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A farmácia comunitária desempenha um 
papel crucial não só na utilização racional 
dos medicamentos como na identificação 
precoce de utentes com factores de risco e 
prevenção de doenças na população em 
geral. 

Avaliação do risco cardiovascular (RCV), dos 
hábitos alimentares, da adesão à terapêutica, 
e identificação precoce de alterações da 
função respiratória de uma população. 

• Realizaram-se num mês 4 rastreios, sendo cada um deles supervisionado por 
farmacêuticos com prévia formação em cada uma das áreas a avaliar;

• Elaboraram-se formulários de recolha e registo de dados e procedeu-se a 
determinação do peso corporal; altura; perímetro abdominal; pressão arterial 
sistólica e diastólica, colesterol total; avaliação dos hábitos alimentares; revisão da 
terapêutica farmacológica e avaliação da função pulmonar;

• Para cálculo do RCV foi utilizada a escala SCORE-European Low Risk Chart; 

• A avaliação dos hábitos alimentares após avaliação antropométrica foi feita através 
de questionário individualizado;

• Para a revisão da terapêutica farmacológica utilizou-se o Método de Dader na 
elaboração do estado de situação;

• Para determinação dos parâmetros da função respiratória foi utilizado o aparelho 
Vitalograph COPD-6.

Os resultados obtidos permitiram detetar doentes com parâmetros não controlados e reforçar a importância da intervenção farmacêutica 
na diminuição da morbilidade e a mortalidade prematura com consequentes ganhos em saúde e sobretudo na melhoria da qualidade de 
vida das populações. 
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Foram avaliados 42 indivíduos, 
sendo 57,1% do sexo 
feminino, 66,6% com idade 
compreendida entre os 40 e os 
70 anos e 16,6% fumadores. 
Dos indivíduos avaliados, 
21,5% apresentaram valores 
de colesterol superiores a 190 
mg/dL, 59,5% tinham um 
perímetro abdominal superior 
ao recomendado (94cm para 
homem e 80cm para mulheres) 
e 40,4% apresentavam valores 
de pressão arterial superiores 
a 140/90 mmHg. Quanto ao 
cálculo do RCV em 10 anos, 
30,9% apresentavam um risco 
estimado entre 2% e 4% e 
14,4% risco superior a 5% 

Foram avaliados 15 indivíduos, 
66,6% do sexo feminino, 80% 
apresentavam um perímetro 
abdominal superior ao 
recomendado, 53,3% 
apresentavam uma percentagem 
de massa gorda superior ao 
desejado (20% nos homens de 
33% nas mulheres) e 20% eram 
obesos (IMC ��25 kg/m2)

Foram avaliados 8 doentes, dos quais 
62,5% eram do sexo feminino, 75% 
tinham idade compreendida entre os 
65 e 75 anos, sendo todos não 
fumadores. Dos doentes avaliados, 
12,5% apresentavam valores de 
pressão arterial superiores a 140/90 
mmHg. Quanto ao número de 
medicamentos tomados, 37,5% 
tomava entre 2 a 4, 50% tomava 
entre 5 a 10 e 12,5% tomava mais de 
10. Relativamente à adesão à 
terapêutica, 62,5% não tomava 
diariamente a medicação. Quanto à 
forma de armazenamento, todos 
afirmaram guardar os medicamentos 
dentro da respectiva cartonagem, 
75% na cozinha e 25% no quarto

Foram avaliados 13 indivíduos 
(53,8% do sexo feminino, 53,8% 
fumadores) tendo a população 
fumadora evidenciando maior 
diferença entre a idade cronológica 
e a idade obtida no teste. Na 
população fumadora este dado 
revelou-se útil no incentivo à 
cessação tabágica, tendo sido 
referenciado este serviço, integrado 
no programa de cuidados 
farmacêuticos. A avaliação 
espirométrica permitiu detetar 
precocemente alterações da função 
respiratória, sendo aconselhada em 
indivíduos fumadores, que 
apresentem sintomas respiratórios 
ou exposição a substâncias tóxicas. 


