que se destinam, como produtos de puericultura, bucodentários, ortopedia, 

podologia, cuidado capilar e dermatológico. Para além disso dispõe de um espaço com 

medicamentos e/ou produtos destinados a uso veterinário. Nos lineares atrás dos balcões 

de atendimento encontram-se expositores de produtos sazonais de maior procura, 

nomeadamente medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) como os 

antigripais, analgésicos e descongestionantes nasais, também conhecidos como “over 

the counter” (OTCs), novidades, produtos promocionais e de maior necessidade de 

escoamento. Perto do gabinete de atendimento personalizado existe uma balança 

electrónica que faz a relação de IMC, um medidor automático de pressão arterial (PA) e 

pulsação. Encontra-se também o reservatório do programa da VALORMED. Outros 

elementos que completam o espaço compreendem uma zona de entretenimento 

destinada aos mais pequenos, e duas zonas de espera sentada, junto ao balcão de 

atendimento e gabinete de atendimento personalizado. 

 ÁREA DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO 

O gabinete de atendimento personalizado (ANEXO IV) constitui um espaço independente 

da zona de atendimento. A referida área permite aos utentes comunicarem de forma 

confidencial com os profissionais da FC sendo utilizada em determinadas situações 

como: quando se considere necessário decorrer uma conversa em privado, sem 

interrupções e sem a possibilidade de ser ouvida por terceiros; medições para compra de 

meias, efetuar testes de gravidez, consultas de nutrição, sessões de auriculoterapia e 
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massoterapia, ou para quando se efetuam serviços farmacêuticos que englobam a 

determinação da pressão arterial, colesterol total, triglicerídeos e diabetes. 

 SALA DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS   

A Farmácia Ana Silva possui um espaço destinado à prestação de outros serviços 

farmacêuticos (ANEXO V) efetuado por enfermeiros, nomeadamente: administração de 

injectáveis, administração de vacinas, prestação de primeiros socorros, cuidados do pé, 

etc. Este serviço tem o seguinte horário de funcionamento: 

 Segunda a sexta: das 9h às 10h e das 17h às 20h; 

 Sábados: das 9h às 12h e das16h às19h; 

 Domingos e feriados: das 10h às 12h. 

 ÁREA DE RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

A área de receção e conferência de encomendas (ANEXO VI) encontra-se na parte 

posterior da farmácia interligada com as várias zonas de armazenamento dispondo de 

acesso direto ao exterior. O local está equipado com diversos dispositivos informáticos, 

nomeadamente, computador, sensor de leitura ótica, impressora comum, impressora de 

códigos de barras, fotocopiadora e telefone. Junto a esta área, existem prateleiras para 

colocar arquivo de documentação (nomeadamente guias de remessa, faturas, notas de 

crédito, entre outros) e também produtos para devolução e produtos fora do prazo de 

validade que aguardam devolução ou quebra. 

 ÁREA DE ARMAZENAMENTO 

A área de armazenamento (Anexo VII) está ligada a todas as outras áreas e está 

reservada aos profissionais da farmácia. Esta zona encontra-se dividida em duas partes, 

sendo que na primeira zona, visível da zona de atendimento, está um armário dividido em 

gavetas onde se encontram organizados, por ordem alfabética do nome comercial ou da 

denominação comum internacional (DCI) no caso dos medicamentos genéricos (MG), os 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM). As gavetas existentes na parte superior 

estão destinadas ao armazenamento de MSRM cuja forma farmacêutica é líquida, e as 

gavetas existentes na parte inferior são destinadas às formas sólidas. Na mesma área 

mas não visível ao utente encontram-se, disponíveis em prateleiras, os medicamentos 

tópicos como pomadas, cremes, géis e produtos veterinários. Os medicamentos 

genéricos assim como os produtos oftálmicos e alguns diapositivos médicos possuem um 

armário próprio. Esta zona ainda dispõe de mais um conjunto de estantes destinadas ao 

armazenamento de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) bem como 

para medicamentos com prazo de validade próximo do término (três a quatro meses de 

antecedência). Na segunda zona encontram-se armazenados os leites de transição para 

bebés, farinhas, determinados produtos bucodentários bem como todos os produtos cujo 
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stock é elevado. O armazenamento de medicação refrigerada é feita em frigorífico cuja 

conserva medicação entre as temperaturas de 2 a 8ºC como vacinas, insulinas, colírios, 

gotas, vitaminas, etc. Estes estão equipados de um mostrador que permite controlar a 

sua temperatura de refrigeração. 

Existe ainda um local específico destinado ao armazenamento de estupefacientes e 

psicotrópicos.  

 LABORATÓRIO 

O laboratório (ANEXO VIII) constitui uma área essencialmente destinada à preparação de 

manipulados, à reconstituição de preparações extemporâneas e ao armazenamento de 

matérias-primas e reagentes. Encontra-se equipado com uma bancada de trabalho 

facilmente lavável, um lavatório, uma pedra de espatulação, um banho de agua, duas 

balanças, material de laboratório e referências bibliográficas base na área da 

manipulação de medicamentos. Nas prateleiras existentes encontram-se produtos como 

agua destilada, álcool, sprays, algodão, frascos esterilizados, entre outros. Este espaço 

reúne ainda as condições de temperatura, humidade, luminosidade e ventilação 

necessárias quer à adequada conservação das MPs, quer à operação de manipulação.  

 GABINETE DE DIREÇÃO TÉCNICA 

O Gabinete da Direção Técnica, onde a Diretora Técnica Ana Paula Cruz e Silva exerce 

as suas funções de administração, gestão e organização da farmácia e onde se realizam 

diversas reuniões e atendimentos de delegados e vendedores dos diferentes laboratórios. 

 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Numa área anexa à área de armazenamento encontram-se as instalações sanitárias da 

farmácia. 

 

1.4 RECURSOS HUMANOS  

Os recursos humanos assentam na base do sucesso de qualquer empresa. Numa 

farmácia, e dada a natureza do serviço prestado, são as pessoas, com o seu 

conhecimento, empenho e dedicação, que trazem o “brilho” e a individualidade ao 

serviço, permitindo a satisfação e a fidelização dos utentes. 

O quadro de funcionários é composto três farmacêuticos, Dra. Ana Paula Cruz e Silva 

(proprietário e Diretor técnico), Dra. Esmeralda Morim (Farmacêutica Adjunta Subsituta) e 

Dr. Nuno, uma Técnica de Farmácia, Inês Rolo e um adjuvante técnico, Octávio Silva. 

Cada elemento apresenta funções e responsabilidades bem definidas de modo a que as 

tarefas sejam desempenhadas com competência3. 
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2. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO  

Ao farmacêutico compete executar todas as tarefas relativas ao medicamento e à 

educação para a saúde, tendo como objetivo ultimo salvaguardar a saúde pública. Assim, 

o exercício da atividade farmacêutica exige um conhecimento profundo do medicamento 

que nos foi sendo transmitido ao longo do percurso académico mas que, perante o 

evoluir natural da ciência se torna insuficiente e requer atualização. 

É dever do farmacêutico procurar obter o máximo de informação, de forma a esclarecer 

possíveis dúvidas e a garantir a prestação de um serviço seguro e profissional. Assim, e 

de modo a garantir o acesso à informação de uma forma rápida e fidedigna a Farmácia 

Ana Silva dispõe, de acordo com o DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto e seguindo as BPF, 

das fontes de informação de acesso obrigatório4 como o Prontuário Terapêutico (última 

edição), a Farmacopeia Portuguesa e acesso aos resumos de características dos 

medicamentos (RCM). Para além das supracitadas a Farmácia Ana Silva detém na sua 

biblioteca outras referências que são aconselhadas, como o Prontuário Terapêutico, 

Simposium Terapêutico e Índice Nacional Terapêutico que têm relevante interesse a nível 

de atendimento e esclarecimento de dúvidas relacionadas com a medicação. Para além 

disso, a farmácia usufrui muitas vezes do apoio via telefónica do CIM (Centro de 

Informação do Medicamento) que responde a consultas sobre efeitos secundários, 

interacções, precauções, contra-indicações, uso terapêutico, composição e identificação 

de especialidades nacionais e estrangeiras, pesquisas bibliográficas e outros aspectos 

relacionados com o medicamento. 

Durante o meu estágio, recorri, algumas vezes, ao Prontuário Terapêutico. 

 

3. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA ANA SILVA 

3.1 SISTEMA INFORMÁTICO  

A utilização de um sistema informático é indispensável para a gestão e funcionamento de 

uma farmácia. O software utlizado pela Farmácia Ana Silva é o Sifarma 2000, 

desenvolvido pela Glintt®.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de compreender que esta ferramenta permite 

fazer o suporte e interligação entre as várias atividades farmacêuticas: a gestão dos 

stocks, a realização e receção de encomendas, o registo de vendas, devoluções, 

faturação, inventários, consulta de informação científica e técnica sobre os 

medicamentos, a atualização de preços, a consulta de histórico de vendas, entre 

outros1,5,6. 
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3.2 GESTÃO DE STOCKS 

Uma gestão eficiente dos stocks constitui um fator determinante não só para a viabilidade 

financeira da farmácia como para a contínua satisfação do utente. Desta forma, no 

momento da determinação do stock de um determinado produto é fundamental ter em 

consideração informações como a média de consumo do produto, as condições de 

negociação, a margem de lucro e o espaço disponível para o armazenamento. Assim, a 

farmácia deve procurar adaptar a quantidade de produto armazenado às solicitações 

diárias, evitando stocks por defeito ou por excesso, ambas as situações negativas para a 

farmácia e para o utente. 

Esta tarefa é facilitada pelo sistema informático Sifarma 2000, que representa uma 

funcionalidade muito útil no estabelecimento das quantidades mínimas e máximas, 

quando se acede à ficha do produto. Assim sendo, quando o stock mínimo é atingido, o 

sistema gera uma proposta de encomenda para o seu valor máximo estipulado, 

automaticamente. 

Contudo, e utilizando os propósitos acima, podem ocorrer ruturas de stocks devido a 

produtos rateados ou esgotados no laboratório. 

 

3.2.1 ROTAÇÃO DE STOCK E PONTO DE ENCOMENDA 

A avaliação da rotação de “stock” dos diversos produtos da farmácia fornece informação 

indispensável para a gestão dos mesmos uma vez que possibilita um investimento 

racionalizado e uma maior eficiência operacional. O ponto de encomenda pré-definido 

pela farmácia permite evitar a rutura de “stock” e realizar compras de acordo com a 

necessidade, dado que se trata de um valor mínimo de “stock” de um determinado 

produto a partir do qual se deve submeter uma encomenda. A alteração de “stock’s” 

mínimos e máximos é feita de acordo com a procura por parte dos utentes ou mesmo de 

acordo com a época do ano.  

A compra de produtos pela farmácia deve ser equilibrada e orientada para um conjunto 

de critérios: a rotação de “stock”, sazonalidade, custos associados, validade do produto e, 

é necessário ter também em consideração as necessidades dos utentes que 

normalmente visitam a farmácia. 

 

3.3 APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 

Entende-se por aprovisionamento, as operações técnicas, administrativas e económicas 

que colocam à disposição dos utentes medicamentos e outros produtos. 

 

3.3.1 ENCOMENDAS A FORNECEDORES 
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A aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde pode ser feita por intermédio 

de distribuidores grossistas, que funcionam como intermediários entre os laboratórios e a 

farmácia, e/ou diretamente aos laboratórios de indústria farmacêutica (compras diretas), 

sempre que as quantidades e vantagens económicas o justifiquem. Diariamente são 

realizadas encomendas aos armazenistas, sendo as compras diretas mais pontuais. 

A escolha dos distribuidores assenta numa análise criteriosa de diversos parâmetros, 

entre os quais: rapidez e eficácia na entrega, profissionalismo do serviço prestado, 

bonificação de produtos, possibilidade de devolução e facilidades de pagamento. De 

forma a ter acesso aos produtos em falta no menor período de tempo possível e a 

beneficiar de melhores ofertas em termos económicos, é essencial para a farmácia 

trabalhar simultaneamente com diferentes distribuidores. 

Assim, a Farmácia Ana Silva trabalha, diariamente, com dois distribuidores grossistas: 

Alliance Unichem e Cooprofar, sendo realizadas, em dois períodos distintos e de acordo 

com a proposta de encomenda gerada automaticamente pelo Sifarma 2000, duas 

encomendas. O facto de se trabalhar com vários distribuidores permite evitar mais 

facilmente rupturas de “stock” e permite também maior possibilidade de escolha, 

nomeadamente no que diz respeito a promoções. 

Ao longo do dia podem também surgir situações que requerem a realização de 

encomendas adicionais, quer de uma forma instantânea quer por contacto direto 

telefónico com os fornecedores. Ocasionalmente, e de modo a satisfazer um pedido 

específico urgente do utente, solicita-se um determinado produto junto a uma farmácia 

próxima. 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar encomendas diárias, o que me permitiu 

compreender melhor a complexidade desta tarefa, já que é necessário um conhecimento 

muito aprofundado sobre os produtos existentes na farmácia. Realizei também 

encomendas instantâneas, muitas vezes ao telefone, maioritariamente no momento do 

atendimento, de forma a satisfazer um pedido do utente. Foi-me ainda possível observar 

negociações da DT com os delegados de informação médica para realizar umas compras 

diretas. 

 

3.3.2 RECEÇÃO E VERIFICAÇÃO DA ENCOMENDA 

Quando a encomenda chega à farmácia é feita a sua receção e conferência. A 

encomenda é sempre acompanhada de fatura (ANEXO IX) e/ou guia de remessa. Este 

documento contém diversas informações, como a descrição dos produtos 

pedidos/enviados, os preços de faturação (PF) e venda ao público (PVP) e a taxa de IVA 
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aplicável, constituindo a base para o processo de conferência de encomendas. Esta foi 

uma das primeiras funções que desempenhei na farmácia.  

Utilizando o Sifarma 2000, procede-se ao registo dos códigos dos produtos através do 

leitor ótico. Segue-se a conferência da encomenda, comparando o que foi registado e o 

que consta na fatura, nomeadamente:  

 Designação do produto, forma farmacêutica, dose e número de unidades por 

embalagem  

 Quantidade pedida/enviada  

 Preço de faturação (PF) e preço de venda ao público (PVP)  

 Estado de conservação da embalagem. 

Nos produtos sem PVP fixado, cabe à farmácia atribuir-lhe um preço tendo em conta o 

PF e a margem de lucro. É de salientar que em qualquer situação, caso se verifique a 

alteração do PVP de um produto e o mesmo exista em stock, é necessário proceder à 

sua remarcação. 

No caso de o produto ser novo na farmácia deve ser introduzido o prazo de validade 

(PV).  

A conferência termina com a verificação do número total de unidade recebidas e do valor 

total faturado, em comparação com o constante na fatura e/ou guia de remessa. É 

impresso o documento comprovativo de entrega de encomenda e anexado à fatura, 

sendo esta posteriormente arquivada. 

Foi nesta área que iniciei o meu estágio e onde passei algum tempo na realização de 

atividades como receção e confirmação de encomendas, o que me permitiu estabelecer 

um contacto indireto importante com o volume de vendas e o stock da farmácia. 

 

3.3.3 ARMAZENAMENTO 

Um bom armazenamento dos produtos é imprescindível para um correto funcionamento 

diário da farmácia, por essa razão existe uma arrumação criteriosa para facilitar a procura 

dos produtos por parte de toda a equipa. Após a conferência os produtos são 

armazenados, tendo em conta a regra “First Expire First Out” (FEFO), para garantir que 

os primeiros produtos a expirar o PV sejam os primeiros a ser dispensados. Os produtos 

termolábeis são os primeiros a ser armazenados, no frigorífico, a uma temperatura 

compreendida entre os 2 e os 8ºC, que é monitorizada com um termohigrómetro, cuja 

leitura se faz mensalmente. Os restantes produtos são arrumados nos locais 

estabelecidos, atendendo às condições de luminosidade, temperatura (< 25ºC) e 

humidade (<60%), as quais são igualmente monitorizadas. A arrumação dos 
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medicamentos depende da forma farmacêutica, estando as gavetas organizadas por 

nome comercial ou DCI no caso dos MG.  

No início do estágio curricular, uma das minhas primeiras tarefas foi, para além de 

rececionar as encomendas, armazenar de forma correta os produtos. Esta tarefa foi de 

grande importância pois possibilitou-me a familiarização com os locais de 

armazenamento e com os produtos, os nomes comerciais, substâncias ativas, o que se 

relevou, posteriormente, bastante útil quando iniciei o atendimento ao público. 

 

3.3.4 CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

De forma a minimizar as perdas para a farmácia, é feito o controlo dos PV todos os 

meses. O Sifarma 2000 emite, no início de cada mês, uma listagem dos produtos 

(ANEXO X) cujo PV expira nos três meses seguintes, sendo essa informação 

confirmada manualmente. Os produtos em questão são retirados do stock e devolvidos 

ao respectivo laboratório/fornecedor.  

Durante o estágio, realizei, no final do mês de Maio e Julho, esta mesma análise. 

 

3.3.5 DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS 

A possibilidade da devolução de produtos possibilita a minimização de perdas para a 

farmácia. A devolução de produtos aos respectivos fornecedores/laboratórios pode ser 

desencadeada por diversas situações, entre as quais: irregularidades nos produtos 

entregues (embalagem danificada, produto errado ou não enviado, quantidade errada), 

recolha de produtos declarada pelo INFARMED ou pelo próprio fornecedor (comunicada 

à farmácia através de circulares informativas) ou ainda, como anteriormente referido, PV 

expirados ou a expirar.  

As devoluções são também efetuadas recorrendo ao Sifarma 2000. Os produtos a 

devolver são enviados ao fornecedor respetivo, juntamente com uma nota de devolução 

(original e duplicado) (ANEXO XI). Este, se aceitar a devolução, pode regularizar a 

situação através da emissão de uma Nota de Crédito (ANEXO XII) no valor do produto 

devolvido ou através do envio de um novo produto, igual ou não, cujo valor seja igual ao 

do produto anterior. No caso de a devolução não ser aceite, o produto é devolvido à 

farmácia, que o contabiliza para quebras e o encaminha para a Valormed. 

Durante o estágio tive a oportunidade de criar várias notas de devolução de produtos que 

por algum dos motivos citados acima, tiveram que retornar ao fornecedor. 
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4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

A dispensa de medicamentos constitui a última etapa de contacto do utente com o 

profissional de saúde, sendo aqui evidenciada a importância da atividade farmacêutica. 

Assim se infere que o desempenho pelo profissional citado deva obedecer a bases legais 

e éticas, efetuando uma dispensa responsável, no sentido de prestar bons cuidados de 

saúde e ainda ter atenção ao diálogo, devendo este ser personalizado, sigiloso e de 

linguagem adequada ao perfil socioeconómico do utente.  

Neste processo é fundamental que o farmacêutico avalie a medicação dispensada, com o 

objetivo de identificar e resolver problemas relacionados com os medicamentos (PRM), 

protegendo o doente de possíveis resultados negativos associados à medicação. A meu 

ver, trata-se uma das atividades mais importantes do ato farmacêutico e, 

consequentemente de maior responsabilidade.  

O tão esperado primeiro atendimento ao balcão realizou-se na 3ª semana do meu 

estágio, no qual dia após dia, durante todo o restante estágio, coloquei em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Procurei sempre fazer uma dispensa 

consciente, avaliando a medicação que dispensava, procurando sempre informar, da 

forma mais acessível, o utente de modo a prestar os melhores cuidados de saúde. 

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos podem ser 

classificados, quanto à sua dispensa, em: Medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) ou Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)7. 

 

4.1  MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA (MSRM)  

Entende-se por MSRM todo aquele que apenas pode ser dispensado mediante a 

apresentação de prescrição médica válida.   

Uma grande parte dos atendimentos que realizei na farmácia incluíam MSRM, sendo 

estes aqueles que representam a maior parte da faturação da farmácia.  

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto estão sujeitos a receita médica todos 

os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 

 Possam constituir um risco direto ou indireto para a saúde do utente quando 

utilizados sem vigilância médica ou quando utilizados frequentemente e em quantidades 

consideráveis para fins distintos daquele a que se destinam; 

 Contenham substâncias cujas atividade ou reações adversas necessitem de 

avaliação aprofundada; 

 Sejam administrados por via 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 sujeitos7: 
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 Medicamentos de Receita Médica Renovável  

 Medicamentos de Receita Médica Especial (RE)  

 Medicamentos de Receita Médica Restrita  

 

4.1.1 RECEITA MÉDICA  

Tal como foi referido acima, o DL nº 176/2006 de 30 de agosto, distingue MNSRM e 

MSRM, sendo que este documento, entenda-se a receita médica, é o meio de 

comunicação entre o médico, o doente e o farmacêutico8.  

Uma receita é então a forma como médico prescreve determinada medicação destinada 

a ser adquirida pelo utente na farmácia. O formato e preenchimento da receita deve 

obedecer a determinadas regras sendo elas:  

 Apresentação electrónica (ANEXO XIII). 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. 

No entanto, pode haver necessidade de prescrição via manual (ANEXO XIV) 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. 

 Prescrição de um limite máximo de quatro embalagens por receita e até quatro 

medicamentos distintos, excetuando-se aqui medicação em formato unitário podendo, 

nesta situação, ser prescritas até quatro embalagens iguais, na mesma receita;  

 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 deverá ser colocada num local próprio da receita e só é aceite nos 

seguintes casos: 

Tabela 1. Menções de exeções a constar nas receitas e sua justificação 

Menção na receita Justificação 
“Exceção a) do nº 3 do art. 6º da  
Portaria Nº 137 – A/2012, de 11 de Maio [6]  

Medicamento com margem ou índice 
terapêutico estreito  

 
“Exceção b) do nº 3 do art. 6º  

 

Suspeita reportada pelo INFARMED de 
intolerância ou reação adversa a um medicamento 
com a mesma substância ativa, mas identificada por 
outra denominação comercial  

 
“Exceção c) do nº 3 do art. 6º - Continuidade 

de tratamento superior a 28 dias”  

 
Reação adversa prévia”; Prescrição de 

medicamento destinado a continuidade de um 
tratamento com duração estimada superior a 28 dias  
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No caso da exceção a) e b), o farmacêutico pode apenas dispensar o medicamento 

constante na receita, enquanto que no caso da exceção c), o utente pode optar por 

medicamentos equivalentes ao prescrito, desde que apresentem um PVP igual ou 

inferior8,9. 

 Prescrição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes não pode constar 

em receitas onde estejam prescritos outros medicamentos e devem ser anotados dados 

do utente para o qual se destina a medicação e do que levanta a medicação na 

farmácia10;  

 Prazo de validade para receitas renováveis (1ª, 2ª e 3ª vias) até 6 meses e não 

renováveis até 30 dias, desde a data da prescrição11;  

 Deve conter códigos de barras relativamente ao número da receita, do local de 

prescrição, do número de utente e, sempre que aplicável, do(s) código(s) do(s) 

medicamento(s)9.  

 

4.1.2 AVIAMENTO DA RECEITA MÉDICA 

No momento da dispensa o farmacêutico deve verificar atentamente a validade e 

autenticidade da receita médica. Segundo o Artigo n.º 5 da Portaria nº137-A/2012, de 11 

de maio a receita só é validada se incluir os elementos referidos na Tabela 2: 

Tabela 2: Elementos obrigatórios que devem constar numa receita. 

 

Número da receita;  
Local de prescrição;  
Identificação do médico prescritor;  
Nome e nº de utente ou de beneficiário de 

subsistema;  
Entidade financeira responsável  
Se aplicável, referência ao regime especial 

de comparticipação de medicamentos;  
Denominação comum internacional (DCI);  
Data de prescrição;  

Dosagem, forma farmacêutica, dimensão e 
número de embalagens;  

Se aplicável, designação comercial do 
medicamento;  

Se e consoante aplicável a informação das 
referidas justificações técnicas;  

Se aplicável, identificação do despacho que 
estabelece o regime especial de comparticipação de 
medicamentos;  

Assinatura do prescritor  

 

Após verificar atentamente a validade e a autenticidade da receita médica procede-se à 

recolha do(s) medicamento(s), tendo em conta a opção do utente. A dispensa deve ser 

sempre acompanhada do devido aconselhamento, numa linguagem simples e clara, de 

forma a promover uma melhor utilização e adesão à terapêutica.  

Os medicamentos dispensados são registados no programa informático, o qual calcula, 

tendo em conta a entidade de comparticipação, o valor a pagar pelo utente. O 

atendimento termina com a impressão dos códigos de barras dos medicamentos 

dispensados no verso da receita, assinatura do utente, pagamento e impressão da fatura 

devidamente preenchida com o nome do utente. A receita é posteriormente carimbada, 
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datada e rubricada por quem efetuou a venda e arquivada para verificação e se 

necessário correção pelo DT ou farmacêutico adjunto. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de contactar com todos os tipos de 

receitas acima referidos tanto em formato manual como digital, aplicando as exceções 

que surgiam no receituário. No ato da dispensa do medicamento fiz a validação das 

receitas verificando parâmetros como data e validade de prescrição, nome e nº de utente, 

assinatura do prescritor devidamente identificada, vinheta e local de prescrição. Após 

cada dia de estágio, fiz regularmente a correção de receitas do dia verificando se todos 

os parâmetros estavam corretos, se tinham sido dispensados os medicamentos 

prescritos e aplicadas as devidas exceções e organismos. Em caso de detecção de erros, 

alertava telefonicamente o utente para correção do lapso. 

 

4.1.3 DISPENSA DE PSICOTRÓPICOS E/OU ESTUPEFACIENTES 

O grupo de substâncias sobre o qual é debruçada agora a atenção, é de grande 

importância devido à possibilidade de emprego em áreas como a oncologia e exibir 

propriedades específicas como: atuar no SNC, ter uma margem terapêutica estreit 

a e provocar dependência física e/ou psíquica. Devido ao mencionado, esta medicação 

deve obedecer a legislação especial acordada no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 

Janeiro, evitando o uso para fins ilícitos ou abusivos.  

I. AQUISIÇÃO   

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 onde figura o nome da substância, 

a quantidade entregue, a data do pedido, o número da requisição e o número de registo 

interno (ANEXO XV). O original da requisição é carimbado e rubricado pelo farmacêutico 

e arquivada na farmácia por um período nunca inferior a três anos, enquanto que o 

duplicado é reenviado como prova da transação do produto. 

Importa ainda mencionar que o acondicionamento de substâncias deste tipo deve ser 

feito em local reservado como um cofre para uma maior segurança e manuseadas 

apenas por farmacêuticos. 

II. DISPENSA  

Para que a dispensa de medicamentos contendo substâncias estupefacientes ou 

psicotrópicas seja possível é necessário: 

 Apresentação de receita eletrónica contendo apenas o medicamento em causa 

(ANEXO XVI); 

 Preenchimento dos dados do médico prescritor; 
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 Preenchimento dos dados do utente: nome e morada; 

 Preenchimento dos dados do adquirente (que pode ou não ser o utente): nome, 

morada, idade (obrigatoriamente maior de idade) e número de identificação12,13. 

No final do atendimento é impresso um “Documento de Psicotrópicos” (ANEXO XVII) em 

duplicado no qual um é anexado uma cópia da receita. Por fim, as receitas são colocadas 

numa gaveta e separador específico para posterior verificação por farmacêuticos.  

III. CONTROLO 

O INFARMED fiscaliza atividades que envolvem este tipo de medicamentos, controlando-

os periodicamente através do envio obrigatório, pela farmácia, dos registos de aquisição 

e dispensa destas substâncias. Mensalmente são enviados a esta entidade os registos 

informáticos de entradas e saídas com respectivos duplicados das requisições e os talões 

de venda devidamente assinados e carimbados (ANEXO XVIII). Anualmente é também 

enviado um mapa com o balanço das entradas e saídas de medicamentos psicotrópicos. 

Os registos de toda a documentação devem permanecer arquivados na farmácia por um 

período mínimo de três anos12.   

Durante o estágio tive contacto com este processo, tanto na aquisição e dispensa de 

medicamentos psicotrópicos (apenas apartir da 8ªsemana) como na organização das 

receitas de cada mês e requisições a serem enviadas para o INFARMED e fornecedores, 

juntamente com as listagens de entradas e saídas de medicamentos. 

 

4.1.4 ENTIDADES E REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

A atual legislação, o Decreto-Lei n.º 103/2013, de 26 de Junho que procede da alteração 

ao Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de Maio, aprova o sistema de comparticipação de 

medicamentos através de um regime geral e de um regime especial. Apesar de existirem 

inúmeras entidades que, asseguram a comparticipação de medicamentos, como é o caso 

da CGD, SAMS, SAVIDA, o SNS é o maior organismo e o que apresenta maior 

representação na Farmácia Ana Silva quando comparado com outros organismos.  

A comparticipação assegurada pelo Estado é fixada em quatro escalões de 

comparticipação (Escalão A-90%; Escalão B-69%; Escalão C-37%;Escalão D-15% do 

PVP dos medicamentos) que variam de acordo com as indicações terapêuticas do 

medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem, entre outros fatores14. 

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 
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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. 

Consoante o plano de comparticipação, no momento da dispensa do MSRM é atribuído à 

receita um número, um lote e uma série. 

Quando iniciei o atendimento ao balcão, tive como princípio confirmar com os 

farmacêuticos toda a medicação que estava a dispensar de modo a evitar possíveis erros 

de validação da prescrição ou dispensa do medicamento, comunicando sempre a 

ocorrência de dúvidas. 

 

4.1.5 CONFERÊNCIA DO RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

A faturação inicia-se no momento da dispensa de medicamentos sujeitos a receita 

médica, ao introduzir-se no sistema informático o código correspondente ao organismo 

que comparticipa o utente. A comparticipação é feita automaticamente pelo sistema 

informático, que, simultaneamente atribui um número sequencial à receita, sendo que 

para o mesmo organismo de comparticipação, as receitas são ordenadas numericamente 

em lotes de 30 receitas. 

Após o atendimento, as receitas devem ser conferidas. Esta ação prende-se com a 

necessidade de verificar que o que foi impresso no verso corresponde exatamente ao 

que está indicado na receita, ou seja, coerência do organismo de comparticipação, 

portarias, medicamento prescrito e dispensado e as suas unidades, bem como as 

exceções associadas. Além disto, há também verificação da data da receita, assinatura 

do médico, assinatura do utente, carimbo da farmácia e assinatura do farmacêutico.  

Posteriormente à conferência, as receitas são agrupadas por ordem numérica, por lotes 

(conjuntos de 30 receitas) e por organismo comparticipante. No final de cada mês, é 

realizado o fecho da facturação, os lotes são reunidas e são emitidos os seguintes 

documentos:  

Verbete de identificação de lote (ANEXO XIX): 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. 

Relação de resumo de lotes (ANEXO XX): lista com todos os lotes emitidos para 

um determinado organismo. 

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

comparticipação a pagar à farmácia.  
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Depois deste processamento, os lotes do SNS são enviados para o Centro de 

Conferências de Receitas até ao dia 10 do mês seguinte16. Os lotes dos restantes 

organismos de comparticipação, são enviados para a ANF que por sua vez reencaminha 

para as entidades competentes.  

Depois de verificadas, as receitas que não se encontrem conformes são devolvidas às 

farmácias, acompanhadas pelo motivo de devolução, para que esta proceda à correção 

ou que assuma o prejuízo do valor da comparticipação.  

Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar a conferência de algumas receitas. 

O processo de faturação foi me explicado e tive a oportunidade de assistir e auxiliar ao 

mesmo, todos os “finais do mês” do meu estágio. Também tive oportunidade de analisar, 

junto da DT, os motivos de devolução das receitas reenviadas à farmácia no mês de 

Junho.  

 

4.2 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

Os MNSRM pretendem ser utilizados para aliviar, tratar ou prevenir sintomas sendo que 

para isso não sejam necessários cuidados médicos. Este tipo de medicação só será útil 

se usada corretamente. Contudo, importa ter em mente que qualquer medicação não é 

totalmente inofensiva, tendo de haver sempre algum cuidado e aconselhamento se caso 

disso, entrando aqui o farmacêutico em ação. 

Os MNSRM, uma vez que não necessitam de prescrição médica, encontram-se muito 

ligados ao ato de indicação farmacêutica17 e automedicação18,19.  

 

4.2.1 INDICAÇÃO FARMACÊUTICA   

Indicação farmacêutica é o ato, por excelência do farmacêutico, no qual o este se 

responsabiliza pela seleção de um MNSRM e/ou indicação de medidas não 

farmacológicas, com objectivo de prevenir, aliviar ou resolver transtornos de saúde 

menores, autolimitantes e de curta duração que não apresente relação com 

manifestações clínicas de outros problemas e saúde do doente.  

O farmacêutico deve recolher informação necessária do estado geral do doente, para 

poder analisar a sua história clínica e médica, como complemento da análise das queixas 

(sintoma ou motivo; duração do problema de saúde; intensidade dos sintomas; existência 

de outros sinais ou sintomas associados ao problema de saúde em questão; outros 

problemas de saúde manifestados pelo doente; medicamentos que o doente toma; 

alergias medicamentosas e aparência do utente).  

Na indicação de um medicamento, deve-se ter em conta a seleção do princípio ativo, 

dose, forma farmacêutica, frequência de administração e duração do tratamento. A 
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eleição do tratamento pelo farmacêutico deve ter sempre em conta a qualidade, eficácia, 

segurança e custos dos medicamentos. Adicionalmente, deve-se aconselhar medidas 

não farmacológicas suplementares que de alguma forma substituam ou complementam a 

terapêutica instituída, ou caso entenda adequado, pode oferecer outros serviços de 

cuidados de saúde. Sempre que o caso não se trate de um mal menor deve-se 

encaminhar o doente a uma consulta médica. 

 

4.2.2 AUTOMEDICAÇÃO  

A automedicação consiste na implementação de um tratamento medicamentoso por 

iniciativa própria do doente. O doente com queixas ligeiras, passageiras e sem gravidade, 

sem recurso ao médico, assume a responsabilidade de melhorar a sua condição de 

saúde.  

Enquanto promotor da saúde, o farmacêutico, deve orientar o utente na escolha e 

utilização do medicamento e/ou produto de saúde, informando-o e educando-o para que 

este processo se realize sob indicação adequada.  

De forma a salvaguardar a saúde dos consumidores e a limitar a utilização dos MNSRM a 

situações clínicas bem definidas, o Ministério da Saúde publicou no Despacho nº 

17690/2007, de 23 de julho, uma lista das situações passíveis de automedicação. 

Durante o período que estive a observar e a fazer atendimento ao público deparei-me 

com diferentes situações de indicação farmacêutica e de automedicação, como por 

exemplo, constipação, obstipação, diarreia, pediculoses, tosse, pernas cansadas, picadas 

de insectos e alergias. Para o efeito coloquei ao utente questões pertinentes para melhor 

aconselhá-lo. Procurei estudar previamente alguns casos passíveis de indicação e 

automedicação. Procurei também, no momento da indicação/aconselhamento, os 

conselhos dos colegas da Farmácia Ana Silva no intuito de uma aprendizagem firme e 

evolutiva. 

 

4.3 MEDICAMENTOS GENÉRICOS  

Segundo o Estatuto do Medicamento, um medicamento genérico é aquele que possui a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e demonstrou bioequivalência com o medicamento de referência, por 

estudos de biodisponibilidade adequados.  

São considerados medicamentos genéricos os que reúnam todas as seguintes 

condições: são essencialmente similares de um medicamento de referência; os direitos 

de propriedade industrial relativos às respetivas substâncias ativas já caducaram; não se 

invocam a seu favor indicações terapêuticas diferentes às do medicamento de referência 
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já autorizado. Estes são identificados pela DCI da substância ativa, seguida da 

identificação do titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), da dosagem, da 

forma Farmacêutica e da sigla “MG”, inserida na embalagem exterior do medicamento.  

Durante o estágio, no ato de dispensa de medicamentos para os quais existia 

medicamento genérico, informei os utentes da existência de medicamentos genéricos 

comparticipados pelo organismo do utente e os preços que comportavam mediante 

comparticipação desse mesmo organismo, prestando-lhes também informação acerca 

dos requisitos e as vantagens dos medicamentos genéricos.  

 

4.4 MEDICAMENTOS MANIPULADOS   

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 

situações18. 

Os manipulados têm a vantagem de se adequarem ao perfil do paciente e associam-se 

normalmente a especialidades que impliquem associações ou doses de substâncias 

ativas não disponíveis no mercado, como a pediatria e a geriatria. 

É da responsabilidade farmacêutica a produção de manipulados. A preparação pode 

resultar de pedido por parte do utente, por aconselhamento farmacêutico ou por 

prescrição médica. Na última das situações é necessário receita e esta, caso 

comparticipada, deve conter a palavra “manipulado” e a inscrição “f.s.a.”, não podendo 

conter qualquer outro medicamento. Além disso deve vir mencionada a composição 

qualitativa e quantitativa, posologia e a forma de administração do medicamento.  

Durante o meu estágio não tive oportunidade de observar nem realizar este tipo de 

preparações visto que a Farmácia Ana Silva recorre a uma outra farmácia especializada 

para elaboração dos mesmos. 

 

5. DISPENSA DE OUTROS  

5.1 PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 

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. Nos dias de 
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hoje há um interesse crescente na aparência, na beleza e na jovilidade, levando a um 

aumento de procura deste tipo de produtos. Deste modo, e no sentido de corresponder 

às exigências da população atual, a Farmácia Ana Silva dispõe de uma vasta oferta de 

linhas e produtos de cosmética e higiene corporal20. 

O farmacêutico deverá ter uma atitude responsável e crítica no aconselhamento destes 

produtos, sabendo adequar as diferentes possibilidades de escolha a cada caso, de 

forma a satisfazer as necessidades dos utentes visando a saúde como prioridade. Além 

disto, apesar de existirem inúmeras situações passíveis de correção com um produto de 

dermofarmácia, existem outras situações mais graves, tal como acne, dermatites, 

psoríase, entre outras, que requerem indicação médica, devendo o farmacêutico 

proceder à respetiva referenciação. 

Durante o meu estágio realizei várias vezes indicação farmacêutica nesta área, 

recorrendo às linhas disponíveis na farmácia, sendo as mais representadas a Avène®, La 

Roche-Posay®, Bioderma ®, ROC®, Uriage®, entre outros. 

 

5.2 ARTIGOS DE PUERICULTURA 

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 vida7. 

 

5.3 SUPLEMENTOS ALIMENTARES  

Estes produtos são utilizados com a finalidade de complementar e/ou suplementar um 

regime alimentar, constituindo fontes concentradas de nutrientes, isolados ou em 

associação.  

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são aqueles que, pela 

sua composição ou processo de fabrico especiais, se distinguem dos alimentos de 

consumo corrente, sendo adequados às necessidades nutricionais de determinados 

grupos de indivíduos, designadamente: 

 Indivíduos cujos processos de assimilação ou metabolismo se encontrem 

perturbados; 

 Indivíduos que se encontrem em condições fisiológicas especiais; 

 Latentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde. [21] 
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Este grupo inclui uma vasta gama de produtos, sendo os leites para lactentes e papas 

aqueles que mais me foram requisitados. 

 

5.4 DISPOSITIVOS MÉDICOS  

Segundo o DL n.º 145/2009, de 17 de Junho22, Dispositivo Médico (DM) é 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, imunológico ou metabólico e destinado a ser 

utilizado em seres humanos para fins de: 

 Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou 

de uma deficiência; 

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

 Controlo da conceção. 

Na Farmácia Ana Silva, os dispositivos médicos mais procurados são o material de penso 

(compressas de gaze hidrófila, ligaduras, entre outros), fraldas e pensos para 

incontinência, pulsos, meias e joelheiras elásticas para fins médicos, frascos para 

colheita de urina asséptica, preservativos masculinos, testes de gravidez, termómetros e 

reagente tiras-teste para determinação da glicémia, bem como, lancetas. 

Em cada cedência destes produtos é prestada informação clara ao utente acerca do 

modo de utilização. 

 

5.5 MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO 

O DL n-º 184/97, de 26 de julho23, define o produto de uso veterinário como toda a 

preparação farmacêutica que se destina a ser aplicada nos animais, para prevenção ou 

tratamento de doenças e dos seus sintomas e para correção ou modificação de funções 

orgânicas. Os produtos veterinários procurados mais frequentemente na Farmácia Ana 

Silva incluem desparasitantes internos e externos para animais de companhia. 

A farmácia Ana Silva possui uma parceria com O ”ESPAÇO ANIMAL”, um conceito que 

permite à farmácia responder com eficácia à dispensa e ao aconselhamento de 

medicamentos e outros produtos veterinários. Através de formação adequada e 

permanente, bem como de um apoio técnico-científico de retaguarda, a equipa da 

farmácia torna-se especializada no segmento veterinário e oferece um aconselhamento 

competente e de qualidade aos seus utentes. 
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6 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS 

6.1 SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Com a possibilidade da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias, conferida 

pelo novo Regime Jurídico, a atividade farmacêutica vai além da preparação e dispensa 

de medicamentos, fazendo com que haja uma evolução na sua vertente clínica. Com a 

promulgação da Portaria nº.1429/2007, de 2 de Novembro, estabelece-se que a farmácia 

é hoje em dia um local de monitorização de vários parâmetros fisiológicos e bioquímicos, 

considerados relevantes para o controlo e manutenção da saúde das pessoas24. 

Desde o início do estágio foi me possível proceder à avaliação destes parâmetros a 

utentes da Farmácia Ana Silva. A meu ver esta atividade é bastante importante no 

sentido em que permite estabelecer um contacto mais aprofundado com a situação 

fisiológica dos utentes e fazer um acompanhamento da responsividade a determinados 

tratamentos farmacológicos como é o caso de tratamento com antidiabéticos orais, anti-

hipertensores, ansiolíticos, diuréticos entre outros. Foi, sem dúvida, uma das áreas que 

mais gostei de trabalhar sobretudo porque funciona como uma extensão do atendimento 

e prestação de cuidados de saúde havendo uma relação próxima entre farmacêutico e 

utente no que concerne a transmissão direta de medidas preventivas de acordo com a 

sua situação fisiológica. Em todas as situações consegui estabelecer uma relação de 

empatia com os utentes, o que me permitiu acompanhá-los mais proximamente em 

visitas seguintes.  

 

6.1.1 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS  

Na Farmácia Ana Silva, as determinações de vários parâmetros bioquímicos e 

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

arterial e Índice de Massa Corporal (IMC), são efectuadas na área de atendimento 

personalizado, recorrendo a métodos e aparelhos apropriados. Os resultados obtidos 

destas determinações são registados num cartão próprio de modo a permitir o 

acompanhamento do utente. O farmacêutico, após interpretação dos valores, deve 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. Em 

termos práticos, nota-se uma afluência destes serviços no período da manhã, sendo que 

os mais solicitados são pressão arterial e glicemia. 

 

6.2 SERVIÇOS NÃO FARMACÊUTICOS  

A Farmácia Ana Silva dispõe ainda de outros serviços não farmacêuticos com atividade 

regular e de bastante aderência da qual são exemplo os serviços de estética, consultas 
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de nutrição, auriculoterapia e massoterapia. E tal como referido anteriormente, a 

Farmácia Ana Silva possui ainda um espaço que está dotado de um enfermeiro que 

presta diversos serviços de saúde à população. 

 

6.3 VALORMED  

A VALORMED é a sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens e de Medicamentos fora de PV ou fora de uso, após consumo, contribuindo 

para o uso racional do medicamento e para a prevenção de danos ambientais. [25]  

Durante o estágio constatei que muitos utentes entregam na farmácia embalagens 

vazias, tendo sido também da minha responsabilidade a preparação dos contentores 

cheios para recolha pelos armazenistas. 

 

6.4 RECOLHA DE RADIOGRAFIAS USADAS 

Anualmente, a Assistência Médica Internacional (AMI) realiza uma Campanha de 

Reciclagem de Radiografias nas Farmácias Portuguesas, à qual a Farmácia Ana Silva 

aderiu. A campanha consiste na sensibilização das pessoas que possuem radiografias, 

sem valor de diagnóstico em casa, para as entregarem na farmácia. As radiografias são 

recicladas e permitem a angariação de fundos para fins humanitários. Além disso, 

protege-se o ambiente dos seus compostos tóxicos. 

 

6.5 RASTREIOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

A Farmácia Ana Silva tem promovido, ao longo dos últimos anos, várias ações de 

rastreio. O principal objetivo destas ações passa pela identificação precoce de algumas 

patologias, pelo aconselhamento de medidas farmacológicas e/ou não farmacológicas 

que visem a adoção de um estilo de vida mais saudável e, em muitos casos, pelo 

incentivo do seguimento da terapêutica já instituída, de forma a promover uma melhoria 

da qualidade de vida e da saúde do utente. 

Durante o meu período de estágio realizou-se na farmácia Ana Silva um Rastreio 

Cardiovascular (ANEXO XXI) no âmbito do mês do Coração. O rastreio consistiu na 

determinação da pressão arterial, glicemia e IMC. Foi ainda distribuído um folheto, 

elaborado na Farmácia, com recomendações na área da prevenção das doenças 

cardiovasculares e prestado um aconselhamento individual e personalizado a cada 

utente. 

Uma vez que o farmacêutico tem um papel importante no que toca à prevenção e 

identificação de fatores de risco cardiovascular, achei importante, durante o meu estágio 

na Farmácia de Belinho, dedicar algum tempo a essas tarefas. Para isso, projetei e 
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realizei dois rastreios cardiovasculares âmbito do “Dia Mundial do Coração”, em dois 

centros de dia do concelho de Esposende, Centro Social Belinho e Centro Social de 

Juventude Unida de Marinhas, nos dias 17 e 29 de Setembro, respetivamente. Tudo isto 

com o objetivo de mostrar à população mais idosa, o quão importante é estar alerta para 

determinados valores, como glicemia e pressão arterial, e informá-los das medidas não 

farmacológicas que existem e que por vezes são suficientes para retardar o aparecimento 

de doenças cardiovasculares. A informação foi elucidada com projeção de power point 

(ANEXO XXII), e também foram distribuídos panfletos informativos (ANEXO XXIII).  

Além disso, Setembro é o mês do regresso às aulas e foi daí que surgiu a ideia de levar 

informação às crianças da Escola de Belinho, acerca da prevenção e do tratamento da 

maior preocupação nesta altura do ano: os piolhos. Assim, elaborei e apresentei uma 

série de informação simples (ANEXO XXIV e XXV), com linguagem adaptada à idade do 

público-alvo, de forma a mostrar-lhes o quão importante é estar alerta para esta 

pediculose, pois é rapidamente transmissível num meio como a sala de aula, para que as 

próprias crianças levem também essa informação para casa e exijam, de certa forma, ser 

protegidas. 

 

7. FORMAÇÃO CONTINUADA  

A formação contínua deverá constituir uma obrigação profissional e incluir a frequência 

em cursos, congressos, encontros profissionais, científicos e consulta de publicações de 

forma a atualizar-se.  

No período de estágio, na Farmácia Ana Silva, foi me concedida a oportunidade de 

participar em algumas acções de formação (Tabela 3) de modo a completar a minha 

aprendizagem que considerei bastante relevantes para a minha formação profissional 

enriquecendo os meus conhecimentos nas várias áreas. 

Agradeço à Dr.ª Ana a possibilidade de ter participado em todas estas ações de 

aprendizagem que se revelaram bastante profícuas e motivadoras. 

Tabela 3. Formação continuada na Farmácia Ana Silva 

 

Data Formação 
26 de Maio Formação Veterinária “Espaço Animal”  
27 de Maio Formação Dermocosmética Bioderma® 
13 de Junho Formação Bene: “Febre e dor na criança” 
23 de Setembro Formação Nutrição Infantil Nestlé 
21 de Outubro Formação Veterinária “Zoonoses” 

 

8. FARMÁCIAS PORTUGUESAS 

A Farmácia Ana Silva está associada ao programa “Farmácias Portuguesas”, sendo a 

intenção desta adesão oferecer uma maior oferta de serviços vantajosos aos seus 
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clientes e, desta forma, fidelizá-los. Este programa disponibiliza um cartão aos utentes 

aderentes, no qual estes acumulam pontos que poderão posteriormente ser rebatidos por 

produtos dispostos no catálogo “Farmácias Portuguesas”26. 

 

9. CONCLUSÃO 

Este estágio de seis meses na Farmácia Ana Silva foi, sem dúvida, uma das experiências 

mais importantes e enriquecedoras do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

que me permitiu conhecer a realidade do quotidiano de uma farmácia comunitária, bem 

como consolidar conhecimentos teóricos assimilados ao longo de cinco anos na 

faculdade, transpondo-os para situações práticas. Assim sendo foi-me dada a 

oportunidade de realizar atividades tão variadas como a medição de parâmetros 

bioquímico, a preparação de medicamentos, dar entrada de encomendas e proceder ao 

armazém dos vários produtos e medicamentos existentes na farmácia, atendimento ao 

balcão, processamento de receituário e auxílio no fecho de faturação. Ainda é de referir 

que a oportunidade de participar ativamente e contribuir de forma positiva para o bom 

funcionamento da FC, executando as diversas tarefas que são da competência de um 

farmacêutico contribuíram para aumentar a confiança culminando a que exerça esta 

profissão de uma forma segura e competente.  

Apesar de todos os receios iniciais, a forma como fui recebida e integrada na equipa da 

farmácia, com toda a simpatia e compreensão, foi fundamental para a minha adaptação a 

esta nova realidade até então desconhecida. 

Uma das mais-valias deste estágio foi, na minha opinião, o contato diário com os utentes, 

no sentido de ouvir as suas confidências, de os orientar e esclarecer, prestando um 

serviço de qualidade que garanta o uso seguro dos medicamentos.  

Por todos estes motivos, este estágio deu-me uma enorme motivação e preparação para 

o meu futuro profissional, permitindo-me crescer, não só a nível profissional como a nível 

pessoal, preparando-me para os desafios de exercer a profissão de farmacêutica com 

todo o rigor e profissionalismo. 
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TEMA 1: PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES - O PAPEL DA 

FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

MOTIVAÇÃO  

A realização desta monografia surgiu da vontade de conciliar a minha experiência 

enquanto estagiária de uma farmácia comunitária com a iniciativa da instituição de 

referência na área da saúde em Portugal, a Fundação Portuguesa de Cardiologia. 

Tendo em conta que iniciei o meu estágio no mês de Maio, intitulado como o “Mês do 

Coração”, decidi direcionar o meu interesse na área das doenças cardiovasculares, e 

sendo a “Hipertensão Arterial” e a “Diabetes” uns dos principais fatores de risco destas 

patologias, pareceu-me oportuna a realização desta monografia.  

A realização deste trabalho possibilitou, assim, a utilização e a partilha de conhecimentos 

adquiridos ao longo do estágio, valorizando o meu papel enquanto futura farmacêutica. 

 

1. INTRODUÇÃO  

As doenças cardiovasculares (DCV) são responsáveis pela morte de aproximadamente 

30% da população mundial e 37% da população portuguesa27,28. 

Frequentemente relacionada com o acidente vascular cerebral (AVC) e a cardiopatia 

isquémica - principais causas de morte em Portugal - a hipertensão arterial (HTA) e a 

diabetes mellitus (DM) constituem uns dos mais relevantes problemas de saúde pública 

da sociedade atual27,28,29. 

A HTA e a DM são patologias crónicas, com elevada prevalência em Portugal e no 

mundo. Representa um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento das DCV, 

sendo a sua prevenção, tratamento e controlo essenciais para a diminuição da 

morbilidade e mortalidade associadas a este grupo de patologias27,28,29. 

Torna-se assim evidente a necessidade do desenvolvimento de uma estratégia 

concertada, capaz de envolver governos, sociedade civil e entidades da saúde, no 

alcance de uma missão específica: diminuir a prevalência destas patologias e a 

ocorrência de eventos cardiovasculares. Os profissionais de saúde desempenham, neste 

contexto, um papel essencial. 

O Farmacêutico, dada a proximidade ao utente, desempenha um papel fundamental na 

gestão das duas doenças. A sua função passa, muitas vezes, pela identificação precoce 

das patologias, pelo aconselhamento de medidas não farmacológicas que visem a 

adoção de um estilo de vida saudável, pelo incentivo do seguimento da terapêutica já 

instituída e por um acompanhamento farmacoterapêutico contínuo e personalizado de 

forma a evitar ou atrasar complicações graves consequentes. 
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Prevalência da HT (%) 

2. HIPERTENSÃO ARTERIAL 

2.1 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

A Pressão Arterial (PA) é a força ou tensão que o sangue exerce contra as paredes dos 

vasos. Esta força é gerada pelo coração na sua tarefa de bombear o sangue e pode ser 

modificada por diversos factores, produzindo uma subida ou descida da pressão29. 

A Hipertensão Arterial (HTA) define-se clinicamente como a elevação persistente da PA 

acima dos limites considerados normais.   

A classificação da pressão arterial é válida apenas para indivíduos com idade igual ou 

superior a 18 anos, que não estejam medicados com fármacos anti-hipertensores e que 

não apresentem processos patológicos agudos concomitantes33,34. 

Tabela 5. Classificação da HTA (Adaptado de DGS - Norma nº020/2011). 

 

Categoria Pressão Arterial Sistólica 
(mmHg) 

Pressão Arterial Diastólica 
(mmHg) 

Ideal <120 <80 
Normal* 120-129 80-84 

Normal Alto* 130-139 85-89 
Hipertensão 
Estádio 1 

140-159 90-99 

Hipertensão 
Estádio 2 

>160 >100 

*Pré hipertensão 

A categoria “pré-hipertensão” é conceito recente nos sistemas de classificação, não 

corresponde a um verdadeiro estado patológico. É, na verdade, uma designação 

escolhida para identificar indivíduos que se encontram em elevado risco de desenvolver 

HTA, pelo que o doente e os profissionais de saúde devem estar alerta para esse risco, 

intervindo no sentido de prevenir ou atrasar o desenvolvimento da doença. Estes 

indivíduos não devem iniciar terapêutica farmacológica, devendo ser aconselhados a 

alterações no estilo de vida por forma a reduzir o risco de HTA no futuro33,34. 

 

2.2 A HTA COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Figura 1 – Distribuição mundial da HTA no ano de 2008 (Adaptado de World Health Organization. Global status 

report on noncommunicable diseases 2011). 

<35 
35-39,9 
40-44,9 
45-49,9 
>50 
Não 
Não aplicável  

*PAS !140 e/ou PAD !90 ou Terapêutica anti-hipertensora 
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Dados da OMS revelam um aumento da prevalência da HTA, coincidente com o 

envelhecimento gradual da população e o aumento dos fatores de risco 

comportamentais. De facto, o número de indivíduos hipertensos aumentou 

significativamente entre os anos de 1980 e 2008, subindo de 600 milhões para 1 bilião de 

indivíduos30,31. Atualmente, a HTA afeta aproximadamente 40% da população mundial, 

constituindo assim um evidente problema de saúde pública, com repercussão a nível 

global, e que necessita de urgente e eficiente resolução. 

 A HTA não apresenta uma distribuição geográfica uniforme. De acordo com a Figura 1, 

a patologia é mais prevalente nos países menos desenvolvidos, facto que pode ser 

explicado pelo difícil acesso aos cuidados de saúde e pela escassez de meios de 

diagnóstico e tratamento, fatores que impedem um controlo eficaz da patologia. 

 

2.3 ETIOLOGIA 

A HTA trata-se da manifestação de um processo multifactorial, em cuja fisiopatologia 

estão implicados numerosos fatores genéticos e ambientais que determinam alterações 

estruturais do sistema cardiovascular, produzindo o estímulo hipertensivo, iniciando 

posteriormente a lesão aterosclerótica, base das doenças cardio e cerebrovasculares. 

De acordo com a sua etiologia a HTA pode ser classificada em HTA primária essencial, 

de maior prevalência (95%) e de etiologia desconhecida, e em HTA secundária, de 

origem secundária, ou seja, com causa identificável (Tabela 4)
32. 

Tabela 4. Causas identificáveis de Hipertensão Arterial (Adaptado de 32)
 

 

Causas Identificáveis de Hipertensão Arterial 

Apneia do sono 
Induzida por fármacos (contreceptivos orais, corticoesteróides, AINES, descongestionantes, etc.) 
Doença renal crónica 
Hiperaldosterionismo primário 
Hipertensão renovascular 
Síndrome de Cushing 
Doença tiroideia 

 

Pode-se suspeitar de uma causa identificável de hipertensão arterial nos doentes: 

 Cuja idade, história clínica, exame físico, gravidade da hipertensão ou valores 

laboratoriais sugiram causas identificáveis; 

 Que não respondam ou respondam de forma insatisfatória à terapêutica 

farmacológica; 

 Que tendo a PA controlada iniciem uma descompensação; 

 Apresentem valores de pressão arterial sistólica maior ou igual a 180 mmHg e/ou 

distólica maior ou igual a 110 mmHg; 
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 Com aparecimento súbito de HTA. 

O farmacêutico ou outro profissional de saúde devem referenciar estes doentes para 

cuidados médicos diferenciados, com vista à realização dos estudos e exames 

necessários32. 

 

2.4 SINTOMATOLOGIA 

A HTA apresenta-se como uma doença silenciosa –“the silent killer”, pois habitualmente a 

maioria dos indivíduos hipertensos não evidenciam qualquer tipo de sintomatologia. 

Embora em alguns casos podem ser referidos um conjunto de sintomas inespecíficos 

como cefaleias, tonturas, “dores no peito”, palpitações e dispneia27,28. 

 

2.5 A HTA COMO FATOR DE RISCO CARDIOVASCULAR  

Níveis normais de PA são fundamentais para o regular funcionamento do organismo, 

permitindo o equilíbrio funcional de diferentes órgãos vitais como o coração, o cérebro e o 

rim. 

A HTA é o fator de risco major para DCV, superando outros fatores de risco importantes 

como: DM; Dislipidemia; Obesidade; Sedentarismo; Tabagismo; Idade > 55 anos 

(Homens), > 65 anos (Mulheres); Antecedentes familiares.  

 Dados epidemiológicos revelam uma forte correlação entre o aumento dos níveis de PA 

e o aumento da prevalência de DCV, como AVC, doença arterial coronária, insuficiência 

cardíaca ou doença vascular periférica27,28,33. 

A HTA apesar de constituir o principal fator de risco para desenvolver DCV coexistem 

outros fatores que podem interagir de forma exponencial. De forma a evitar estas 

complicações é essencial que os profissionais de saúde procedam não só à 

determinação da PA, como também à avaliação do risco cardiovascular (RCV) global35,36. 

 

2.5.1 AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR 

O Risco Cardiovascular (RCV) define-se como a probabilidade de desenvolver uma DCV 

num período de tempo definido, normalmente calculado para 10 anos.  

A determinação global do RCV, baseada na identificação e avaliação dos fatores de risco 

cardiovasculares, permite estratificar os doentes em grupos de risco e implementar 

medidas de intervenção farmacológicas e/ou não farmacológicas que contribuam para a 

redução ou controlo do referido risco. 

Existem vários métodos para estimar o RCV. Os mais simples baseiam-se na 

identificação da presença ou ausência de fatores de risco e dividem a probabilidade do 
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individuo vir a sofrer um evento cardiovascular nos próximos 10 anos em 4 categorias 

(ANEXO XXVI): 

 Risco baixo – probabilidade inferior a 15%; 

 Risco moderado – probabilidade entre 15-20%; 

 Risco alto – probabilidade entre 20-30%; 

 Risco muito alto – probabilidade superior a 30%. 

Outra forma de avaliação do RCV é através do SCORE - Systematic Coronary Risk 

Evaluation (ANEXO XXVII)33. Este método é mais preciso que o anterior pois o valor do 

risco é obtido de modelos baseados em variáveis contínuas, em vez da classificação em 

categorias. A sua utilização é recomendada pela DGS na determinação do risco global 

cardiovascular em Portugal. 

 

2.6 OBJETIVOS TERAPÊUTICOS NA HTA 

O principal objetivo do tratamento no doente hipertenso é obter a longo prazo a máxima 

redução da morbilidade e mortalidade cardiovascular e renal. Tal pode ser conseguido 

pela redução dos valores elevados da PA e pelo tratamento dos fatores de risco 

modificáveis e de doenças associadas. 

Tabela 6. Objetivos terapêuticos para a redução da PA  

 

Objetivos Terapêuticos para a Redução da PA 

População hipertensa em geral <140/90 mmHg 
Diabéticos <130/80 mmHg 
Insuficientes renais <130/80 mmHg 
Hipertensos com PA na categoria normal a alta <130/80 mmHg  

 

Estes objectivos são alcançados através da instituição de medidas terapêuticas, 

farmacológicas e não farmacológicas, de um plano de vigilância e de um programa de 

educação do doente. 

 

2.7 TERAPÊUTICA NA HT 

A determinação do início da terapêutica é feita com base no quadro anteriormente 

referido (ANEXO XXVI) e de acordo com o algoritmo clínico constante no ANEXO 

XXVIII36. A terapêutica deve iniciar-se com modificações do estilo de vida do individuo. 

As intervenções não farmacológicas devem ser sistematicamente integradas no 

tratamento da HTA e incluem: 

 Adoção de uma alimentação saudável (redução do consumo de sal e gorduras 

saturadas e adequado consumo de frutos e vegetais); 

 Redução no consumo excessivo de álcool; 
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 Controlo do peso (redução e/ou manutenção do índice de massa corporal (IMC) 

para valores entre 18,5 e 25 e do perímetro abdominal (PA) para valores inferiores a 94 

cm no homem e 80 cm na mulher) 

  Prática regular de atividade física, num mínimo de 30 a 60 minutos 5-7 

dias/semana; 

 Cessação tabágica36,37. 

 Se não for atingido o objetivo para a diminuição da PA devem iniciar-se a terapêutica 

com um dos principais grupos de fármacos utilizados no tratamento da hipertensão, onde 

se incluem: Diuréticos, Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECAs), 

Antagonistas dos Recetores da Angiotensina (ARAs) e Bloqueadores dos Canais de 

Cálcio (BCCs)27,28. Devem iniciar-se diuréticos tiazídicos como terapêutica anti-

hipertensora inicial na maioria dos doentes, isoladamente ou em combinação com outra 

classe. 

 

2.8 PAPEL DO FARMACÊUTICO NA HTA 

O Farmacêutico Comunitário dispõe de uma posição privilegiada dentro do sistema de 

saúde, dada a sua acessibilidade e proximidade com o utente. De facto, a farmácia pode 

funcionar como uma porta de entrada para o sistema de saúde, sendo o Farmacêutico 

Comunitário, muitas vezes, o primeiro e o último profissional de saúde a estabelecer 

contacto com o doente38,39. 

O Farmacêutico deve desempenhar a sua missão respondendo aos desafios das novas 

tecnologias e da sociedade, promovendo o acesso à saúde como direito fundamental da 

Humanidade. O Farmacêutico Comunitário deve ser reconhecido pelo valor acrescentado 

que traz aos cuidados de saúde, nomeadamente no que diz respeito ao 

acompanhamento de doentes crónicos e à gestão da terapêutica. 

Neste contexto, o futuro do Farmacêutico Comunitário passa, invariavelmente, pela 

prestação de cuidados farmacêuticos, orientados para o indivíduo e para a comunidade, 

e pela promoção da segurança e melhoria da qualidade de vida do utente. O 

Farmacêutico deve exercer um papel ativo na prestação de serviços centrados no 

cidadão, em cooperação com os restantes profissionais de saúde, otimizar os resultados 

clínicos das terapêuticas, promovendo um uso efetivo, racional e seguro dos 

medicamentos e participar ativamente nas políticas de promoção da saúde e prevenção 

da doença e suas complicações.  

A intervenção farmacêutica na HTA abrange serviços essenciais e diferenciados e pode 

ser desencadeada nas seguintes situações:  
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 Apresentação de problemas de saúde por parte do utente, associados, pelo 

farmacêutico, a possível elevação da PA; 

 Identificação de indivíduos com fatores de risco cardiovascular; 

 Solicitação da medição da PA por parte do utente/doente; 

 Dispensa de anti-hipertensores; 

 Dispensa de medicamentos com interferências nos valores de PA; 

 Dispensa de dispositivos para medição da PA. 

O exercício da profissão abrange assim vários níveis, que se estendem desde a 

identificação precoce de indivíduos hipertensos ao aconselhamento no ato da dispensa e 

ao acompanhamento pós-dispensa, contribuindo para a prevenção das complicações. 

 

3. DIABETES MELLITUS 

3.1 DEFINIÇÃO 

A DM é uma doença crónica, debilitante associada a complicações graves, 

representando grandes riscos para as famílias e para a economia dos países no mundo 

inteiro40. Está associada a elevadas taxas de mortalidade, para além da marcada 

morbilidade associada a repercussões sérias na qualidade de vida destes doentes41. 

 

3.2  A DIABETES MELLITUS NO MUNDO 

A DM atinge mais de 382 milhões de pessoas em todo o mundo, correspondendo a 8,3% 

da população mundial e continua a aumentar em todos os países. Em 46% destas 

pessoas, a diabetes não foi ainda diagnosticada, prosseguindo a sua evolução silenciosa. 

Em 2013 a Diabetes matou 5,1 milhões de pessoas42. 

Estima-se que, em 2035, o número de pessoas com DM no mundo atinja os 592 milhões, 

o que representa um aumento de 55% da população atingida pela doença42. 

 

3.3 PREVALÊNCIA DE DIABETES MELLITUS EM PORTUGAL 

A prevalência da DM em 2012 é de 12,9% da população portuguesa com idades 

compreendidas entre os 20 e os 79 anos (7,8 milhões de indivíduos), a que corresponde 

um valor estimado de 1 milhão de indivíduos42,43. 

O impacto do envelhecimento da estrutura etária da população portuguesa (20-79 anos) 

refletiu-se num aumento de 1,2 % da taxa de prevalência da DM entre 2009 e 2012. 

Em termos de composição da taxa de prevalência da DM, em 56% dos indivíduos esta já 

havia sido diagnosticada e em 44% ainda não tinha sido diagnosticada. 

Verifica-se a existência de uma diferença estatisticamente significativa na prevalência da 

DM entre os homens e as mulheres (Figura 2). 
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Figura 2. Prevalência da DM em Portugal – 2012 – por sexo. (Adaptado de DGS (2013). Diabetes: Factos e 

Números 2013.) 

 

Verifica-se a existência de uma correlação direta forte entre o incremento da prevalência 

da Diabetes e o envelhecimento dos indivíduos. Mais de um quarto da população 

portuguesa integrada no escalão etário dos 60-79 anos tem DM (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Prevalência da DM em Portugal – 2012 – por escalão etário. (Adaptado de DGS (2013). Diabetes: 

Factos e Números 2013.) 

 

3.4 ETIOLOGIA 

A DM é uma desordem metabólica de etiologia múltipla caraterizada por defeito na 

secreção de insulina e/ou na sua ação, com alteração do metabolismo dos hidratos de 

carbono, dos lípidos e das proteínas43.  

Clinicamente carateriza-se por uma hiperglicemia crónica que, por sua vez, é responsável 

ao longo do tempo, pelo aparecimento de doença vascular micro e macroangiopática e 

de neuropatia. A hiperglicemia resulta de uma deficiente insulinossecreção, relativa ou 

absoluta, associada a graus variáveis de insulinorresistência. 
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A glucose resulta da digestão e transformação dos hidratos de carbono e dos açúcares 

da nossa alimentação. Depois de absorvida, entra na circulação sanguínea e está 

disponível para as células a utilizarem. Para que estas a utilizem é necessária a insulina, 

logo a insuficiente produção de insulina ou a insuficiente ação leva a hiperglicemia43,44. 

 

3.5  CLASSIFICAÇÃO45,46
  

 Diabetes tipo I – resulta da destruição maciça das células β pancreáticas 

havendo, por isso, uma ausência total de secreção de insulina. Na maioria dos casos, 

essa destruição é atribuída quer a um processo auto-imune, quer a uma causa 

desconhecida. A insulinoterapia é indispensável para a sobrevivência dos diabéticos tipo 

I. É mais frequente nas crianças, adolescentes e adultos jovens embora possa 

manifestar-se em qualquer idade. Em 2012, atingia perto de 3 200 indivíduos com idades 

entre 0-19 anos, o que corresponde a 0,15% da população portuguesa neste escalão 

etário, manifestando uma tendência de crescimento significativa ao longo do período 

considerado45. 

 Diabetes tipo II – resulta de um desequilíbrio no metabolismo da insulina (défice 

ou resistência) devido a fatores como sedentarismo, obesidade e predisposição genética. 

É a forma mas frequente de diabetes, correspondendo a cerca de 90% de todas as 

situações45. 

 Diabetes Gestacional – corresponde apenas aos casos em que a intolerância à 

glucose é documentada, pela primeira vez, durante a gravidez. No ano de 2012, 4,8% da 

população parturiente que utilizou o SNS durante esse ano desenvolveram este tipo de 

diabetes que, habitualmente, desaparece após o parto42. 

 

3.6 SINTOMATOLOGIA 

A Diabetes pode apresentar-se com sinais e sintomas clássicos de descompensação: 

polifagia, polidipsia, poliúria, cansaço, perda de peso súbita, infecções recorrentes, 

feridas de cicatrização difícil, visão turva, etc45.  

 

3.7 DIAGNÓSTICO 

Os critérios de diagnóstico de Diabetes, de acordo com a Norma da DGS N.º 2/2001, de 

14/01/2011, são os seguintes45: 

 Sintomas clássicos de descompensação e um só valor de glicemia ocasional 

200mg/dl (em qualquer horário do dia, independentemente da ultima refeição realizada);  

 Glucose em jejum (jejum de 8 horas) 126mg/dl em 2 ocasiões; ou  
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 Prova de tolerância à glucose oral (PTGO): glicemia às 2h 200 mg/dl com 75g de 

glucose no adulto ou 1,75g/kg na criança. A PTGO consiste na determinação da glicémia 

2h após a refeição; ou 

 Hemoglobina glicosilada (HbA1c)  6,5%. 

 

3.8 FATORES DE RISCO 

Fatores genéticos e ambientais parecem ser importantes no desenvolvimento da DM tipo 

1. Os fatores de risco ambientais, o aumento de peso, o aumento da idade materna no 

parto e, possivelmente, alguns aspetos da alimentação, bem como a exposição a certas 

infeções virais, podem desencadear fenómenos de auto-imunidade ou acelerar uma 

destruição das células beta já em progressão. 

A DM tipo 2 é muitas vezes, mas nem sempre, associada à obesidade, que pode, por si, 

causar resistência à insulina e provocar níveis elevados de glicose no sangue. Tem uma 

forte componente de hereditariedade, mas os seus principais genes predisponentes ainda 

não foram identificados. Há vários fatores possíveis para o desenvolvimento da DM tipo 

2, entre os quais46: Etnia – estima-se que a DM tipo 2 é até seis vezes mais comum em 

pessoas de ascendência Sul Asiática e até três vezes mais comum entre aqueles de 

origem Africana; Alimentação inadequada – dietas com níveis elevados em hidratos de 

carbono refinados e gorduras saturadas, e pobre em frutas e legumes estão fortemente 

associadas ao aparecimento de DM tipo 2; Envelhecimento – está comprovado que 

quanto mais avançada é a idade de um individuo, maior é o risco de desenvolver 

Diabetes. No entanto, o registo de casos de DM tipo 2 tem aumenta em todas as faixas 

etárias, afetando também crianças e adolescentes; Vida sedentária - estudos têm 

comprovado que apenas 30 minutos de exercício moderado por dia, cinco dias por 

semana, é o suficiente para promover a saúde e para reduzir a probabilidade de 

desenvolver diabetes tipo 2; Excesso de peso e Obesidade – estima-se que cerca de 60-

80% dos novos casos de DM tipo 2 têm IMC25 kg/m2; História familiar de Diabetes; 

Mulheres com história de Diabetes Gestacional ou com filhos de peso >4kg à nascença; 

Hipertensão Arterial – Individuos com Pressão Arterial superior a 140/90 mmHg ou sob 

terapêutica para a HTA também apresentam um risco acrescido de DM. 

Apesar da correlação entre os fatores de risco e o desenvolvimento de DM não ser 100%, 

quanto maior a associação de fatores de risco num individuo maior a probabilidade de 

aparecimento da doença. 
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3.9 CONSEQUÊNCIAS COMUNS 

A persistência de um nível elevado de glicose no sangue, mesmo quando não estão 

presentes os sintomas para alertar o indivíduo para a presença de DM ou para a sua 

descompensação, resulta em lesões nos tecidos. Embora a evidência dessas lesões 

possa ser encontrada em diversos órgãos, é nos rins, olhos, nervos periféricos e sistema 

vascular, que se manifestam as mais importantes, e frequentemente fatais, complicações 

da DM40.  

Em praticamente todos os países desenvolvidos, a DM é a principal causa de cegueira, 

insuficiência renal e amputação de membros inferiores. A DM constitui, atualmente, uma 

das principais causas de morte, principalmente por implicar um risco significativamente 

aumentado de doença coronária e de acidente vascular cerebral. Segundo a OMS, 50% 

dos diabéticos morrem de doença cardiovascular, e 10-20% dos diabéticos morrem 

devido a insuficiência renal46. 

Além do sofrimento humano que as complicações relacionadas com a doença causam 

nas pessoas com DM e nos seus familiares, os seus custos económicos são enormes. 

Estes custos incluem os cuidados de saúde, a perda de rendimentos e os custos 

económicos para a sociedade em geral, a perda de produtividade e os custos associados 

às oportunidades perdidas para o desenvolvimento económico. 

Um deficiente controlo metabólico nas crianças pode resultar em défice de 

desenvolvimento, assim como na ocorrência tanto de hipoglicemias graves, como de 

hiperglicemia crónica e em internamentos hospitalares. As crianças são mais sensíveis à 

falta de insulina do que os adultos e estão em maior risco de desenvolvimento rápido e 

dramático da cetoacidose diabética.  

As principais complicações crónicas da DM são: Neuropatia; Pé Diabético (Ulceração e 

Amputação); Doenças coronárias;  Doença Vascular Cerebral; Retinopatia; Nefropatia40. 

 

3.10 OBJETIVOS TERAPÊUTICOS DA DIABETES MELLITUS 

Os objetivos principais a atingir no tratamento da DM são: 

 Regularização do metabolismo; 

 Normalização dos valores glicémicos;  

 Ausência de sintomas; 

 Diminuição do risco de descompensações agudas; 

 Evitar ou atrasar complicações crónicas47. 
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3.11 TERAPÊUTICA 

A DM tipo 1 resulta da destruição das células β do pâncreas, com insulinopenia absoluta, 

sendo a insulinoterapia indispensável para assegurar a sobrevivência. Assim, os 

diabéticos tipo 1 são insulinodependentes sendo o tratamento a administração de insulina 

feita acompanhada de uma vigilância correta da glicemia e de uma alimentação saudável 

e prática de exercício físico regular. 

A DM tipo 2 é a forma mais frequente de Diabetes, resultado da existência de 

insulinopenia relativa, com maior ou menor grau de insulinorresistência, sendo que a 

insulinoterapia não é indispensável em todos os casos de DM 2. Os elementos principais 

do tratamento do doente diabético tipo 2 são antidiabéticos orais (ADO) e/ou 

administração de insulina juntamente com a terapêutica não farmacológica45,47.  

 Antidiabéticos Orais (ADO) 

Os ADO estão reservados para o tratamento da DM2 estável do adulto, sem 

complicações. De acordo com o seu principal mecanismo de ação, podem dividir-se em: 

Tabela 7 – Classificação dos antidiabéticos orais (Adaptado de 48). 

 

ANTIDIABÉTICOS ORAIS 

CLASSE SUBSTÂNCIA CATEGORIA 
Inibidores das alfa-glucosidases Acarbose  absorção intestinal de 

HC 
Biguanidas Metformina  insulinorresistência 

periférica Glitazonas Pioglitazona 

Sulfonilureias Glibenclamida 
Glipizida 
Gliclazida 

Glimepirida 

 produção de insulina 

Meglitinidas Nateglinida 
Inibidores da DPP-4 Sitagliptina 

Vildagliptina 
Saxagliptina 

 níveis de incretinas  

 secreção de insulina 

 Insulina 

Como referido acima, os diabéticos tipo 1 são insulinodependentes sendo a insulina 

obrigatória no tratamento destes casos.   

No entanto, os diabéticos tipo 2 controla a glicémia com ADO e/ou insulina. A insulina 

pode ser usada na DM tipo 2 nos seguintes casos: 

a) em doentes recém-diagnosticados, muito descompensados com marcada 

sintomatologia e/ou com glicemias elevadas (>300mg/dl); 

b) quando a terapêutica não farmacológica associada aos ADO, não é suficiente para 

uma adequada compensação metabólica; 

c) grave disfunção hepática ou renal; 

d) uso temporário durante a gestação ou doenças agudas (septicémia ou enfarte agudo 

do miocárdio). 
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 Os vários tipos de insulinas encontram-se esquematizados na Tabela 849. 

Tabela 8 – Tipos de insulinas disponíveis no mercado e duração de ação (Adaptado de 49). 

 

 

 

3.12 PREVENÇÃO 

A DM é uma das principais causadas de morbilidade crónica e da perda de qualidade de 

vida. É um problema de todas as idades e de todos os países sendo causa de morte 

prematura. Torna-se assim importante promover a prevenção, a identificação e o 

tratamento das complicações desta doença. 

Podemos distinguir 3 níveis prevenção: 

 Prevenção primária: consiste em identificar indivíduos que apresentem fatores de 

risco para o desenvolvimento de DM e aconselhá-los a adotar estilos de vida saudáveis 

(alimentação saudável, controlo do peso, atividade física regular, desabituação tabágica, 

diminuir o consumo de álcool, combater o stress); 

 Prevenção secundária: consiste em identificar indivíduos que já têm DM mas 

desconhecem, isto é, identificar indivíduos com sinais e sintomas de DM ou hiperglicemia 

(através de determinação de glicemia capilar ocasional). Encaminhar estes suspeitos à 

consulta médica e aconselhar adotar estilos de vida saudáveis. 

 Prevenção terciária: corresponde a um bom tratamento e vigilância do diabético 

de modo a impedir ou atrasar o desenvolvimento das complicações tardias da diabetes 

(controlo glicémico; tensão arterial <130mmHg/85mmHg; controlo lipídico; vigilância 

oftálmica; cuidados com os pés; vacinação; entre outros)50. 

 

3.13 PAPEL DO FARMACÊUTICO NA DM 

A prevenção da diabetes e a contribuição para detecção precoce constituem medidas 

básicas da intervenção farmacêutica nos cuidados gerais de saúde. A proximidade entre 

o farmacêutico e utente na farmácia faz que aquele tenha um papel importante a vários 

níveis: no aconselhamento de adoção de estilos de vida apropriados em utentes com 

DURAÇÃO DE AÇÃO TIPO DE INSULINA 

 

Ultra rápida 

Aspart 

Lispro 

 Glulisina 

Rápida Regular 

Intermédia NPH 

Longa Glargina 

Determir 
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predisposição para a diabetes, na identificação de diabéticos ainda não diagnosticados, 

no aconselhamento da terapêutica não farmacológica e farmacológica em diabéticos, 

tendo em vista evitar ou reduzir as complicações, quer agudas quer crónicas, da 

diabetes.  

A Educação é o elemento chave na prevenção e tratamento da diabetes. É fundamental 

para a obtenção de um adequado equilíbrio metabólico. Para a educação e informação 

do diabético muito contribuem o médico e o farmacêutico. Cabe ao farmacêutico 

completar e reforçar a informação dada pelo médico, esclarecer aspetos menos claros e 

disponibilizar-se para um permanente aconselhamento e informação dos diabéticos e 

seus familiares. A informação dada ao diabético dever ser o mais clara possível, em 

linguagem simples e sempre que possível, essa informação verbal deve ser 

acompanhada de informação escrita, de leitura e compreensão fáceis.  

Os familiares dos diabéticos também têm um papel importante para o êxito do 

tratamento, pelo que, também devem ser alvo de informação. 

Sempre que possível, o farmacêutico pode e deve colaborar com os outros elementos da 

equipa de saúde que acompanham o doente. Deve também aconselhar o doente a 

frequentar consultas regulares com o seu médico. 

 

4. ESTUDO NA FARMACIA ANA SILVA 

Com o intuito de avaliar qual a real situação da população do concelho de Esposende em 

termos de IMC, PA, Glicemia e estilo de vida, durante o meu estágio decidi realizar 

rastreios cardiovasculares, com a colaboração da restante equipa da Farmácia Ana Silva.  

Assim, um dos rastreios decorreu no dia 29 de Maio no âmbito do “Mês do Coração”, 

sendo divulgado através de um cartaz (ANEXO XXI), na Farmácia Ana Silva. Os dois 

rastreios seguintes decorreram nos Centros de Dia de Belinho e de Marinhas, no mês de 

Setembro.  

 

4.1 OBJETIVOS 

Este rastreio teve como principais objetivos a prevenção de fenómenos cardiovasculares, 

a identificação precoce de utentes de risco e o aconselhamento de medidas 

farmacológicas e/ou não farmacológicas que levem a melhorias da qualidade de vida.  

 

4.2 METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado por intermédio de um rastreio, portanto toda a informação foi 

recolhida através de uma entrevista direta com o doente. 
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A realização do rastreio, foi iniciada com uma “entrevista farmacêutica” onde os utentes 

foram questionados quanto ao sexo, idade, raça e ainda questões mais relevantes para a 

avaliação do estilo de vida dos utentes (hábitos alimentares, prática de exercício físico, 

hábito tabágico, abuso de álcool, stress excessivo).  

O utente foi ainda questionado sobre possíveis problemas de saúde dando especial 

atenção à HTA e DM, procurando saber se estão medicados e devidamente controlados. 

Os dados estatísticos são apresentados em percentagem e foram tratados no programa 

Microsoft Excel.  

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

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

utentes da farmácia que neles quisessem participar, de forma gratuita. Esta decisão 

permitiu alargar o público-alvo, de modo a que se procedesse não só à monitorização de 

indivíduos já diagnosticados com HTA e DM, mas também à identificação precoce de 

potenciais indivíduos de risco. Assim sendo, a adesão ao rastreio foi razoável, com a 

participação de 62 pessoas no total (N=62), cujos motivos para o fazerem vão desde a 

simples curiosidade até uma preocupação significativa com a sua saúde.  

No presente estudo, realizei inicialmente uma contextualização sociodemográfica dos 

utentes inquiridos com o objetivo de verificar quais as faixas etárias envolvidas no estudo 

e também alguns aspetos sociais como consumo de bebidas alcoólicas e hábitos 

tabágicos. Após análise dos dados, conclui que a amostra é maioritariamente constituída 

por indivíduos pertencentes à faixa etária de idade superior a 65 anos de idade (45%), 

sendo sobretudo representada pelo género masculino (58%) (Figura 4). Além disso, 

todos os indivíduos inquiridos são caucasianos.  
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Figura 4 – Representação da percentagem de grupos etários dos utentes (esquerda) e distribuição por idade 

e género (direita). 

O IMC foi um parâmetro tido em conta neste estudo, estando os resultados presentes no 

ANEXO XXIX. Pode então verificar-se que 77% dos indivíduos avaliados apresenta 

excesso de peso ou em algum dos graus de obesidade conhecidos (grau I, II e III), o que 

representa uma percentagem muitíssimo elevada da amostra que está em risco de 

desenvolver DCV, visto que IMC>25kg/m2 constitui um dos principais fatores de RCV. Os 

indivíduos com IMC superior ao normal foram estimulados e motivados a perder peso e a 

modificar a sua alimentação e atividade física de forma correta e 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. 

Foi avaliado também o estilo de vida de cada um quanto a hábitos alimentares, atividade 

física, 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 que em excesso 

contribui como fator de RCV. Dos utentes inquiridos, apenas 8% (5/62) respondeu que 

tinha hábitos tabágico. O tabagismo, tal como o consumo de álcool em excesso, surge 

muitas vezes como fator de risco para as doenças cardiovasculares, estando evidenciada 

em alguns estudos uma relação direta entre hábitos tabágicos e o desenvolvimento de 

DCV.  

Verificou-se que a população estudada pratica alguma atividade física, maioritariamente 

caminhadas não programadas. No entanto, cerca de 33% dos indivíduos avaliados não 

pratica qualquer tipo de exercício físico. Na abordagem dos hábitos alimentares, grande 

parte dos utentes sabe que deve ter uma alimentação saudável e variada, rica em frutas 

e legumes (a maioria fá-lo com recurso a sopa, salada e peças de fruta ao lanche). 

Sabem também que devem preferir o peixe à carne e os cozidos/grelhados aos 

fritos/assados. Também têm ideia do perigo dos elevados teores de sal, e da importância 

de ingerir 1L de água, no mínimo, por dia. Contudo apenas uma pequena percentagem 

(7%) cumpre impreterivelmente estes princípios essenciais para alimentação saudável. 

A determinação da PA é fundamental para o autocontrole da HTA e para identificar 

precocemente individuos suspeitos de hipertensão, de modo a prevenir ou a atrasar 

complicações da doença. Ao contrário do que a maioria pensa a HTA não tem 

habitualmente sintomas e a única forma de saber se a PA está alterada é medindo-a. 

Desta forma, neste rastreio cardiovascular a PA foi um parâmetro obrigatório. No estudo 

realizado na farmácia, cerca de 54,7% dos utentes (34/62) sofre de HTA: 31 indivíduos 

no grau de Hipertensão Estadio 1 e 3 utentes no grau de Hipertensão Estadio 2. Em 
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termos de composição da taxa de prevalência da HTA (Figura 5), em 62% dos indivíduos 

esta já havia sido diagnosticada e em 38% ainda não tinha sido diagnosticada. 

Verifica-se ainda a existência de uma diferença na prevalência da HTA entre os homens 

e as mulheres, 37,1% e 17,6% respetivamente.  

 Figura 5. Representação da prevalência da HTA nos utentes inquiridos  

Como referido anteriormente, o tratamento farmacológico da HTA assume uma 

importância ímpar no controlo dos níveis da PA e na diminuição da morbilidade e 

mortalidade associadas às DCV. No entanto, verifica-se ainda uma percentagem 

significativa de indivíduos que, estando sujeitos à terapêutica, não apresentam um 

controlo da patologia e este fato é bem visível neste estudo (ANEXO XXX): dos 43 

utentes diagnosticados com HTA e sob terapêutica anti-hipertensora, apenas 16 

indivíduos apresentavam valores de PA controlados, os restantes 27 indivíduos 

apresentavam valores elevados de PA. 

A todos os participantes cuja PA se encontrava elevada foi feita uma segunda medição 

minutos após, e posteriormente foi sugerida a medição frequente da sua PA de forma a 

confirmar ou não o diagnóstico desta patologia. Este é um passo importante em situações 

com suspeita de “HTA de bata branca”, problema que se sabe afetar 20 a 35% dos 

diagnosticados como hipertensos. Na “HTA de bata branca” os valores de PA elevados 

estão relacionados com um estado de ansiedade gerado pelo momento da medição, na 

presença do profissional de saúde.  

Todos os indivíduos que se encontravam em situações de PA acima dos valores normais 

foram aconselhados quanto a medidas não farmacológicas e autovigilância. 

A determinação da glicémia é fundamental para o controlo da DM e para identificar 

precocemente indivíduos com DM, de modo a prevenir ou atrasar as complicações. A 

determinação da glicémia foi feita por punção capilar.  
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A prevalência da DM no rastreio foi de 54,8% dos utentes com idades compreendidas 

entre os 35 e os 84 anos. Como referido anteriormente, o impacto do envelhecimento da 

estrutura etária da população portuguesa refletiu-se num aumento da taxa de prevalência 

da DM. Neste estudo, também se verifica um maior número de casos de glicémia elevada 

em indivíduos com idades mais avançadas (ANEXO XXXI). 

Verifica-se também a existência de uma diferença na prevalência da DM entre os homens 

e as mulheres, 33,8% e 20,9% respetivamente.  

Cerca de 52% dos 34 casos de indivíduos com valores glicémicos elevados eram utentes 

com DM diagnosticada. Face a estes resultados, apercebemo-nos de que a medicação 

feita por estes utentes não está a surtir o efeito desejado, pelo que foi aconselhado uma 

visita ao médico responsável pelo seu acompanhamento para que seja feita uma 

reavaliação do caso. 

 

4.6 CONCLUSÕES 

Os dados obtidos deste trabalho sobre fatores de risco cardiovasculares numa localidade, 

mais concretamente em Belinho-Esposende, 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 HTA e da DM nos últimos anos. Cabe ao farmacêutico estar 

atento para identificar precocemente a patologia, aconselhando medidas não 

farmacológicas que visem a adoção de um estilo de vida saudável, pelo incentivo do 

seguimento da terapêutica farmacológica já instituída e pelo acompanhamento 

farmacoterapêutico do doente de uma forma contínua e personalizada. 
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TEMA 2: PEDICULOSE – INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA NA ABORDAGEM 

ESCOLAR 

MOTIVAÇÃO 

Pediculosis capitis constitui uma parasitose exclusivamente humana e ubiquitária de 

elevada prevalência, sobretudo entre crianças em idade escolar. Apesar da relativa 

benignidade é causa frequente de desconforto físico e marcada morbilidade psicológica. 

Após tomar contacto com o desespero dos pais ao balcão da farmácia, achei relevante 

debruçar alguma atenção sobre este tema, tendo como objetivo levar informação, em 

linguagem bastante acessível e clara, às crianças da Escola de Belinho, uma vez que se 

tratam dos alvos preferenciais destes parasitas.  

 

1. INTRODUÇÃO 

São três as espécies de piolhos que parasitam o ser humano: Pediculosis humanus 

capitis, Pediculus humanus corporis e Phthirus pubis. O piolho da cabeça (Pediculus 

humanus capitis) é aquele que mais frequentemente causa infestação na criança. Apesar 

do piolho não ser um reconhecido vector de doença, a infestação resulta num marcado 

desconforto físico e pode predispor, pelo prurido e consequente escoriação, a 

sobreinfecção bacteriana das áreas envolvidas (Streptococcus pyogenes e 

Staphylococcus aureus). Condiciona adicionalmente desconforto psicológico, dada a 

conotação negativa inerente à pediculose, e social, resultante do potencial absentismo 

escolar e laboral. 

Devido à bem estabelecida relação de parasitismo entre o piolho e o ser humano, tem-se 

revelado árdua a tarefa de encontrar uma solução rápida, segura e eficaz para a sua 

eliminação, suscitando mesmo curiosidade perceber a fisiologia destes seres e a sua 

relação com a espécie humana51. 

 

2. EPIDEMIOLOGIA 

A pediculose é uma parasitose endémica a nível mundial e afecta pessoas de todas as 

idades e estratos sociais. Estima-se que mais de 100 milhões de pessoas estejam 

infestadas por este parasita Contudo, as crianças são os alvos preferenciais, sobretudo 

as raparigas entre os 5 e os 11 anos de idade, devido ao contacto interpessoal mais 

próximo na comunidade escolar52, assumindo uma prevalência de infecção que pode 

atingir os 25%. Dada a conformação ovalada, em secção horizontal, do cabelo nas 

pessoas negras, o piolho tem menor habilidade para se fixar às hastes pilosas, 

encontrando-se taxas de prevalência menores nestas populações52,53. 
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Ao contrário do que é crença comum, o piolho não salta, nem voa, pelo que a infestação 

resulta fundamentalmente do contato próximo. No entanto, a transmissão é também 

comum através da partilha de objetos de uso pessoal como pentes, adereços de cabelo e 

chapéus, o que explica os frequentes surtos em escolas e infantários, sobretudo entre as 

crianças do sexo feminino. 

 

3. HABITAT E CICLO DE VIDA DO PIOLHO  

O piolho tem o corpo achatado, mede 1 a 3 mm de comprimento, tem três pares de patas 

com garras e uma boca adaptada para sucção do sangue humano, do qual se alimenta, 

vivendo, em média, 30 dias52. Na sua superfície externa existem opérculos, que permitem 

o fornecimento de oxigénio e humidade. Desloca-se a uma velocidade de 23 cm/min. 

Tratando-se de um parasita exclusivamente humano e alimentando-se regularmente de 

sangue, sobrevive apenas cerca de 15 a 20 horas fora do couro cabeludo, morrendo por 

desidratação53. 

Uma vez na cabeça humana, o piolho escolhe determinados locais mais propícios ao seu 

desenvolvimento, nomeadamente a região occipital e retro-auricular, cujas condições de 

temperatura e humidade lhe são favoráveis54. Os piolhos fêmeas adultos depositam cerca 

de 10 ovos por dia, as lêndeas, que possuem um cimento para adesão firme ao 

segmento proximal das hastes pilosas. A eclosão das ninfas ocorre entre o 6º e o 10º dia 

após a postura dos ovos. 

Desde o momento da eclosão até ao desenvolvimento dum piolho maduro, sexualmente 

activo, decorrem entre nove a doze dias e, a partir desse momento, um novo ciclo 

recomeça54,55. 

 

4. MANIFESTAÇÃO CLÍNICA E DIAGNÓSTICO 

A infestação manifesta-se por prurido e resulta de uma reação à saliva do piolho que é 

libertada durante a sua alimentação. Desde o início da parasitose até ao surgimento do 

desconforto decorrem cerca de duas semanas, estando nessa altura a infestação já bem 

estabelecida56. O desconforto físico provocado pelo prurido é causa frequente de 

desatenção, perturbação do sono, escoriações e sobreinfecção cutânea do couro 

cabeludo, nomeadamente por Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus. No 

entanto, a morbilidade é fundamentalmente psicológica e resulta da conotação negativa 

inerente a esta parasitose53,54. 

O diagnóstico desta pediculose é efetuado através da deteção de um ou mais piolhos 

vivos ao exame objetivo. Um pente de dentes finos pode auxiliar nesta tarefa. 
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5. TRATAMENTO 

Diversos são os métodos que ao longo das gerações têm sido usados no tratamento 

desta infestação. Muitos deles são caricaturais, expondo a criança a sérios riscos, 

nomeadamente algumas formulações caseiras à base de maionese, azeite, óleos 

essenciais, petróleo e outras desnecessárias como as medidas de limpeza exaustiva do 

domicílio. 

No entanto, a remoção dos parasitas e das lêndeas viáveis com pentes de dentes finos e 

o uso de loções de permetrina a 1% são a arma mais comummente utilizada. 

Tendo em conta o ciclo de vida do piolho acima descrito, com coexistência simultânea de 

vários estadios de maturação, torna-se óbvia a necessidade de uma terapêutica seriada, 

de forma a possibilitar a eliminação dos piolhos que sucessivamente vão eclodindo, 

garantindo assim a sua erradicação. 

 

 

 

 

 

A obrigação a um tratamento continuado, com substâncias cujo potencial tóxico é 

reconhecido, constitui uma barreira para a adesão dos pais. 

Uma dificuldade adicional resulta da progressiva resistência do piolho aos métodos 

químicos usados na sua eliminação, resultando em falência terapêutica. Nalguns países 

os piolhos são já resistentes aos derivados do lindano e da permetrina51. 

Métodos recentes de destruição do piolho, baseados em processos físicos, têm suscitado 

interesse acrescido, revelando-se eficazes na erradicação destes parasitas e evitando os 

efeitos adversos dos produtos químicos, ao mesmo tempo que parecem não conduzir à 

emergência de resistências57. 

Seguidamente, passo a citar os vários tipos de métodos existentes para o combate desta 

pediculose:  

 

5.1 MÉTODOS QUÍMICOS TÓPICOS 

a) PIRETRÓIDES NATURAIS 

Os piretróides naturais são produtos elaborados à base de uma planta, o 

Chrysanthemum cinerariae. Atuam através do bloqueio da repolarização dos canais de 

sódio dos neurónios do piolho, resultando em paralisia respiratória e morte. Têm 

sobretudo actividade pediculicida e fraca actividade ovicida (ou seja, acção fraca na 

Um tratamento eficaz exige duas aplicações do produto: 

 1ª Aplicação: mata sobretudo piolhos adultos e jovens; 

 2ª Aplicação (7 a 14 dias depois): mata os piolhos recém-nascidos que 

entretanto saíram das lêndeas. 
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erradicação das lêndeas), pelo que se recomenda uma segunda aplicação com intervalo 

de 7 a 10 dias54. A sua eficácia global varia entre 60-70%. 

b) PERMETRINA A 1% 

A permetrina é um piretróide sintético, cujo mecanismo de acção é idêntico ao dos 

piretróides naturais, ou seja, através do bloqueio dos canais de sódio. A sua actividade é 

sobretudo pediculicida, pelo que também se recomenda uma segunda aplicação após 7 a 

10 dias. 

É um fármaco seguro, cuja eficácia não ultrapassa os 60-70%, sendo por isso 

considerado por muitos como o tratamento de escolha para a pediculose57. Nos últimos 

anos tem-se assistido a um aumento do número de resistências do piolho a este fármaco. 

c) LINDANO A 1% 

O lindano trata-se de um inibidor competitivo do receptor do ácido • -amino (GABA), 

actuando através de estimulação do Sistema Nervoso Central e causando morte do 

piolho por aumento da actividade colinérgica. Tem sobretudo actividade pediculicida, 

sendo responsável por efeitos adversos como neurotoxicidade e depressão da medula 

óssea. Nos últimos anos assistiu-se também a um acréscimo do número de resistências 

a este fármaco53,54. 

Devido ao seu potencial neurotóxico, o lindano a 1% não se encontra disponível para uso 

na pediculose. 

d) MALATIÃO A 0,5% 

O malatião trata-se de um organofosforado inibidor das colinesterases que causa 

paralisia respiratória do piolho. Actua rapidamente como pediculicida e tem a mais alta 

actividade ovicida (cerca de 98%), não sendo até ao momento reconhecidas resistências 

a este fármaco54. Contudo, recomenda-se também repetir a aplicação uma semana após 

a primeira53. Dado o risco de depressão respiratória se ingerido, é considerada uma 

terapêutica de segunda escolha, apenas usada nas situações de resistência aos outros 

fármacos. 

 

5.2 MÉTODOS QUÍMICOS SISTÉMICOS 

Estão disponíveis fármacos (Cotrimoxazol; Ivermectina) que podem ser usados de forma 

sistémica para o tratamento da pediculose. Apesar de não aprovados como 

pediculicidas, constituem opções terapêuticas em casos particulares. 

 

5.3 MÉTODOS FÍSICOS 

a) REMOÇÃO MECÂNICA 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  2014

 

 47 Mariana de Abreu Patrão 

 

A remoção dos piolhos e lêndeas com pentes de dentes finos, como método isolado, não 

é suficiente para erradicação da parasitose51. No entanto, a remoção manual das lêndeas 

após uso de pediculicida é um importante tratamento adjuvante. Apesar da baixa 

percentagem de cura, constitui uma opção nas crianças com menos de 6 meses de 

idade, nas quais estão proscritos a maioria dos fármacos disponíveis52. 

b) POR DESEQUILÍBRIO OSMÓTICO 

São produtos que têm como princípio activo complexos oleosos e siliconados que 

envolvem completamente os parasitas, formando um filme oclusivo que obstrui os seus 

espiráculos. Inicialmente pensava-se que o mecanismo da morte consistia em asfixia, no 

entanto, um estudo recente demonstrou que decorria de um processo de desequilíbrio 

osmótico. Ao envolver completamente o piolho, este deixa de conseguir excretar água 

através dos seus espiráculos, ocorrendo morte por rotura intestinal. Diferentes estudos 

têm demonstrado uma eficácia destes métodos que varia entre 90-97%57. 

c) POR EXSICAÇÃO 

Um dos métodos mais recentemente estudados para tratamento da Pediculosis capitis 

consiste no uso de ar quente em que se utilizam dispositivos semelhantes a um secador 

por um período de 30 minutos. Estes métodos mostraram uma eficácia no seu conjunto 

superior a 88% na erradicação dos ovos embora mais variável em relação aos piolhos, 

revelando-se seguros e eficazes no tratamento da pediculose. 

d) POR ELETROCUSSÃO 

Encontra-se comercializado um pente electrónico para detecção e eliminação dos 

piolhos. Enquanto se penteia o cabelo seco com os seus dentes metálicos, o aparelho 

emite uma pequena descarga eléctrica ao detectar um piolho, provocando a sua morte. 

Segundo dados do fabricante pode usar-se a partir dos 3 anos de idade. Trata-se de um 

método cuja eficácia e segurança não foram ainda testadas.  

Em anexo (ANEXO XXXII), encontram-se as alternativas terapêuticas disponíveis para o 

tratamento desta pediculose na Farmácia Ana Silva.  

 

6. INTERVENÇÃO AMBIENTAL 

Será importante recordar que o piolho sobrevive apenas cerca de 15 a 20 horas fora do 

couro cabeludo, morrendo por desidratação53. A limpeza exaustiva do domicílio e do 

mobiliário não está recomendada, nem são necessários cuidados especiais com 

utensílios não manipulados há mais de 24 horas. Roupas, lençóis e toalhas de uso 

pessoal usados recentemente devem ser lavados a temperatura elevada (60ºC) ou 

limpos a seco. Recomenda-se a limpeza de pentes e adereços de cabelo com solução 

desinfectante (álcool) ou lavagem com água a ferver.  
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7. EVICÇÃO ESCOLAR  

No momento do diagnóstico, a infestação está já presente há tempo suficiente para 

permitir a transmissão interpessoal, pelo que deve ser dada primazia ao diagnóstico dos 

casos concomitantes e início precoce do tratamento, evitando prejuízo psicológico e 

educacional adicionais. Deve ser feita a notificação escolar para se proceder ao correto 

exame dos conviventes e tratamento adequado, na presença de infestação. A criança 

deve voltar à escola logo após tratamento adequado52,53. 

Em Portugal, segundo o Decreto Regulamentar nº3/95 do “Diário da República”, referente 

à Fixação dos Períodos de Evicção Escolar por Doenças Infecto-contagiosas, a 

pediculose não se encontra incluída na lista de doenças com justificação para evicção 

das escolas, creches e infantários. 

 

8. CONCLUSÃO 

A Pediculosis capitis continua a ser um problema universal, acarretando custos, não 

apenas directos mas também indirectos, resultantes do absentismo escolar e laboral. 

Têm sido várias as estratégias usadas no combate desta parasitose, fundamentalmente 

baseadas em métodos químicos. No entanto, o desenvolvimento de resistências a estes 

agentes e a persistência do problema têm conduzido a novos estudos e desenvolvimento 

de métodos físicos alternativos para a eliminação do piolho. Estes novos métodos 

parecem constituir uma alternativa eficaz, cujo desenvolvimento de resistências é menos 

provável. 

Paradoxalmente, numa era em que impera a inovação biotecnológica, os métodos físicos 

parecem constituir formas seguras, económicas e eficazes para a erradicação do piolho. 

Contudo, é fundamental continuar a insistir na aplicação de estratégias de promoção da 

saúde, mantendo uma vigilância adequada que permita o tratamento atempado dos 

novos casos. 

 

9. ABORDAGEM NA ESCOLA PRIMÁRIA DE BELINHO  

Durante o meu estágio na Farmácia Ana Silva, procedi à apresentação de alguns 

diapositivos, por mim elaborados (ANEXO XXIV), com informação, simples e acessível à 

crianças da Escola de Belinho, acerca desta pediculose.  

Com esta apresentação o meu objetivo passou por informar corretamente as crianças 

acerca deste parasita, da forma como ele se manifesta no couro cabeludo e de como 

atuar face a estas situações, para que elas próprias se mantenham alerta e levem a 

informação até aos pais, uma vez que distribui panfletos informativos (ANEXO XXV) a 

todas as crianças que assistiram à apresentação.  
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A atenção das crianças foi captada com recurso a animações durante a apresentação, 

sendo o feedback final bastante positivo.  

 

10. ESTUDO/AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE PEDICULOSE 

10.1 OBJETIVOS 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar conhecimentos, práticas e atitudes dos 

educadores de infância, professores e auxiliares de educação do ensino pré-escolar e do 

1º ciclo da freguesia de Belinho, relativamente à pediculose. 

 

10.2 METODOLOGIA 

Esta análise ocorreu através de um questionário constituído de 4 perguntas abertas e 10 

fechadas (de concordo plenamente a discordo em absoluto) permitindo avaliar os seus 

conhecimentos sobre diagnóstico, prevenção, tratamento e transmissão do piolho da 

cabeça. Este trabalho foi realizado num Jardim de Infância (5 educadores e 4 auxiliares 

de educação) e numa escola do 1º ciclo do Ensino Básico (4 professores e 3 auxiliares 

de educação). Foram aplicados no total 16 questionários. Os dados estatísticos são 

apresentados em percentagem e foram tratados no programa Microsoft Excel. 

 

10.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 QUESTÕES ABERTAS 

A conduta praticada pelos profissionais em relação à pediculose na escola processou-se 

de diferentes formas. Pela análise do gráfico do ANEXO XXXIII, podemos verificar que 

muitos professores/educadores (75%) avisam os pais, 19% avisam e orientam os pais 

quando há alunos com piolhos. Cerca de 6% proíbem os alunos de frequentar as aulas 

até total desinfestação. 

Como se pode verificar através da Tabela 9, há uma prática regular em esclarecer os 

alunos quanto à pediculose, sendo que 91% dos professores/educadores o fazem 

pontualmente durante o ano letivo; apenas 2% afirma fazê-lo sempre. 

Tabela 9 – Distribuição da frequência que falam sobre piolhos aos alunos 

 

Com que frequência fala sobre 
piolhos aos seus alunos? 

% de professores/educadores 

Nunca 0% 
Só quando há infestação 7% 
Pontualmente 91% 
Sempre 2% 
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Dos profissionais que responderam ao questionário apenas 29% acredita não haver 

relação entre a estação do ano e a pediculose; 7% consideram o inverno e 32% o verão 

como o período mais propício (ANEXO XXXIV). 

O diagnóstico é efetuado por 62% dos profissionais, sendo que dos educadores de 

infância, 84% faz o diagnóstico e dos professores apenas 55% o faz (Tabela 10). 

Tabela 10 – Representação da Distribuição do diagnóstico de pediculose por categoria profissional 

 

Faz o diagnóstico de piolhos aos 
seus alunos? 

Categoria Profissional  
TOTAL Educador de 

infância 
Professor 

 
SIM 

% por Categoria 
Profissional 

 
84% 

 
55% 

 

%Total 62% 

 
NÃO 

% por Categoria 
Profissional 

 
16% 

 
45% 

 

%Total 38% 

 

 QUESTÕES FECHADAS 

Das 10 frases elaboradas com opção de resposta “Concordo” ou “Discordo” 

apresentamos os resultados em forma de percentagem na Figura 6. 

 

 

 CONCORDO DISCORDO 

1- O piolho é mais frequente 
nas crianças com menores 
recursos financeiros? 

 
22% 

 
78% 

2- O piolho é mais frequente em 
famílias com maus hábitos de 
higiene? 

 
46% 

 
54% 

3- O piolho pode ser apanhado 
através de contacto com 
animais? 

 
26% 

 
74% 

4- Os piolhos transmitem 
doenças? 

33% 67% 
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5- Os piolhos também 
aparecem em adultos? 

3% 97% 

6- As meninas têm mais piolhos 
que os rapazes? 

37% 63% 

7- A criança com piolhos é 
discriminada pelos colegas? 

28% 72% 

8- A escola é a principal fonte 
de transmissão de piolhos para 
os alunos? 

 
46% 

 
54% 

9- É importante o professor 
ensinar sobre os piolhos? 

5% 95% 

10- O professor ao ensinar 
sobre os piolhos pode diminuir 
a infestação dos alunos? 

 
9% 

 
91% 

 

Figura 6 – Distribuição dos profissionais relativamente às questões fechadas 

 

10.4 CONCLUSÕES 

Muitos dos mitos e tabus continuam enraizados na nossa sociedade, dificultando assim o 

combate à infestação por piolhos. Relativamente ao comportamento deste ectoparasita, a 

maioria da população deste estudo referiu que muitos são capazes de voar e/ou saltar, e 

não têm uma estação do ano específica, provêm da falta de higiene, que não aparecem 

em adultos, etc.. 

Esta avaliação permite ajudar a propor outras medidas de atuação na escola para 

diminuir o número de infestações. A abordagem educacional envolvendo conhecimento, 

atitude e prática parece fundamental no sentido de permitir aos educadores e professores 

adquirirem conhecimentos sobre o tema e a sua importância como educador e 

transmissor de atitudes corretas na área de saúde, uma vez que existem tantos mitos que 

são necessários esclarecimentos para os desmistificar. 

A pediculose é um problema atual e social, pelo que se deve incentivar as comunidades a 

participar através de forma ativa para que se possam desenvolver atitudes preventivas e 

ações de controlo da infestação, sendo de primordial importância envolver todos, 

independentemente da sua classe social, formação, etc.. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Cronograma 
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ANEXO II – Fachada principal da Farmácia Ana Silva  

 

 

 

ANEXO III – Área de atendimento ao público 

 

                 

 

ANEXO IV – Área de atendimento personalizado 
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ANEXO V – Sala de serviços farmacêuticos 

 
 

 
 
 

ANEXO VI – Área de receção e conferência de encomendas 

 
 

 
 
 

ANEXO VII – Área de armazenamento 
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ANEXO VIII – Laboratório 
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ANEXO IX – Fatura da encomenda  
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ANEXO X – Listagem para controlo de validade  
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ANEXO XI – Nota de devolução 
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ANEXO XII – Nota de crédito 
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ANEXO XIII – Receita médica electrónica 
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ANEXO XIV – Receita médica manual 
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ANEXO XV – Requisição de psicotrópicos e/ou estupefacientes 
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ANEXO XVI – Receita médica de psicotrópicos  
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ANEXO XVII – “Documento de psicotrópicos” 
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ANEXO XVIII – Registo de entradas e saídas de psicotrópicos e/ou estupefacientes  
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ANEXO XIX – Verbete 
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ANEXO XXI - Cartaz promocional do rastreio cardiovascular 
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ANEXO XXII – Apresentação em Power Point  “Diabetes” 
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ANEXO XXIII – Panfleto “Dia Mundial do coração” 
 

 
 

 
  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  2014

 

 76 Mariana de Abreu Patrão 

 

ANEXO XXIV – Apresentação em Power Point “Piolhos, os amiguinhos indesejáveis” 
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ANEXO XXV – Panfleto “Piolhos, os amiguinhos indesejáveis” 
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ANEXO XXVI – Estratificação do RCV em 4 categorias
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ANEXO XXVII – Tabela SCORE  
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ANEXO XXIX – Representação da percentagem de IMC 

 

 
 
 
ANEXO XXX – Controlo da HTA em utentes sob terapêutica anti-hipertensora 

 

 
 
ANEXO XXXI – Prevalência da DM por sexo e escalão etário 
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ANEXO XXXII – Alternativas terapêuticas disponíveis para o tratamento desta pediculose 

na Farmácia Ana Silva 
 
MÉTODOS QUÍMICOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA ANA SILVA 

Métodos 
químicos 

 Princípio 
Ativo/Mecanismo 

de ação 

Nome Comercial Aplicação 

 

 

 

 

 

 

PIRETRÓIDES 

SINTÉTICOS 

 

 

 

 

Crianças > 

 6 meses  

 

 

Pediculicida  

+ ovicida  

 

 

 

 

 

 

Permetrina 1% 

Quitoso® Aplicar a espuma no 
cabelo seco, em 
especial na raíz 
durante 10 minutos. 
Lavar de seguida; 
depois pentear o 
cabelo com dentes 
finos. 
Repetir a sequência 7-
10 dias depois. 

Nix® Aplicar o  creme no 
cabelo, em especial 
na raíz do cabelo. 
Lavar de seguida; 
depois pentear o 
cabelo com dentes 
finos. 
Repetir a sequência 7-
10 dias depois. 

MÉTODOS FÍSICOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA ANA SILVA 
 

 

 

 

Desequilíbrio 

osmótico 

(incapacidade 

excretar água) 

Crianças >  

6 meses  

Dimeticone 4% Piky® Cabelo seco 
(8horas/noite) 
Repetir 7º-10º 
dia 

Crianças >  

3 anos 

Dimeticone Itax® Cabelo seco (1 
hora) Repetir 7º-
10º dia 

Crianças > 

 6 meses 

Oxypthirine Pára Pio duo 

LP® 

Cabelo seco 
(8horas/noite) 
Repetir 7º-10º 
dia 

Óleos minerais + 
silicone 

Advancis P-

Zero® 

Cabelo seco (10 
minutos) Repetir 
7º-10º dia 

Crianças >  

2 anos  

Óleo de noz de 
coco e óleo 
essencial de anis 

Paranix® Cabelo seco (15 
minutos) Repetir 
7º-10º dia 

MÉTODOS FÍSICOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA ANA SILVA 

Electrocussão Crianças >  

3 anos 

Descarga 
eléctrica  

ZAP®  
Anti-poux 
eletronique 

Pentear o cabelo 
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ANEXO XXXIII – Representação da percentagem de diferentes condutas praticadas 
 

 

 

ANEXO XXXIV – Representação da percentagem da estação do ano com maior 

ocorrência de pediculose 
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