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Resumo 

 

Este relatório tem como propósito descrever a minha experiência e atividades desenvolvidas 

na Farmácia Queija Ferreira, no âmbito da unidade curricular de Estágio, do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas. 

A primeira parte descreve o funcionamento da Farmácia Queija Ferreira, todas as tarefas e 

vertentes desempenhadas pelos farmacêuticos que compõem o seu quadro, começando pela 

gestão e terminando na dispensa de medicamentos. 

A segunda parte deste relatório descreve quatro trabalhos, desenvolvidos ao longo do 

estágio, após constatar a necessidade em divulgar informação pelo contacto com a comunidade 

que frequenta a farmácia, servindo ainda para aprofundar o meu conhecimento relativamente a 

estes tópicos. 

Os temas desenvolvidos suscitaram-me interesse ao observar a necessidade de colmatar os 

níveis de conhecimento da população sobre gripe e constipação, disfunção erétil, infeções 

vaginais e envelhecimento cutâneo. Sobre o primeiro, centrei-me na distinção entre ambas as 

infeções virais, métodos de prevenção e cuidados. Relativamente à disfunção erétil, o foco foi a 

exposição e explicação de vários pontos (os de maior interesse para o utente) a respeito desta 

condição, enquanto que o trabalho das infeções vaginais se centrou nos cuidados preventivos e 

descrição dos sintomas, de forma auxiliar o papel do farmacêutico a que recorrem. Por último, o 

assunto do envelhecimento cutâneo, e os cuidados anti-envelhecimento, foram comunicados aos 

utentes, oralmente e via vídeo, como complemento a um dia dedicado pela farmácia aos 

cuidados da pele. 

Todas estas componentes contribuíram para a minha futura carreira como farmacêutica, pela 

aprendizagem constante ao contactar, diariamente, com novos desafios. Verifiquei, ainda, que 

tenho muito para aprender, e essa aprendizagem vem com a experiência e trabalho diário. 

Também, toda a vertente humana (relação com utentes e colegas) me fez crescer como pessoa 

e me preparou para os novos desafios do futuro.  



v 
 

Índice 

PARTE I ........................................................................................................................ 1 

1. Introdução ................................................................................................................................ 1 

2. Organização da Farmácia Queija Ferreira................................................................................. 2 

2.1. Localização e horário de funcionamento.......................................................................... 2 

2.2. Instalações ........................................................................................................................ 2 

2.3. Recursos humanos ............................................................................................................ 3 

3. Gestão da Farmácia Queija Ferreira ......................................................................................... 3 

3.1. Sistema informático (SI) .................................................................................................... 3 

3.2. Gestão de stock ................................................................................................................ 3 

3.3. Encomendas e aprovisionamento .................................................................................... 4 

3.4. Armazenamento ............................................................................................................... 6 

3.5. Controlo de Prazos de Validade e verificação física de stock ........................................... 6 

3.6. Gestão de devoluções ....................................................................................................... 7 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos ........................................................... 7 

4.1. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e Produtos Farmacêuticos ..... 7 

4.2. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) .......................................................... 8 

5. Preparação de Manipulados ................................................................................................... 12 

5.1. Rotulagem e Acondicionamento .................................................................................... 13 

5.2. Preço e comparticipação dos manipulados .................................................................... 13 

6. Medição de Parâmetros Bioquímicos e Pressão Arterial ....................................................... 13 

7. Valormed e Recolha de Radiografias ...................................................................................... 15 

8. Conclusões .............................................................................................................................. 15 

PARTE II ..................................................................................................................... 17 

A) Gripe e constipação .................................................................................................................. 17 

1. Seleção do tema ..................................................................................................................... 17 

2. Introdução .............................................................................................................................. 17 

3. Sintomas característicos ......................................................................................................... 18 

4. Principais complicações .......................................................................................................... 18 

5. Medidas de prevenção ........................................................................................................... 19 

6. Tratamento e Intervenção do Farmacêutico .......................................................................... 20 

6.1. Intervenção não farmacológica ...................................................................................... 20 

6.2. Antitússicos e expectorantes .......................................................................................... 20 

6.3. Analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios .............................................................. 21 

6.4. Medicamentos para aplicação nasal .............................................................................. 21 



vi 
 

6.5. Anti-histamínicos ............................................................................................................ 22 

6.6. Antigripais ....................................................................................................................... 22 

6.7. Antivíricos ....................................................................................................................... 23 

7. Conclusão ............................................................................................................................... 23 

B) Disfunção Erétil ......................................................................................................................... 24 

1. Seleção do tema ..................................................................................................................... 24 

2. Introdução .............................................................................................................................. 24 

3. Causas e relação com outras doenças .................................................................................... 25 

4. Tratamento ............................................................................................................................. 25 

5. Redução do risco e prevenção ................................................................................................ 27 

6. Viver com Disfunção erétil...................................................................................................... 27 

7. Conclusão ............................................................................................................................... 28 

C) Infeções Vulvovaginais .............................................................................................................. 29 

1. Seleção do tema ..................................................................................................................... 29 

2. Introdução .............................................................................................................................. 29 

3. Principais Infeções .................................................................................................................. 29 

3.1. Candidíase vulvovaginal.................................................................................................. 30 

3.2. Vaginose bacteriana ....................................................................................................... 31 

3.3. Prevenção ....................................................................................................................... 32 

4. Intervenção do farmacêutico ................................................................................................. 32 

5. Conclusão ............................................................................................................................... 33 

D) Envelhecimento cutâneo .......................................................................................................... 34 

1. Seleção do tema ..................................................................................................................... 34 

2. Introdução .............................................................................................................................. 34 

3. Pele saudável .......................................................................................................................... 35 

3.1. Causas internas e externas do envelhecimento cutâneo ............................................... 35 

3.2. Minimizar os efeitos do envelhecimento da pele........................................................... 35 

3.3. Rotina de cuidados ......................................................................................................... 36 

4. Cuidados específicos ............................................................................................................... 36 

5. Conclusão ............................................................................................................................... 37 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 38 

ANEXOS ..................................................................................................................... 42 

 

  



vii 
 

Abreviaturas 

 

FQF: Farmácia Queija Ferreira 

INFARMED: Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

MNSRM: Medicamento Não Sujeito a Receita Médica 

MSRM: Medicamento Sujeito a Receita Médica 

SI: Sistema Informático 

IVA: Imposto sobre o Valor Acrescentado 

PVP: Preço de Venda ao Público 

DE: Disfunção Erétil 

CC: Candidíase Complicada 

CNC: Candidíase Não Complicada 

EC: Estrato Córneo 

EG: Estrato Granuloso 

 

  



1 
 

PARTE I 

 

1. Introdução 

A farmácia comunitária é, na maioria das vezes, o primeiro estabelecimento a que os 

portugueses recorrem quando têm alguma dúvida ou problema relacionado com a sua saúde, o 

que faz dos farmacêuticos os profissionais de saúde mais próximos da população. A sua função 

evoluiu desde os tempos em que apenas produzia e dispensava medicamentos, para agora 

prestar cuidados, centrado na comunidade. 

Cuidados farmacêuticos é um conceito abrangente, e para a sua concretização é necessário 

recorrer ao vasto conhecimento adquirido ao longo de toda a sua aprendizagem académica, 

experiência profissional e formação contínua. É importante que o farmacêutico se responsabilize 

pela educação do utente, promovendo a saúde e o uso racional do medicamento, mas também 

se centre na farmacovigilância e acompanhamento terapêutico. Este foi um dos focos do estágio, 

simultaneamente com as vertentes administrativas, de gestão e conceitos teóricos e práticos 

inerentes. 

No meu estágio privilegiei o atendimento ao utente, visto ser uma das tarefas mais 

desafiantes pela imprevisibilidade. No entanto, só iniciei esta prática depois de me inteirar das 

outras atividades do dia-a-dia da farmácia e, também, de observar os colegas e a forma como 

conduziam cada atendimento. 

Este relatório tem como objetivo apresentar a Farmácia Queija Ferreira e descrever a sua 

organização e atividades com que contactei entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017, estando 

estas resumidas na seguinte tabela: 

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desempenhadas 

Atividades set out nov dez jan fev 

Receção/Conferência de Encomendas       

Armazenamento       

Elaboração de Encomendas       

Verificação de Prazos de Validade e ver. Física de Stock       

Devoluções       

Regularização de Devoluções       

Observação de Atendimentos       

Atendimento Supervisionado       

Atendimento Autónomo       

Conferência de Receituário       

Preparação de manipulados       

Medição de Parâmetros Bioquímicos e Pressão Arterial       
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2. Organização da Farmácia Queija Ferreira 

 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Queija Ferreira (FQF) abriu portas em 1980 na zona das Antas, no Porto. 

Atualmente encontra-se na Avenida Fernão Magalhães (anexo 1) e tem uma posição de 

destaque naquela zona recheada de comércio, escolas, clínicas, lares, empresas e áreas 

residenciais. Nas imediações encontram-se os Hospitais de S. João e Conde Ferreira, tem 

transportes públicos à porta, o que contribui para a notoriedade e variedade de utentes que a 

frequentam. Os utentes são predominantemente de classe média ou média alta, mas é notória a 

afluência crescente de utentes com algumas dificuldades económicas. 

Está aberta ao público todos os dias do ano (incluindo festividades), das 8:30 às 22:00, nos 

dias úteis, e ao fim-de-semana entre as 9:00 e as 20:00 horas, e cumpre ainda o horário de 

serviço permanente definido pela Associação Nacional de Farmácias (ANF). 

 

2.2. Instalações 

A FQF (anexo 2) é um espaço moderno, de 500m2, amplo e acolhedor, que dispõe de 

balança, sofás, expositores de produtos e 5 postos para atendimento ao público, providos de 

computadores com acesso ao sistema informático (um sexto balcão é usado exclusivamente 

para aconselhamento de produtos dermocosméticos). Um destes postos é composto por 

cadeiras e uma mesa para um atendimento personalizado, ou até mesmo para maior 

comodidade de utentes com dificuldades de mobilidade. Ainda na zona de atendimento estão 

gavetas onde se encontram Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) de maior 

rotatividade, e prateleiras com alguns produtos expostos, com o objetivo de serem facilmente 

alcançados pelos funcionários. Ao alcance do público encontram-se prateleiras e expositores 

munidos de produtos de venda livre como dermocosméticos, produtos de higiene oral e corporal, 

ortopedia e puericultura. No interior encontra-se, ainda, uma máquina de senhas, um ecrã que 

exibe a senha correspondente ao atendimento seguinte e uma televisão.  

A zona de apoio possui uma sala de Boas-Práticas onde se efetuam medições de parâmetros 

bioquímicos, pressão arterial e administração de injetáveis; gabinete do Diretor-Técnico (DT); 

gabinetes para serviços de podologia, spa e medicina tradicional chinesa; uma sala de coffee-

break; um laboratório para preparação de medicamentos manipulados; back-office; armazém; 

zona de receção de encomendas; frigorífico, para armazenamento de produtos termolábeis; 

máquinas fotocopiadora e impressora; zona de conferência de receituário; WC para uso 

exclusivo dos funcionários e outro para os utentes; vestiário com cacifos. 

As zonas referidas cumprem a legislação e as Boas Práticas Farmacêuticas1, e 

proporcionam à farmácia um ambiente calmo, profissional e de fácil comunicação com os 

utentes. 

O exterior da farmácia exibe uma cruz verde (obrigatório, segundo o Decreto-Lei nº 

307/2007), identificação da farmácia e direção técnica, horário de funcionamento e serviços 

disponíveis. A acessibilidade é garantida pela existência de uma rampa e de uma porta 
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automática, de vidro, que facilita a entrada a crianças, idosos e portadores de deficiência, 

ressalvando que a zona circundante é provida de passadeiras, rampas, passeios largos e 

regulares. 

 

2.3. Recursos humanos 

Segundo o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, a farmácia deve dispor de um quadro 

farmacêutico composto por um diretor técnico e, pelo menos, um outro farmacêutico e um não 

farmacêutico. Atualmente o Diretor Técnico é o Dr. Carlos Queija Ferreira e o farmacêutico 

adjunto é a Dra. Liliana Pontes. O quadro é composto por mais 5 farmacêuticos, 2 técnicos e 2 

auxiliares, que compõe uma multidisciplinaridade para melhor satisfazer o utente. 

Para além do quadro, a FQF dispõe de colaboradores que desempenham os serviços de 

podologia, estética e medicina tradicional chinesa. 

 

 

3. Gestão da Farmácia Queija Ferreira 

 

3.1. Sistema informático (SI) 

O SI utilizado na FQF é a última versão do software Sifarma 2000 (disponibilizado pela Glintt, 

Global Intelligent Technologies), que contempla duas componentes essenciais: apoio 

farmacêutico e gestão. Permite, de forma intuitiva, a execução de várias tarefas como gestão de 

stock, devoluções, criação e receção de encomendas, controlo de prazos de validade e 

faturação, agora bastante mais facilitadas com a informatização. 

Ainda permite, na componente de atendimento, a consulta de informação relativa à 

composição qualitativa e quantitativa dos medicamentos, indicação terapêutica, 

contraindicações, reações adversas e posologia, PVP e valor do IVA. Criando uma ficha do 

utente é possível fazer o acompanhamento farmacoterapêutico deste, visto que reúne toda a 

informação pessoal e medicação dispensada, de forma a detetar possíveis interações 

medicamentosas. 

É útil na conferência de receituário e faturação, emissão de verbetes de identificação de 

lotes, resumo destes, faturas, reduzindo o tempo, custos e erros humanos associado a estas 

práticas, o que permite uma maior concentração do farmacêutico no utente. 

  

3.2. Gestão de stock 

O sucesso económico e o bom desempenho de uma farmácia depende da gestão do seu 

stock. É imperativo conseguir um equilíbrio que garanta, não só, a disponibilidade de produtos, 

mas também a saúde económica da farmácia. São vários os fatores que contribuem para definir 

o stock ideal. Aspetos como o perfil de utentes, volume de vendas, rotatividade, validade e preço 

dos produtos devem ser considerados, não descuidando da importância das épocas sazonais e 

campanhas publicitárias. Posto isto, o stock ideal é dinâmico, não se mantém por longos períodos 

de tempo. É necessário assegurar a disponibilidade de produtos para responder à procura dos 
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utentes, sem representar um impasse económico considerável e, por isso, prejudicial para a 

farmácia. 

O SI avalia todos os fatores e calcula valores de stock máximo e mínimo, para cada produto, 

para evitar excessos e ruturas de produto. Além do cálculo de valores de stock máximo e mínimo, 

calcula também a média mensal de produtos vendidos e permite verificar a flutuação de vendas 

num período de tempo. Ainda, gera uma encomenda, automaticamente, com os produtos que 

atingiram o valor de stock mínimo, muito útil para conseguir a satisfação do utente ao mesmo 

tempo que mantém um stock saudável para a farmácia. 

 

3.3. Encomendas e aprovisionamento 

 

3.3.1. Encomendas 

A FQF adquire a maioria dos produtos por intermédio de armazenistas de distribuição 

grossista, atualmente a Alliance Healthcare e a Cooprofar. O facto de recorrer a dois 

fornecedores garante uma mais rápida e eficaz reposição de stocks, embora apresentem 

diferentes horários de entrega, condições de pagamento e bonificações. Também realiza 

encomendas diretamente aos laboratórios, de elevado volume, com o principal objetivo de 

perfazer o stock a longo prazo, beneficiando de descontos e bonificações. 

São feitas encomendas, diariamente, aos distribuidores grossistas, uma ao final da manhã e 

outra ao fim da tarde. A encomenda sugestiva gerada pelo SI, que inclui todos os produtos que 

atingiram o valor mínimo de stock, necessita de ser ajustada com as quantidades realmente 

necessárias, bonificações e condições especiais de compra, e ainda validada. Esta validação é 

da responsabilidade do Diretor Técnico, que de seguida envia ao fornecedor pelo SI. 

Sempre que algum utente requer um produto não disponível na farmácia (por falta de procura 

pelos utentes habituais ou indisponibilidade pontual) é feita uma encomenda instantânea, via SI 

(ou telefone), com urgência, de forma a garantir a obtenção do produto com a maior brevidade 

possível, satisfazendo a necessidade do utente. 

As matérias-primas e materiais de embalagem necessários à preparação de medicamentos 

manipulados podem ser adquiridos pelos armazenistas habituais ou distribuidores 

especializados (autorizados pelo INFARMED).2 

Durante o estágio, tive toda a liberdade para realizar encomendas, diárias e instantâneas, 

consoante a necessidade ao longo do exercício das funções que desempenhava. 

 

3.3.2. Reservas 

Todos os dias a farmácia é contactada por utentes, presencialmente ou via telefone, com o 

intuito de verificar a disponibilidade de produtos ou medicamentos que pretendem comprar. 

Todavia, alguns produtos/medicamentos, por vezes, não fazem parte do stock. Nestes casos, 

procede-se à verificação da disponibilidade dos produtos no armazenista e, se disponível, é feita 

uma encomenda. Em documento apropriado são registados os produtos pretendidos, o nome de 

quem os pretende adquirir, o contacto para posterior notificação da receção do produto e a data 
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da reserva. Quando rececionados, são colocados (produtos com respetivo documento de 

reserva) em prateleiras exclusivas para reservas. Estas prateleiras são verificadas 

semanalmente para que os produtos não levantados pelos utentes requerentes sejam devolvidos 

ao fornecedor ou passem a integrar o stock. 

 

3.3.3. Receção e conferência 

Estas ações são de elevada importância, pois é nesta fase que se controla todos os produtos 

que dão entrada na farmácia. 

O fornecedor entrega os medicamentos em contentores específicos, identificados e 

numerados, acompanhados por uma fatura original e um duplicado utilizado na conferência da 

encomenda. Os produtos termolábeis são transportados em contentores térmicos de forma a 

garantir a sua qualidade durante o transporte até o seu armazenamento no destino. A presença 

de todos os contentores descritos nas faturas é confirmada e só depois se dá início à receção. 

Quando são efetuadas via SI, é criada uma cópia no menu “Receção de encomendas” com um 

respetivo código, útil na identificação da fatura correspondente à mesma. Quando as 

encomendas são efetuadas via telefone é necessário criar manualmente no SI, para que depois 

se possa proceder à receção. 

As primeiras encomendas rececionadas e conferidas são as que contêm produtos que 

necessitam de refrigeração, para que possam ser armazenados rapidamente no frigorífico, 

garantindo a qualidade do medicamento. 

O processo consiste na contemplação da fatura e da análise das informações nelas contidas. 

É necessário conferir quantidades, Preço de Venda ao Público (PVP) definido pelo INFARMED 

e cujo valor máximo é definido pela Direção de Atividades Económicas, Preço Impresso na 

Cartonagem (PIC), Preço de Venda à Farmácia (PVF), prazos de validade (PV), integridade das 

embalagens, valor total da fatura e ainda confirmar se houve atualização de preços. As margens 

máximas de comercialização para as farmácias são tanto maiores quanto menor o preço de 

venda ao armazenista, e são definidas pelo Decreto-Lei nº 112/2011, de 29 de novembro.3 

Ao rececionar produtos de venda livre e MNSRM é necessário calcular o PVP, aplicando a 

margem definida pela farmácia que tem em consideração o valor do IVA, PVF e margem de 

comercialização. A FQF utiliza a seguinte fórmula: 

 

𝑃𝑉𝑃 = (𝑃𝑉𝐹 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜) ∗ 𝐼𝑉𝐴 

 

Uma encomenda que contenha psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas faz-se 

acompanhar por um documento de requisição de substâncias, legislado no Decreto-Lei nº 15/93, 

de 22 janeiro.4 O duplicado deste é assinado, juntamente com a identificação da pessoa 

responsável e carimbado, para posterior envio ao INFARMED. 

Se no fim da verificação existirem produtos em falta, o SI mantém-nos “em receção”, na 

eventualidade de chegarem mais tarde, sendo possível transferi-los para outra encomenda a 

outro armazenista ou retirá-los da encomenda. 
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É possível que ocorram alguns erros, como a faturação de quantidades distintas das 

enviadas ou produtos diferentes dos que foram pedidos, sendo necessário proceder a 

reclamação telefónica ao armazenista. 

Tive a oportunidade de rececionar e conferir encomendas todos os dias, o que me 

proporcionou uma autonomia ao desempenhar esta tarefa. 

 

3.4. Armazenamento 

Após a receção da encomenda, os produtos são armazenados de forma sistemática, de 

acordo com o tipo, forma farmacêutica e condições de armazenamento, garantindo a 

estabilidade, fácil acesso e rápido atendimento. 

 O armazenamento dos produtos deve respeitar as exigências das Boas Práticas 

Farmacêuticas, condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação. Geralmente, 

devem ser acondicionados ao abrigo da luz direta, a temperatura entre 1ºC e 25º C e humidade 

de, aproximadamente, 60%, condições mantidas por ar condicionado. 

Os produtos que necessitam refrigeração (como insulinas, vacinas, certos colírios e 

manipulados…) são armazenados no frigorífico a temperatura adequada, entre 2ºC e 8ºC, e os 

restantes nos respetivos locais. Os produtos sazonais e MNSRM mais requisitados são, 

maioritariamente, reservados em gavetas perto do local de atendimento. 

Os restantes produtos estão organizados em gavetas, na zona de back-office, por forma 

farmacêutica, ordem alfabética, dosagem e nº de unidades por embalagem, mantidos em 

condições de temperatura e humidade adequados e controlados; é assegurado o cumprimento 

dos princípios First In, First Out e First Expire, First Out para que, tanto o primeiro produto a 

chegar à farmácia, como o que tem o prazo de validade mais curto sejam os primeiros a sair. 

Os produtos que chegam em grandes quantidades são reservados no armazém e 

frequentemente transferidos para o local habitual, assim que os produtos armazenados nas 

gavetas vão sendo vendidos. 

A minha participação no armazenamento de produtos era uma tarefa diária. Vejo-a como 

essencial, visto que é o primeiro contacto que, como estagiária, tive com os medicamentos, 

permitindo familiarizar-me com a organização e saber quais os produtos existentes na farmácia. 

 

3.5. Controlo de Prazos de Validade e verificação física de stock 

A verificação dos prazos de validade, na FQF, é realizada mensalmente através de uma lista 

criada pelo SI. 

Habitualmente, a lista é composta por produtos cujo prazo de validade termina nos 6 meses 

seguintes, sendo estes identificados e marcados para sejam rapidamente escoados (se possível) 

ou devolvidos ao fornecedor. Quando a devolução não é possível, o produto com a validade 

expirada é inserido no SI como perda existencial e o seu valor é considerado como despesa 

(quebra) da farmácia. 

Ao mesmo tempo é feita a contagem manual do stock, para identificar as diferenças entre o 

stock físico e informático e, posteriormente, a sua atualização. É um processo moroso mas de 
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elevada importância para a farmácia, visto que o prazo de validade assegura a qualidade do 

medicamento, e um stock correto otimiza o atendimento (evitando ruturas). 

Foi-me permitido fazer esta verificação, que por vezes durava vários dias, sem que 

descuidasse da atenção e responsabilidade necessários à realização desta tarefa. 

 

3.6. Gestão de devoluções 

As situações que justificam a devolução de um produto, para além do prazo de validade são 

embalagem danificada, produto faturado mas não pedido, preço de fatura errado, retirada de um 

produto do mercado mediante circular do INFARMED e pedidos por engano. 

Quando as devoluções se devem a erro por parte do fornecedor é feita uma reclamação 

telefónica a comunicar o sucedido. É atribuído um número ao processo, o qual é registado no 

duplicado da fatura da respetiva encomenda, e posteriormente arquivado num dossier destinado 

a reclamações. Após a reclamação é, por vezes, procedida uma devolução. 

É criada, no menu “Gestão de Devoluções” do SI, uma nota de devolução, em que duas 

cópias desta acompanham o produto a devolver. Nesta consta a identificação da farmácia e 

fornecedor, identificação dos produtos e quantidades devolvidos e ainda o motivo da devolução. 

Uma terceira cópia é arquivada na farmácia. Quando aceite, procede-se à regularização da 

devolução através de uma nota de crédito emitida pelo fornecedor ou é trocado por outro produto. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de criar notas de devolução quando os produtos 

faturados não eram enviados ou as embalagens se encontravam danificadas à chegada, bem 

como a regularização informática destas. 

 

 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos e produtos é a função central da prática farmacêutica. Como 

estagiária, esta foi a tarefa mais desafiante pelo facto de ser o primeiro contacto, mas, também, 

e principalmente, pela colossal responsabilidade que a acompanha. No ato de dispensa, o 

farmacêutico deve referir toda a informação que achar relevante e útil para o utente, 

relativamente ao produto dispensado ou problema de saúde, e esclarecer as dúvidas que este 

coloque. 

O ato de dispensa deve assegurar o uso racional do medicamento, ausência de erros na 

posologia, de forma a contribuir para a segurança e saúde do utente. O Estatuto do Medicamento 

classifica-os quanto à sua dispensação ao público, em MSRM e MNSRM.5 

 

4.1. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e 

Produtos Farmacêuticos 

Estes produtos são utilizados em automedicação, de forma responsável, no tratamento e 

alívio de sintomas ligeiros, passageiros e sem gravidade nas situações descritas no Despacho 

nº17690/2007, de 23 de julho, por indicação e aconselhamento de um profissional de saúde.6 
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Para além das farmácias, estes podem ser comercializados noutros estabelecimentos 

devidamente autorizados pelo INFARMED. 

Para assegurar uma dispensa correta e segura é fundamental que o utente partilhe toda a 

informação relevante com o farmacêutico, nomeadamente os sintomas, a sua intensidade e 

duração, outros problemas de saúde e patologias, medicação habitual. Assim consegue-se uma 

avaliação cuidada do problema, que é fundamental para a decisão do melhor tratamento e 

aconselhamento. Ao dispensar um MNSRM, o farmacêutico deve assegurar que o doente 

entende a posologia, as reações adversas possíveis e cuidados a ter, deve promover a adesão 

à terapêutica e o uso racional do medicamento. Se isto for cumprido, a persistência do problema 

deverá, posteriormente, ser avaliado por um médico. 

Durante o estágio na FQF observei que os MNSRM mais requisitados foram os antigripais, 

xaropes antitússicos e expetorantes, analgésicos e antipiréticos, suplementos vitamínicos e 

laxantes. Outros MNSRM com um volume de vendas considerável, na FQF, são, por exemplo: 

produtos de dermocosmética e higiene corporal; higiene oral (pastas dentífricas, escovas, fios 

dentários, cremes fixadores e pastilhas de limpeza de próteses dentárias e colutórios); 

puericultura e obstetrícia, nomeadamente chupetas, fraldas descartáveis, biberões, extratos de 

leite, toalhetes, cremes de muda de fralda e hidratantes); veterinária (desparasitantes interno e 

externo); dispositivos médicos como pulsos e pés elásticos, meias de compressão, seringas, 

sacos coletores de urina e material de penso); suplementos alimentares, principalmente de 

emagrecimento, estimulação de memória e concentração, combate à fadiga e problemas ósseos. 

Por último, falta referir os produtos dietéticos e de alimentação especial, dada a existência de 

utentes com necessidades nutritivas especiais, particularmente fenilcetonúria e 

hiperfenilalaninemia. 

Durante o estágio contactei com estes produtos diariamente e, adicionalmente, tive algumas 

formações de uma hora, na farmácia, de marcas como Parodontax®, Sensodyne®, Eau Thermale 

Àvene® e Vibrocil®. Isto contribuiu para o aumento do meu conhecimento, relativamente a estes 

produtos, e teve um impacto significativo na minha capacidade de aconselhamento. Participei, 

ainda, em formações externas de marcas de dermocosmética disponíveis na FQF (anexo 3) 

como Uriage® (uma hora), René Furterer® (oito horas), Lierac Paris® e Phyto® (três horas). 

 

4.2. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

A dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica, que inclui os manipulados e 

psicotrópicos, só é permitida mediante apresentação de receita médica válida que siga um 

modelo aprovado pelo Despacho nº 15700/2012, de 30 de novembro.7 

A prescrição médica deve ser feita via eletrónica desmaterializada (sem papel) ou 

materializada (até que seja possível a total desmaterialização), podendo aceitar-se receitas 

manuais, de carácter excecional, devidamente justificado pelo prescritor, nas seguintes 

situações: a) Falência informática, b) Inadaptação do prescritor, c) Prescrição no domicílio, d) 

Até 40 receitas/mês.8 Neste caso, no momento da dispensa é exigido ao farmacêutico a 

interpretação do regime de comparticipação, bem como dos medicamentos prescritos. Por essa 
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razão são mais suscetíveis a erros e por isso necessitam de cuidado acrescido. No fim de cada 

mês, as receitas processadas são enviadas à Administração Central de Sistema de Saúde 

(ACSS), onde são validadas e se procede ao pagamento do valor da comparticipação. 

Em situações de vendas suspensas, ou a crédito, é emitido um documento comprovativo, 

sendo a fatura emitida no momento da regularização. Na FQF, estas vendas aplicam-se, apenas, 

a utentes habituais que não dispõem de receita no ato da dispensa, sendo o medicamento em 

questão um fator de ponderação. No caso de medicação crónica (como anti-hipertensores, 

antidiabéticos, antidislipidémicos…) faz-se a dispensa na ausência de receita, sendo pago o 

valor total do medicamento, e a diferença é devolvida quando a receita é apresentada. 

Estupefacientes, benzodiazepinas e relacionados e psicotrópicos nunca foram dispensados sem 

apresentação da respetiva receita médica. 

Ao longo do estágio, toda esta informação me foi fornecida, o que fortaleceu a minha 

independência no momento do atendimento ao público. Tinha atenção redobrada no momento 

de aviar receitas, visto existirem variados organismos de comparticipação, alguns destes com 

regras mais rigorosas. Tive sempre em atenção tudo o que me foi ensinado, e quando alguma 

dúvida surgia não hesitava em pedir a colaboração de um colega, de forma a corresponder à 

confiança em mim depositada. Como elemento representativo da FQF, tentei sempre fornecer 

um atendimento de qualidade. 

 

4.2.1. Receita eletrónica materializada 

Diversos parâmetros são considerados na análise da validade de uma receita eletrónica 

materializada (anexo 4): 

a) Número da receita e respetivo código de barras; 

b) Nome, número de utente e de beneficiário, escrito ou em código de barras, identificação 

da entidade responsável pela comparticipação e regime; 

c) Número do médico prescritor e respetivo código de barras, e ainda vinheta do médico no 

caso de receitas manuais; 

d) Nome, especialidade e número de telefone do médico prescritor; 

e) Identificação do local de prescrição e representação em código de barras (nas receitas 

manuais consta vinheta da unidade prestadora de cuidados de saúde e, no caso de médicos 

particulares, carimbo ou inscrição manual “consultório particular”); 

f) Dados relativos à prescrição: identificação dos medicamentos por denominação comum 

internacional (DCI) da substância ativa, em que o utente detém o “direito de opção”; dosagem 

(quando não referida é cedida a dosagem mais baixa); forma farmacêutica; tamanho da 

embalagem (quando não referido é cedida a de menor quantidade); identificação de cada 

medicamento em código de barras; posologia; identificação de despacho ou portaria, se 

aplicável; 

g) Prazo de validade e data da receita: no caso de receitas não renováveis a validade são 

30 dias, e 6 meses nas receitas renováveis (emitidas em 3 vias), apenas emitidas via eletrónica; 

h) Assinatura do médico prescritor. 
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Cada receita apenas pode conter prescritos quatro medicamentos distintos, perfazendo um 

total de quatro embalagens, e no máximo duas embalagens para cada medicamento. São 

exceção os medicamentos de formas farmacêuticas unitárias, podendo ser prescritas quatro 

embalagens deste. No caso de prescrição de medicamentos psicotrópicos e dispositivos médicos 

do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes (como tiras, lancetas e seringas), a 

receita não pode conter outros medicamentos. 

Relativamente à prescrição obrigatória por DCI existem também exceções. A prescrição 

pode conter o nome comercial do medicamento quando não existe medicamento genérico, 

existência, apenas, de original de marca ou quando justificado com um dos seguintes motivos: 

“Exceção a) do nº3 do artigo 6º - prescrição de medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreito”; 

“Exceção b) do nº3 do artigo 6º - reação adversa prévia”; 

“Exceção c) do nº3 do artigo 6º - continuidade de tratamento superior a 28 dias”. 

Apenas com a exceção c) o doente pode optar pelo medicamento pelo qual tem preferência, 

dentro dos medicamentos com preço igual ou inferior ao prescrito. 

Após a verificação da legalidade da receita e interpretação da prescrição é necessário avaliar 

as possíveis interações medicamentosas entre esses medicamentos e os que o utente já toma, 

contraindicações e efeitos secundários, para que a dispensa destes não represente perigo para 

a sua saúde. A promoção da adesão à terapêutica, o seu uso correto, seguro e eficaz é 

conseguido quando o doente compreende a posologia, a forma de administração, precauções e 

cuidados e a sua finalidade. A comunicação desta informação deve ser assegurada pelo 

farmacêutico, de forma verbal e/ou escrita, no momento da dispensa. Esta componente, de 

extrema importância no papel do farmacêutico, suscitou-me algumas dúvidas, pelo que recorri 

ao auxílio dos meus colegas mais experientes para fornecer a informação necessária ao utente. 

Esta partilha de conhecimentos contribuiu, grandemente, para o meu enriquecimento profissional 

e preparou-me para situações futuras. 

Para finalizar, a receita é processada informaticamente e o documento de faturação impresso 

no verso da mesma, constando a identificação de cada um dos medicamentos comparticipados 

dispensados, a quantidade, o PVP, valor de comparticipação e pago pelo utente. 

 

4.2.2. Receita eletrónica desmaterializada 

As receitas eletrónicas desmaterializadas entraram em vigor no dia 1 de Abril de 2016 e 

vieram facilitar o processamento e validação de receituário, uma vez que todo o processamento 

é feito por via informática. O conteúdo das receitas é acedido através inserção, no sistema, de 

códigos atribuídos, enviados ao utente por SMS, obtidos através da leitura do cartão de cidadão 

ou inscritos numa guia de tratamento (anexo 5). 

As regras destas receitas são ligeiramente diferentes: podem conter, no máximo, por linha, 

2 embalagens, 4 embalagens unitárias ou 6 embalagens de medicamentos de tratamento 

crónico; as validades de dispensa podem variar; os diversos medicamentos podem ser 
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adquiridos em diferentes farmácias e ocasiões. A prescrição de psicotrópicos e estupefacientes 

continua a exigir receita especial individualizada. 

O aviamento destas receitas implica, também, o fornecimento de informação e incentivo à 

adesão à terapêutica, referidos anteriormente, para garantir um atendimento personalizado, de 

qualidade, e que visa a saúde do utente. 

 

4.2.3. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Aquando da dispensa destes medicamentos, o sistema informático solicita a identificação do 

médico prescritor, do utente (nome e morada) e do adquirente (nome, número do Cartão de 

Cidadão/Bilhete de Identidade, data de emissão e idade). No final da dispensa, são impressos 

os dados desta (no caso de receita materializada a impressão é feita no verso da mesma) para 

fins de faturação e, adicionalmente, 2 recibos comprovativos da venda (Documento de 

Psicotrópico). No caso de constarem de receitas manuais, a cópia desta e um dos recibos são 

enviados ao INFARMED. Todos os outros são arquivados na farmácia durante um período de 3 

anos. 

Tive a oportunidade de aviar psicotrópicos várias vezes, cumprindo sempre as obrigações 

legais. 

 

4.2.4. Comparticipação de Medicamentos 

Os medicamentos comparticipados e a respetiva comparticipação pelo Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) são da responsabilidade do INFARMED, sendo este o plano mais abrangente. Para 

além do regime geral de comparticipação, o SNS tem ainda planos de regime especial para 

pensionistas (rendimento total anual não excedente em 14 vezes o salário mínimo nacional, 

identificado pela letra “R”) e utentes com patologias especiais (identificados pela letra “O”, como 

Doença de Alzheimer, Lúpus Eritematoso Sistémico…)9, sendo, neste último caso, necessário 

identificar a respetiva portaria e/ou despacho na receita. 

A percentagem de comparticipação incide sobre um preço de referência, para medicamentos 

do mesmo grupo homogéneo, e corresponde à média dos 5 medicamentos com PVP mais baixos 

desse grupo. No caso de medicamentos com PVP superior ao preço de referência, o Estado 

apenas comparticipa o valor deste último. 

Existem outras entidades responsáveis, como por exemplo Multicare, Sãvida, Serviços de 

Assistência Médico-Social, cujos beneficiários possuem um cartão que devem apresentar no 

momento da dispensa. A receita e o cartão são fotocopiados, e ambas as cópias anexadas e 

guardadas. 

 

4.2.5. Conferência de Receituário e Faturação 

O processo de organização e verificação da conformidade das receitas, para consideração 

como válidas, é chamado conferência de receituário, e leva a que a farmácia receba o valor 

relativo à comparticipação. As receitas são agrupadas em lotes, cada um composto por 30 

receitas, e respetivos a cada regime de comparticipação. 
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Na FQF a conferência é feita num único momento. Quando oportuno, o responsável pela 

dispensa das receitas verifica cada receita, individualmente, confirmando se o número da receita 

é correspondente ao que consta no verso, se a dispensa da medicação foi correta, a validade e 

assinatura do médico. Estando tudo correto, o verso da receita é assinado, datado e carimbado. 

Sempre que é completado um lote, é verificado e emitido um “Verbete de Identificação do 

Lote” onde consta um resumo deste, sendo o verbete assinado, carimbado e anexado ao lote 

correspondente para envio no fim do mês. Nessa altura são emitidas a Relação de Resumos de 

Lote e a Fatura Final para cada entidade responsável pela comparticipação. No último dia de 

cada mês, procede-se ao envio do receituário para as entidades competentes, que devolvem o 

valor da comparticipação à farmácia se estiver tudo em conformidade. Existindo 

inconformidades, se possível as receitas são corrigidas e novamente faturadas, caso contrário a 

farmácia perde o valor da comparticipação. 

Durante o estágio participei, principalmente, na organização dos lotes, e corrigia, por vezes, 

eventuais erros, tendo feito a conferência de algumas receitas nas últimas semanas de estágio. 

No momento da dispensa, a atenção redobrada que me incutiram foi essencial para minimizar 

erros, e é o motivo pelo qual a FQF apresenta um número ínfimo de inconformidades. 

 

 

5. Preparação de Manipulados 

Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Fórmula magistral entende-se por 

medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares 

segundo receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se destina. Já um 

preparado oficinal consiste em qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços 

farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por 

essa farmácia ou serviço.10 

A preparação destes manipulados serve para colmatar a ausência de medicamentos 

industrializados para certos problemas de saúde, como intolerância a determinados excipientes 

e algumas patologias. São também uma alternativa nas áreas de pediatria, geriatria e 

dermatologia, situações em que as intolerâncias a excipientes presentes nas fórmulas 

comercializadas são frequentes. 

Na FQF, a preparação de manipulados é diária, pelo que tive bastante contacto com esta 

vertente de trabalho na farmácia, preparando fórmulas magistrais (descritas numa receita 

médica) e preparados oficinais. 

A Manipulação é descrita como o conjunto de operações de carácter técnico, que englobam 

a elaboração da forma farmacêutica, a sua embalagem e o seu controlo11, regendo-se, o 

farmacêutico, pela Portaria 594/2004, de 2 de junho, que descreve as Boas Práticas de 

Manipulação para assegurar a qualidade dos medicamentos preparados2. O manipulado é 

preparado com base nas monografias integrantes do Formulário Galénico Português, ou com 
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base na prescrição médica, recorrendo-se à bibliografia disponível (Farmacopeias, formulário) 

para esclarecimento de dúvidas. 

A sua preparação é acompanha com o preenchimento de uma ficha de preparação (anexo 

6), sendo posteriormente carimbada, rubricada e arquivada no local destinado, juntamente com 

uma cópia do rótulo e da receita. 

Tive a oportunidade de preparar vários manipulados, entre os quais solução de minoxidil a 

5% (para combater a queda de cabelo), cápsulas de L-arginina (utilizadas em situações de 

carência deste aminoácido) e pomada de enxofre (para problemas cutâneos), sempre 

preparados segundo indicação médica. 

 

5.1. Rotulagem e Acondicionamento 

O rótulo das embalagens que contêm os manipulados deve apresentar a identificação da 

farmácia e diretor técnico, nome do utente, fórmula do medicamento, posologia, prazo de 

validade, número do lote, condições de conservação, via de administração e advertências como 

“agitar antes de usar” e “uso externo”. O número do lote que lhe é atribuído consiste num número 

sequencial interno, que permite a rastreabilidade e facilita o arquivamento. 

As formas farmacêuticas e as características inerentes ditam o tipo de acondicionamento do 

preparado. 

 

5.2. Preço e comparticipação dos manipulados 

A comparticipação dos medicamentos manipulados é de 30%, nos preparados oficinais que 

constam na Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário Galénico Português e nas fórmulas 

magistrais descritas na lista de medicamentos comparticipáveis.12 Para que seja possível 

comparticipar, é necessário uma receita onde não constem outros medicamentos e contenha a 

menção fac secundum artem (FSA) ou a palavra “manipulado”. 

O cálculo do PVP dos manipulados é realizado na farmácia, e entra em consideração com o 

valor das matérias-primas (A), os honorários de manipulação (B) e material de embalagem (C)13, 

resultando na seguinte fórmula: 

 

𝑃𝑉𝑃 = (𝐴 + 𝐵 + 𝐶) ∗ 1,3 ∗ 𝐼𝑉𝐴 

 

O valor dos honorários contempla a forma farmacêutica do medicamento (fator multiplicativo 

correspondente), a quantidade preparada e um fator (F) que oscila consoante a variação do 

índice de preços ao consumidor. 

 

 

6. Medição de Parâmetros Bioquímicos e Pressão Arterial 

Pelo facto de Portugal ser um país com elevada incidência de Hipertensão Arterial (cerca de 

26%)14, não é de admirar que a medição da pressão arterial seja uma tarefa comum do dia-a-dia 

de uma farmácia. Ao longo do estágio, frequentemente desempenhei essa atividade, com o 
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intuito de controlar uma condição médica ou devido a uma indisposição incomum. Antes de 

partilhar os resultados com o utente, tinha o cuidado de recolher alguma informação relativa aos 

hábitos alimentares, medicação atual e se estava sujeito a condições de stress, para me permitir 

realizar um aconselhamento informado. Os valores de referência são: 

 

Tabela 2 - Valores de Referência de Pressão Arterial15 

Diagnóstico PA sistólica (mmHg) PA diastólica (mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal 120 - 129 80-84 

Normal-alta 130 - 139 85-90 

HTA ≥ 140 90 

HT sistólica isolada ≥ 140 < 90 

 

Quando os valores obtidos não se enquadravam com os de pressão arterial normal, 

aconselhava a repetição da medição nos dias seguintes, ou dirigir-se aos serviços de urgência 

caso apresentasse valores preocupantes; se nos dias seguintes estes se mantivessem alterados 

partilhava algumas medidas não farmacológicas (exercício físico regular e hábitos alimentares 

saudáveis) e aconselhava uma consulta médica para avaliar a situação. 

 

Em 2014, a prevalência estimada de Diabetes, na faixa etária dos 20 aos 79 anos, em 

Portugal, era de 13,1%, tendo sofrido um aumento de 1,4 pontos desde 2009.16 O controlo do 

perfil lipídico (colesterol e triglicerídeos), ácido úrico e da glicemia é, também, requisitado 

diversas vezes na FQF, o que permite o acompanhamento e monitorização da terapêutica dos 

utentes habituais da farmácia. Todas estas medições são realizadas, à exceção da glicemia, com 

recurso a equipamento adequado, utilizando diferentes cuvetes, capilares e enzimas, 

devidamente calibrado para obter resultados fidedignos. 

No momento da medição da glicemia é necessário perguntar ao utente a hora da última 

refeição, visto que a ingestão de alimentos afeta os valores. A seguinte tabela apresenta os 

valores de glicemia padrão: 

 

Tabela 3 - Valores de referência de Glicemia17 

Diagnóstico Glicemia em jejum 

(mg/dL) 

Glicemia PTGO* 

Pós-Prandial (mg/dL) 

Diabetes Mellitus ≥ 126 ≥ 200 ** 

Tolerância Diminuída à Glucose < 126 ≥ 140 e < 200 

Anomalia da Glicemia de Jejum ≥ 110 e < 126 ___ 

  

* Prova de Tolerância à Glucose Oral 

**Associado a sintomas clássicos 
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Quando os valores eram diferentes dos de referência, aconselhei ir ao médico e partilhei as 

medidas não farmacológicas aplicáveis (hábitos alimentares saudáveis e prática de exercício 

físico). Tive, também, o cuidado de alertar para as implicações que estes valores desregulados 

têm na saúde, bem como para o cuidado com as feridas. 

Realizei a medição do ácido úrico, apenas uma vez, sendo, esta, útil em indivíduos com gota. 

O aconselhamento farmacêutico, neste caso, passa por lembrar o utente dos cuidados com a 

alimentação, nomeadamente o consumo reduzido de carnes vermelhas. 

Na avaliação do colesterol total, é necessário ter conhecimento que o valor ideal é inferior a 

190 mg/dL. Se o valor medido se encontrar muito elevado (acima de 240 mg/dL) é necessário 

encaminhar o utente para o médico. O aconselhamento não farmacológico, à semelhança de 

valores de glicemia e pressão arterial aumentados, passa pela alteração de estilo de vida e dieta, 

devendo esta ser rica em fibras, vegetais e peixes ricos em ómega-3. 

A medição dos triglicerídeos deve ser realizada após jejum de 12 horas, visto que os valores 

sofrem oscilação com as refeições, devendo encontrar-se abaixo dos 150 mg/dL. 

 

 

7. Valormed e Recolha de Radiografias 

A partir de 1999 os medicamentos fora de uso e embalagens vazias são recolhidos e tratados 

pela Valormed, uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela sua gestão. Até lá, os 

resíduos tinham como destino o lixo doméstico, o que representava perigo para o ambiente e 

saúde dos seres vivos. Foi com essa consciência que surgiu a Valormed, uma colaboração entre 

a Indústria Farmacêutica, Farmácias e Distribuidores. A FQF encarrega-se de sensibilizar os 

seus utentes para a importância da recolha dos resíduos de medicamentos e embalagens vazias, 

algo que pude constatar pelo contacto diário.18 

A campanha de reciclagem de radiografias existe há 20 anos, e consiste na recolha de 

radiografias com mais de 5 anos sem utilidade. Das radiografias consegue recolher-se prata, 

evitando-se que contamine o ambiente enquanto se ajuda a Assistência Médica Internacional 

(AMI), ao reverter o valor da venda da prata extraída.19 

 

 

8. Conclusões 

A unidade curricular de Estágio foi um importante complemento da formação académica, 

pois pude contactar com o trabalho diário de um farmacêutico e familiarizar-me com tudo o que 

este implica. A farmácia comunitária apresenta várias valências, muitas delas desconhecidas 

pela população.  

A gestão e organização de uma farmácia são, indubitavelmente, componentes essenciais 

para a sua prosperidade, que se consegue através da aplicação de métodos e raciocínios 

elaborados, conseguidos pela experiência. Só assim é que as farmácias conseguem progredir e 

crescer nesta realidade de feroz competitividade e adversidade. A crise que se fez sentir no setor, 

nos últimos anos, em simultâneo com a falta de medicamentos, dificulta o objetivo principal das 
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farmácias na comunidade, que se centra em oferecer um serviço e acompanhamento 

farmacêutico de qualidade. 

A outra vertente responsável pelo sucesso de uma farmácia é a diligência na interação com 

o público e no serviço prestado. Isto é fomentado com a aprendizagem e formação contínua dos 

farmacêuticos e constante atualização de conhecimento, para que saiba responder a todas as 

necessidades dos utentes. Por último, aprendi que a vertente humana em cada interação é meio 

caminho para obter a confiança do utente. E é essa confiança num atendimento de qualidade e 

personalizado que o faz voltar, e nos incentiva a ser melhores profissionais. 

Não só pude consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, como também 

aprendi muito mais, com as formações em que participei e, também, com a partilha de 

experiências dos colegas. Por último, o espírito de equipa, de entreajuda e de amizade 

preencheram os pequenos espaços desta experiência de seis meses, tornando-a inesquecível. 
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PARTE II 

 

A) Gripe e constipação 

 

1. Seleção do tema 

O período do meu estágio curricular (setembro a março) compreendia os meses em que a 

gripe e constipação atingem o pico máximo anual. Nessa altura, todas as farmácias recebem 

utentes que exibem sintomas concordantes com essas doenças e que procuram ajuda na 

atenuação dos sintomas e tratamento. A oferta de produtos que atuam nos sintomas alvo é muita, 

o que pode dificultar na identificação da melhor opção para o doente em questão. Para me 

familiarizar com a oferta existente fiz um levantamento de todos os produtos e medicamentos, 

existentes na FQF, com indicação terapêutica no alívio dos sintomas da gripe e constipação. 

Ajudar os utentes a distinguir gripe e constipação foi o meu principal foco na interação com 

a comunidade, bem como dar a conhecer medidas preventivas de contágio e transmissão, sem 

esquecer de como proceder em casos de doença. Para tal, elaborei um panfleto (anexo 7) que 

resumia toda essa informação. Este foi colocado em vários pontos da farmácia, nos sacos onde 

os utentes levariam os medicamentos adquiridos e também entregues em mão, juntamente uma 

breve explicação oral, dos utentes constipados e engripados. Por último, para melhor captar a 

atenção, preparei pequenos conselhos, colocados em recipientes, para os utentes retirarem 

(anexo 8). 

 

 

2. Introdução 

A gripe e constipação são as doenças mais comuns dos meses mais frios do ano. No 

hemisfério norte da europa, é estimado que 5 a 15% dos europeus sejam afetados pela epidemia 

anual de gripe.20 Relativamente à constipação, os adultos têm entre 4 a 6 episódios por ano 

(representando cerca de 40% das faltas ao trabalho), e as crianças, entre 6 a 8 (constituindo 

30% das faltas à escola).21 

Constipação é uma infeção vírica, aguda e autolimitada, do trato respiratório superior, que 

envolve o nariz, cavidade nasal, faringe e laringe. Os agentes etiológicos mais comuns são o 

Rhinovirus (geralmente responsável pelos sintomas mais leves)21 e Coronavirus22, existindo 

também outros como o Parainfluenza e o Vírus Respiratório Sincicial (RSV) que afetam, 

principalmente, crianças pequenas e podem atingir, adicionalmente, o trato respiratório superior, 

levando a complicações respiratórias pulmonares como bronquite, bronquiolite e pneumonia.23, 

24, 25 

De uma forma geral, o Rhinovirus é o principal agente de infeção respiratória nos meses de 

outono, primavera e verão; o RSV predomina no inverno26, Coronavirus no outono e inverno.27 

A gripe é uma doença respiratória causada pelos vírus Influenza e pode afetar o nariz, 

garganta e pulmões. O vírus Influenza tem 4 tipos (A, B, C e D), sendo que os que afetam os 
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humanos são o tipo A (ainda dividido em subtipos e estirpes) e B, responsáveis pelas epidemias 

de gripe sazonal (principalmente inverno). 

O vírus da gripe está em mudança constante; o vírus que infeta a população num 

determinado ano e lugar é sempre diferente do que afetou essa zona no ano anterior. O drift e 

shift antigénico são mutações genéticas responsáveis pela alteração do vírus. O drift antigénico 

causa uma modificação subtil no genoma e ocorre sempre que o vírus replica; como o vírus se 

mantém intimamente relacionado com o que lhe deu origem, ambos partilham as mesmas 

propriedades antigénicas, razão pela qual o sistema imunológico (previamente exposto ao vírus 

original) é capaz de o reconhecer e atuar. A acumulação de alterações faz com que as 

propriedades antigénicas sejam cada vez mais distintas, os anticorpos já não reconhecem o vírus 

e a pessoa exibe os sintomas da infeção. O shift antigénico provoca uma mudança abrupta e 

significativa, alterando as proteínas de superfície, o que lhe atribui um diferente subtipo do vírus 

que lhe deu origem. Quando um vírus, de origem animal, emerge e infeta humanos, rapidamente 

se prolifera, levando a uma pandemia (o que se explica pelo subtipo ser muito diferente do que 

afeta a raça humana).28 

 

 

3. Sintomas característicos 

Quando os vírus que causam constipação infetam o nariz e as vias aéreas, primariamente é 

produzido um muco transparente cuja função é auxiliar na expulsão dos vírus das cavidades 

nasais. Após 2 ou 3 dias, o muco produzido torna-se esbranquiçado, amarelado ou até mesmo 

esverdeado. Outros sintomas incluem espirros, obstrução das vias aéreas, dores de garganta, 

tosse, olhos lacrimejantes, dores de cabeça e corpo leves. O pico dos sintomas é atingido, 

geralmente entre 2 a 3 dias, podendo perpetuar até 10 a 14 dias. Se os sintomas durarem mais 

do que este tempo, ou forem mais severos do que o normal, o utente deve procurar a ajuda de 

um médico.21, 29 A gripe pode apresentar sintomas moderados a severos, e apresenta um curso 

diferente pois surge de forma repentina, enquanto os sintomas da constipação surgem de forma 

gradual. Febre (ou sensação febril), tosse, dor de garganta, congestão nasal, rinorreia, dores de 

cabeça, músculos e corpo, fadiga, e por vezes diarreia e vómitos, são os sintomas exibidos pela 

gripe.28 Se o doente se sentir engripado é aconselhável ser acompanhado pelo médico, 

principalmente se tiver condições de saúde que possam levar a complicações.30 

 

 

 

4. Principais complicações 

Estas doenças podem afetar toda a população, independentemente da faixa etária e 

localização geográfica. Embora sejam autolimitadas, em determinados grupos, com certas 

condições médicas, existe um risco acrescido de desenvolver complicações com consequências 

desfavoráveis. 
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Asmáticos constipados podem apresentar exacerbação dos sintomas de asma como 

complicação, o que faz com que experienciem sintomas do trato respiratório inferior mais 

frequentes e severos. Da mesma forma, pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica 

(DPOC) e fibrose cística dirigem-se às urgências, com exacerbação aguda dos sintomas, 

induzida pela infeção viral. Adicionalmente, pessoas com o sistema imunitário comprometido 

podem também desenvolver pneumonia como complicação da constipação.26 

No caso do vírus Influenza, há casos em que a gripe não se resolve em duas semanas e 

pode levar a complicações mais severas, como é o caso dos idosos, crianças pequenas, 

grávidas, residentes em lares e cuidados continuados. Ainda correm risco de complicações 

associadas à gripe pessoas que sofrem de condições clínicas como asma, doenças cardíaca e 

pulmonar, disfunções sanguíneas, endócrinas, renais, hepáticas e metabólicas e sistema 

imunológico enfraquecido. As complicações observadas são pneumonia, bronquite, otite e 

sinusite.28 

 

 

5. Medidas de prevenção 

A principal medida de prevenção da gripe é a vacinação. A vacina é recomendada a toda a 

população, com idade superior aos 6 meses, com raras exceções (alergia à vacina), e é 

particularmente importante para as pessoas que apresentem risco acrescido de desenvolver 

complicações. Adicionalmente, é prioritário que os profissionais de saúde e prestadores de 

cuidados a crianças e idosos sejam vacinados.28 

As duas doenças são transmitidas por aerossóis, principalmente com origem nas secreções 

de pessoas contaminadas. Para além da vacinação, outras medidas podem ser adotadas (em 

ambiente escolar, familiar, laboral e comunidade) para prevenir a transmissão, permitindo 

proteger os próprios ao mesmo tempo que evita a contaminação de terceiros.31 A lavagem 

frequente das mãos é de extrema importância, pois remove todas as impurezas e também 

microrganismos que podem, ao contactar com a boca, nariz e olhos (evitar tocar antes da 

higienização das mãos), infetar as pessoas; é imperativo que as crianças sejam ensinadas a ter 

este hábito pois fazem parte dos grupos de risco.32 Evitar contacto próximo com pessoas 

infetadas, permanecer em casa se doente, ter cuidado ao espirrar e tossir (tapando a boca e 

nariz com o antebraço) são exemplos de medidas adicionais.27, 31 Usar lenços descartáveis, que 

se deitam fora após a utilização e a limpeza dos objetos tocados pela maioria das pessoas, como 

maçanetas de portas corrimões, previnem o contágio.27, 30 

A suplementação de vitamina C como medida de prevenção da gripe e constipação é ainda 

controversa. A sua eficácia na redução da incidência de gripe e constipação em pessoas 

expostas a exercício físico intenso é indubitável, o que já não acontece com a população geral. 

No entanto, alguns estudos demonstram que a suplementação reduz a duração da doença. Este 

facto, aliado à segurança e baixo custo da suplementação, faz desta uma medida merecedora 

de ponderação. Caberá, posteriormente, a cada um avaliar o seu merecimento.33 
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6. Tratamento e Intervenção do Farmacêutico 

Tanto na gripe como na constipação, o tratamento passa pela atenuação dos sintomas, e 

deve ser preferencialmente recomendado pelo médico. No entanto, é um facto que os doentes 

se dirigem, em primeira circunstância, à farmácia, pedindo aconselhamento. O farmacêutico 

deve, por isso, conhecer medidas e quais os produtos mais adequados a cada caso, e estar 

ciente das contraindicações e efeitos adversos a cada um associados, visto estes vírus afetarem 

toda a população. Antibióticos não tratam infeções virais, pelo que não tem qualquer efeito no 

tratamento de gripe e constipações.34 Existe um variado leque de produtos over-the-counter 

(OTC), dentre os quais o farmacêutico pode aconselhar, de acordo com os sintomas que mais 

incomodam o utente.29 

 

6.1. Intervenção não farmacológica 

O farmacêutico pode partilhar com o utente algumas intervenções não farmacológicas para 

atenuar os sintomas: dormir bem e descansar, beber bastantes líquidos, evitar fumar ou o 

contacto com o fumo de tabaco e outros poluentes atmosféricos.29 Crianças, maiores de 12 

meses, podem recorrer a mel para aliviar a tosse noturna. Por último, inalar vapor de água ajuda 

no alívio de sinusite e tosse.34 

 

6.2. Antitússicos e expetorantes 

 

6.2.1. ANTITÚSSICOS 

A tosse é um reflexo de defesa ativado aquando da irritação das vias aéreas, representando 

um importante mecanismo protetor. Estes fármacos devem ser recomendados, a pessoas 

engripadas e constipadas, apenas se este mecanismo constituir um inconveniente para o doente, 

que comprometa o descanso e impeça de fazer a vida normal, e se não for produtiva.35 

Na FQF, para este fim, estavam disponíveis formulações líquidas e semissólidas contendo 

codeína (Codipront®), dextrometorfano (Drill®, Vicks®, Bisoltussin®), difenidramina (Benylin®), 

Levodropropizina (Levotuss®) e oxolamina. O primeiro composto é um MSRM-E, pelo que só é 

dispensado com receita médica. Todos os outros podem ser aconselhados pelos farmacêuticos, 

se necessário, tendo em consideração as condições clínicas do utente. É importante ressalvar 

que o seu uso por crianças, principalmente com idade inferior a um ano, está contraindicado.35 

 

6.2.2. EXPECTORANTES E MUCOLITICOS 

A tosse produtiva é um mecanismo útil, pelo que a terapêutica deve consistir em 

expetorantes e mucolíticos, que auxiliam na eliminação das secreções, aumentando o seu 

volume e reduzindo a viscosidade.35 

Na FQF existiam formulações diversas de MNSRM contendo mucolíticos: acetilcisteína 

(Fluimucil®, Bisolvon®, múltiplos laboratórios de medicamentos genéricos), ambroxol 

(Broncoliber®, Mucosolvan®, variados laboratórios de medicamentos genéricos), associação de 
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ambroxol e clenbuterol (Ventoliber®, não recomendado o seu aconselhamento pois é MSRM), 

bromexina na forma de cloridrato (Bisolvon®) e carbocisteína (Drill®, Mucoral®, Pulmiben®).35 

 

6.3. Analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios 

Paracetamol (Ben-u-ron®) é a substância analgésica e antipirética mais segura e utilizada 

neste tipo de doenças, no entanto para um melhor controlo da febre e dor pode ser necessário 

combinar com ibuprofeno (Brufen®).34 Idealmente, deverá ser o médico a aconselhar a 

terapêutica adequada a cada caso. 

 

6.4. Medicamentos para aplicação nasal  

 

6.4.1. Descongestionantes nasais 

Os sintomas de congestão nasal associados a rinite, derivados da constipação ou gripe, 

podem ser aliviados, a curto prazo (geralmente até 7 dias), com recurso a spray e gotas nasais 

com fármacos descongestionantes. Estas substâncias exercem um efeito vasoconstritor, 

reduzindo o edema da mucosa nasal. O uso abusivo destes produtos pode levar a um efeito 

reverso, desencadeando vasodilatação temporária. Este fenómeno pode incentivar a uma nova 

utilização, tornando-se num ciclo vicioso de dependência do descongestionante, cuja utilização 

desenfreada pode levar a dano ciliar. 35 

Podia encontrar numerosos descongestionantes nasais na FQF, todos eles MNSRM: cânfora 

associado a mentol (Vicks® inalador), fenilefrina (Neo-sinefrina®), fenilefrina em associação com 

dimetindeno (Vibrocil®), óleo essencial de tomilho com tintura de benjoim e eucalipto (Vaporil®), 

oximetazolina (Nasex®, Vicks® Sinexsensi, Nasorhinathiol®), tramazolina (Rhinospray®). A sua 

utilização pode ser aconselhada a crianças, com idades compreendidas entre os 6 e 12 anos, se 

todas as outras medidas básicas (como elevação da cabeceira da cama, inalação de ar quente 

e húmido e aplicação de gotas nasais de cloreto de sódio a 0,9%) não forem bem-sucedidas. 35 

 

6.4.2. Corticosteróides 

Corticosteróides para aplicação nasal têm papel útil na profilaxia e tratamento da rinite 

alérgica, por promover o alívio dos sintomas mais persistentes da congestão nasal. A utilização 

de um descongestionante nasal, por um curto período de tempo, no início de um ciclo de 

tratamento com corticosteroide pode ser útil, pois atua no edema severo da mucosa, facilitando 

a penetração do corticosteroide na cavidade nasal. 35 

Beclometasona (Beconase®), budesonida (Pulmicort Nasal Aqua®, Aeromax®, ambos 

MSRM), fluticasona (Flutaide®, MSRM), furoato de fluticasona (Avamys®, MSRM), mometasona 

(Nasomet®, MSRM) são alguns corticosteroides administrados por inalação com que contactei 

na FQF. É de salientar que os três primeiros são os únicos que poderão ser utilizados por 

grávidas que não tolerem os sintomas de rinite alérgica. 35 
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6.4.3. Anti-histamínicos 

A aplicação tópica de anti-histamínicos revela-se de grande interesse no tratamento da rinite 

alérgica pois reduz o prurido, rinorreia e espirros associados, ao mesmo tempo que são bem 

tolerados. O tratamento deve ser iniciado 2 a 3 semanas antes da temporada de rinite alérgica 

sazonal, prolongando-se por vários meses. 

Na FQF existia, apenas, azelastina (Allergodil®), indicada para a rinite alérgica sazonal e 

permanente. 35 

 

6.5. Anti-histamínicos 

A combinação de anti-histamínicos (AH) com descongestionantes e/ou analgésicos 

demonstrou relevância em crianças jovens e adultos.34 AH de 1ª geração (sedativos), como 

difenidramina e triprolidina, são indicados para tratamento da rinite alérgica, atuando nos espirros 

e também na rinorreia, pelo seu efeito anticolinérgico, e podem encontrar-se em diversas 

formulações de “cocktails antigripais”. Uma desvantagem destes compostos é o facto de 

atravessar a barreira hemato-encefálica, provocando sedação psicomotora marcada, que é 

evidenciada por uma vincada sonolência. Alguns dos AH de 2ª geração (não sedativos) 

disponíveis na FQF são a cetirizina (Zyrtec®), levocetirizina (Xyzal®), ebastina (Kestine®), 

loratadina (Claritine®) e desloratadina (Aerius®). É de destacar que os últimos dois exibem menor 

sedação e, ainda, que a desloratadina tem a capacidade de redução da congestão nasal, o que 

faz desta substância adequada para o tratamento da rinite alérgica sazonal. 35 

 

6.6. Antigripais 

Há um variado leque de produtos destinados ao combate dos sintomas da gripe e 

constipação, que consistem em misturas de diferentes classes de compostos num único 

comprimido. Geralmente, contém substâncias com propriedades anti-histamínicas, analgésicas 

e antipiréticas. Um muito conhecido é Antigripine®, composto por paracetamol (analgésico e 

antipirético), cafeína (adjuvante analgésico) e maleato de mepiramina (anti-histamínico). Ilvico 

N® contém paracetamol, cafeína, maleato de bromofeniramina (anti-histamínico) e ascorbato de 

cálcio (vitamina C). Outro produto é Griponal®, constituído por paracetamol e maleato de 

clorofenamina (anti-histamínico).35 Estes são alguns dos cocktails antigripais disponíveis na FQF 

e como se pode observar são muito semelhantes. 

Uma grande desvantagem destas misturas é a dificuldade em atingir a dose terapêutica 

recomendada para todas as substâncias que compõe o produto; ao fazer o número de tomas 

necessárias para atingir a dose terapêutica de uma substância pode implicar uma sobredosagem 

ou, até mesmo, manter uma subdosagem de outro. Outra desvantagem é o desconhecimento da 

composição, que poderá levar o utente a tomar uma substância à qual é alérgico, e ainda a toma 

desnecessária de substâncias destinadas ao combate de sintomas que não exibe. O 

farmacêutico deve interferir neste ponto, alertando os utentes para a composição destes 

produtos, de forma a evitar tomas desajustadas e sobredosagens. 

 



23 
 

6.7. Antivíricos 

Como a constipação e gripe são infeções provocadas por vírus, não se aplica o uso de 

antibióticos. Em casos em que o doente apresente um risco acrescido de desenvolver 

complicações (pertencente a um dos grupos de risco já referidos), o médico pode prescrever um 

medicamento antivírico.36 Embora haja um medicamento indicado na gripe, para a constipação 

não existe, ainda, nenhum composto com propriedades antivíricas capaz de atuar nos vários 

agentes etiológicos possíveis.37 O composto oseltamivir (Tamiflu®) está indicado no tratamento 

e profilaxia das infeções por vírus influenza A e B, para adultos e crianças maiores de 13 anos, 

contudo é contraindicado em grávidas e mulheres a amamentar. 

 

 

7. Conclusão 

Embora gripe e constipação se manifestem com sintomas similares, a evolução da doença 

é díspar. Elucidando a população para esse facto, consegue-se que identifiquem a doença e 

tomem as devidas precauções de prevenção da transmissão, bem como de promoção do seu 

bem-estar. Quando, na farmácia, se recebe um utente capaz de descrever corretamente os 

sintomas, é possível realizar um aconselhamento oportuno e eficiente, que se traduz na 

satisfação do próprio e maior confiança no serviço prestado. Para tal, é crucial, da parte do 

farmacêutico, o domínio dos produtos à sua disposição, não descuidando das medidas não 

farmacológicas convenientes. 

O desenvolvimento deste trabalho permitiu-me partilhar com os utentes as informações 

necessárias para a clarificação dos sintomas e instruir relativamente a medidas preventivas de 

proteção do próprio e outrem, visando-se a promoção da saúde. Os utentes demonstraram 

elevado interesse no panfleto e curiosidade sobre a atividade dos pequenos conselhos, 

perguntando se poderiam retirar e levar consigo. Consegui, por último, aprofundar o meu 

conhecimento sobre este tema e inteirar-me das opções terapêuticas disponíveis. 
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B) Disfunção Erétil 

 

1. Seleção do tema 

Durante o período de estágio consegui reparar quais são os produtos mais pretendidos pela 

população que frequenta a Farmácia Queija Ferreira. A venda de fármacos usados na Disfunção 

Erétil atingiram números de vendas, nos 6 meses de estágio, equiparáveis aos das vacinas da 

gripe. Posto isto, e depois de discutir a ideia com o Dr. Carlos Queija Ferreira, ambos 

reconhecemos a importância de desmistificar esta condição, que afeta um número considerável 

da população. 

Elaborei um panfleto (anexo 9) com a informação que considerei ser mais adequada e de 

maior interesse para os utentes. Este foi, posteriormente, disponibilizado na farmácia e publicado 

na página do facebook da farmácia, podendo assim chegar a um maior número de pessoas. 

 

 

2. Introdução 

Disfunção erétil (DE) é um problema que afeta, estimativamente, cerca de 5 a 20% dos 

homens.38 É definida como a incapacidade de ter ou manter uma ereção suficientemente firme 

para perpetuar uma relação sexual.39, 40 

O pénis é constituído pela uretra que se encontra rodeada pelos corpos esponjosos e os 

corpos cavernosos, que a acompanham paralelamente. Uma ereção ocorre quando há um 

estímulo sexual, fazendo com que neurotransmissores atuem nos terminais nervosos 

cavernosos. Esta ocorrência resulta num relaxamento do músculo liso dos vasos, ocorrendo 

dilatação e consequente aumento do fluxo sanguíneo. Os corpos cavernosos expandem devido 

ao aumento da pressão de O2, movimentando o pénis para uma posição ascendente e ereta.39 

São várias as regiões cerebrais que reagem a estímulos sexuais, estando intimamente 

relacionadas com três componentes: perceção cognitiva, emocional/motivacional e ainda 

psicológica. Esta tríade coordena as funções endócrinas e autónomas intervenientes na ereção 

peniana. É de realçar que o hipotálamo e hipocampo são importantes centros de integração dos 

estímulos. Em suma, para ter e manter uma ereção é essencial que haja um estímulo, que este 

estímulo seja integrado e comunicado ao órgão sexual, que ocorra, por fim, o relaxamento da 

musculatura lisa dos vasos, preservando a ereção.41 

Percebendo a função do cérebro na resposta a um estímulo sexual é possível elucidar a 

respeito das possíveis causas de disfunção sexual. Existem três tipos de ereção: psicogénica, 

reflexogénica e noturna. A primeira resulta de estímulos audiovisuais, formados no cérebro e 

comunicados aos centros espinhais sexuais que ativam o processo de ereção. Ereção 

reflexogénica é produzida por estímulo táctil nos órgãos genitais. Este toque é comunicado aos 

centros espinhais, segue um caminho ascendente que resulta na perceção sensorial e também 

descendente, por ativação dos núcleos autónomos que enviam sinais aos nervos cavernosos, 

induzindo a ereção. O último tipo de ereção (noturna) ocorre durante o sono REM.41 
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Posto isto, o mecanismo da ereção é complexo e engloba várias vertentes. Isto reforça a 

indispensabilidade da consulta de um especialista, de forma a ser averiguada a causa da 

disfunção e o tratamento ser o mais adequado. Pelo facto de 30 a 70% dos homens sofrer 

angústia e inquietação derivado da DE, e 3 a 7% requerem ajuda clínica38, o papel do 

farmacêutico deverá passar por informar os utentes, orientando na procura de resolução do 

problema da forma mais segura e eficiente. 

 

 

3. Causas e relação com outras doenças 

A DE, como referido anteriormente, está relacionada com múltiplos componentes do 

organismo. Certas doenças e problemas de saúde podem ter a DE como consequência, o que 

reforça, uma vez mais, a importância da consulta de um profissional de saúde. A disfunção pode 

alertar o médico para a instalação de outro problema de saúde que poderá ter grandes 

implicações no quotidiano e bem-estar da pessoa. 

Algumas causas são: cirurgia (para tratar cancros da próstata e da bexiga, podendo ocorrer 

lesões nos tecidos e nervos necessários à ereção); lesões na anca, bexiga, coluna ou pénis; 

desequilíbrio hormonal, possivelmente causado por disfunções na glândula pituitária, rins, fígado; 

fuga venosa causada por lesão ou doença; consumo de álcool, tabaco e drogas, pois danificam 

os vasos sanguíneos; aumento da próstata. Muitos fármacos têm influência comprovada na DE, 

contudo o médico pode procurar um medicamento alternativo que não provoque este efeito. 

Por outro lado, a DE pode dever-se a perturbações psíquicas (depressão, ansiedade) e 

físicas, sendo as últimas representadas pelas morbilidades mais comuns em Portugal. Diabetes 

é uma das principais doenças que pode levar a disfunção erétil, uma vez que danifica nervos e 

vasos sanguíneos. Desequilíbrios hormonais aliados a problemas de circulação no pénis e de 

condução nervosa é característico de doenças renais. Eventos cerebrais e nervosos são outros, 

como por exemplo AVC, esclerose múltipla, doenças de Alzheimer e Parkinson; doenças 

vasculares, principalmente, hipertensão arterial, dislipidémias, aterosclerose e formação de 

coágulos. Todas estas doenças afetam o fluxo de sangue no organismo, causando adversidades 

na dinâmica da ereção.39, 40, 41, 43 

 

 

4. Tratamento 

O tratamento, aconselhado pelo médico, irá depender da causa da DE e do estado de saúde 

da pessoa. Para tal, será averiguada a existência de causas físicas e também mentais, através 

de exames e colocação de perguntas mais pessoais. Existem variadas formas de tratar a 

disfunção: medicação, acompanhamento psicológico, alterações de estilo de vida, bombas de 

vácuo e até cirurgia.39, 40 

Aconselhamento psicológico é adequado quando o stress e ansiedade, ou até eventos 

traumáticos ou marcantes, são a justificação para o problema, sendo por isso a ajuda de um 
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profissional necessária para ajudar a ultrapassar as barreiras psíquicas. Pode também ser 

aconselhada como complementar a outras terapias. 39, 40 

As bombas de vácuo melhoram a firmeza da ereção ao promover o fluxo sanguíneo para o 

pénis e é uma das medidas com mais sucesso. É principalmente aconselhada após cirurgias à 

próstata para ajudar no restabelecimento do fluxo. 39, 40 

A medicação pode passar por medicação oral ou injetável. Estão disponíveis no mercado, e 

na FQF, sildenafil (Viagra®), tadalafil (Cialis®) e vardenafil (Levitra®), todos pertencentes ao grupo 

farmacológico dos inibidores das fosfodiesterases. Por conseguinte, aumentam os níveis de 

óxido nítrico no corpo cavernoso, relaxando o músculo liso e favorecendo a irrigação do pénis.44, 

45 

 

Contudo, há indicações preferenciais para cada tipo de doente, razão pela qual o utente 

não deve automedicar-se. Uma particularidade, muito apreciada pelos utilizadores, é o facto de 

não provocar uma ereção imediata, sendo necessário uma estimulação física ou psicológica. O 

doente deve partilhar com o médico qual a medicação atual, uma vez que estes fármacos estão 

contraindicados em doentes medicados com nitratos devido à forte possibilidade de provocar 

uma diminuição drástica da pressão arterial. O farmacêutico, como contacta com o doente 

regularmente e tem acesso aos registos de medicação, tem aqui uma oportunidade de 

intervenção crucial para a saúde do utente. Ainda, se reparar que o utente utiliza bloqueadores 

dos recetores alfa (para problemas da próstata) ou até suplementos, produtos de ervanária ou 

OTC para ultrapassar a DE, deve aconselhar a falar com o médico. Por último, na forma injetável, 

está disponível na FQF alprostadil (Caverject®, prostaglandina E) e testosterona (Testoviron®). A 

prostaglandina E é uma hormona que promove o relaxamento do músculo liso, e a reposição 

Figura 1 - papel do óxido nítrico e fosfodiesterases na ereção. (Adaptada) 44 
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hormonal com testosterona é indicada para doentes com níveis baixos de testosterona 

plasmática. 

A cirurgia pode ser o último recurso quando todos os outros tratamentos falharam. 

Cirurgicamente, pode tratar-se problemas vasculares, no entanto é indicado, apenas, a um 

número restrito de doentes, e mais jovens. Não sendo esse o caso, recorre-se à colocação de 

um implante que ajuda a restaurar a firmeza. 

 

 

5. Redução do risco e prevenção 

A DE é considerada, erradamente, como um fator natural no envelhecimento dos homens. 

Há medidas preventivas que podem ser adotadas. 

Uma delas consiste em manter uma alimentação saudável. Uma alimentação “amiga” do 

coração (considerada como preventiva de eventos cardiovasculares) contribui muito para a 

saúde sexual. Como já foi falado anteriormente, o fluxo sanguíneo é importante para a ereção 

do pénis, portanto esta disfunção está intimamente relacionada com eventos (como hipertensão 

arterial, dislipidémias) em que a circulação sanguínea esteja comprometida. Estudos provaram 

que a dieta mediterrânica previne, entre outros, doenças cardiovasculares. Esta inclui frutas, 

vegetais, grãos, gorduras saudáveis como o azeite, peixe e ainda vinho tinto (em pouca 

quantidade).42 

Aliando a dieta saudável à manutenção de um peso adequado é possível evitar 

problemas de saúde como diabetes mellitus. Esta doença pode provocar neuropatias, afetando 

as terminações nervosas penianas. Diminuir o consumo de álcool, ou não consumir de todo, evita 

possíveis danos futuros no fígado, nervos e interferência no equilíbrio hormonal normal que pode 

levar a DE. Praticar atividade física, não fumar, estar atento aos níveis de testosterona e evitar 

esteróides, que melhoram a performance atlética, são outros cuidados a ter. Por último, o stress 

do dia-a-dia é prejudicial, visto afetar psicológica e emocionalmente, e ainda libertar adrenalina 

que provoca contração dos vasos sanguíneos.39 

 

 

6. Viver com Disfunção erétil 

O doente com DE pode sentir-se frustrado, amedrontado, desanimado, com fraca 

autoconfiança e ainda depressivo.38 É fundamental saber lidar com todas as emoções que o 

problema lhe provoca, de forma a viver uma vida completa e satisfatória nas suas relações. 

Mesmo sendo um problema físico, o impacto emocional é considerável. O parceiro deve estar 

informado do problema e, se tiver acompanhamento psicológico, poderá acompanhar o doente 

e participar nas sessões. Se as implicações emocionais não forem consideradas é possível que 

venha a sofrer de depressão e isolamento social. 
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7. Conclusão 

O objetivo deste trabalho era a instrução dos utentes, relativamente à disfunção erétil, 

através da transmissão de informação de forma passiva. A pretensão mais penosa era a de 

tornar este tema tabu num tópico abordado e falado com naturalidade. Alguns utentes chegaram 

a dirigir-se ao farmacêutico falando do panfleto e da sua pertinência. Contudo, um grande número 

de pessoas não demonstrou essa abertura, pegando no panfleto discretamente ou até mesmo 

no momento em que o farmacêutico se ausentava. Apesar disso, com o panfleto consegui 

elucidar os utentes, homens e mulheres, interessados neste problema de elevada incidência e 

implicação no quotidiano. 
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C) Infeções Vulvovaginais 

 

1. Seleção do tema 

Durante o estágio fui abordada, frequentemente, por utentes que descreviam sintomas de 

infeção vaginal ou, até mesmo, pediam produtos específicos para estas. Colocando algumas 

questões, pude verificar que havia um pronunciado desconhecimento da população acerca das 

infeções vaginais mais recorrentes, pouca abertura à discussão dos sintomas e ainda fraca 

aceitação da ajuda oferecida pelo farmacêutico. Realizei alguma pesquisa para melhor distinguir 

as infeções, os sintomas característicos, cimentar o conhecimento dos cuidados na prevenção e 

no tratamento mais adequado, partilhei os factos com os restantes farmacêuticos e produzi um 

panfleto (anexo 10) para auxiliar na comunicação com o público. 

 

 

2. Introdução 

A vagina é um órgão muscular, que liga o útero à vulva. As secreções vaginais são 

compostas por fluidos do trato genital superior, muco cervical, células epiteliais descamativas e 

leucócitos. O fluido vaginal é influenciado por fatores como estrogénio e estimulação sexual, por 

isso não se mantém exatamente igual, mostrando também variação ao longo do período 

menstrual. A flora vulvovaginal é composta, maioritariamente, por Lactobacillus, em estreita 

relação de equilíbrio com outros microrganismos.46, 47 

Estes microrganismos produzem metabolitos secundários (ácidos orgânicos) responsáveis 

pelo odor característico das secreções, sofrendo este, também, variação, consoante o equilíbrio 

é perturbado. Medicação, menstruação, gravidez, período pós-parto, menopausa, trauma 

cirúrgico, entre outros, provocam alterações na microflora vaginal. O desequilíbrio da harmonia 

microbiana tem consequências no ambiente químico vaginal, causando proliferação de uns 

microrganismos em detrimento de outros, o que leva ao desenvolvimento de infeções.48 

O pH vaginal normal é ácido, entre 4 a 4,5.49 Quando este é alterado ocorre uma 

multiplicação anormal da flora, provocando alguns sintomas desconfortáveis e incómodos. Os 

sintomas são muito semelhantes, entre as várias infeções, e por essa razão é necessário 

conhecer bem as diferenças para o tratamento ser eficaz. 

Recorrer a um médico especialista é sempre a melhor medida, no entanto o farmacêutico 

deve conhecer os sintomas, os tratamentos mais adequados e, mais importante, saber 

aconselhar sobre medidas de prevenção. 

 

 

3. Principais Infeções 

As principais infeções são a Candidíase vulvovaginal, Vaginose bacteriana e Tricomoníase, 

causadas por acentuada proliferação de fungo, bactéria e protozoário, respetivamente.49 No 
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âmbito do trabalho apenas abordei as duas primeiras pelo facto de os sintomas serem mais 

difíceis de distinguir entre si. 

 

3.1. Candidíase vulvovaginal 

É uma infeção causada por várias espécies do fungo do género Candida (C. glabrata, C. 

krusei, C. tropicalis…), especialmente por Candida albicans. Este fungo habita naturalmente a 

pele, trato gastrointestinal e, nas mulheres, a área genital. Por vezes pode causar infeções das 

membranas mucosas da boca e vagina em indivíduos imunocompetentes, sendo mais 

persistentemente em mulheres diabéticas, doentes oncológicas, grávidas e com o sistema 

imunológico comprometido (como HIV).50 

Estudos revelam que cerca de 75% das mulheres desenvolvem candidíase vulvovaginal pelo 

menos uma vez na vida. Esta infeção ocorre quando há uma multiplicação elevada do fungo, 

provocada por desequilíbrio, quando há alteração do pH ou alteração hormonal.51 

É importante referir que a candidíase não é considerada uma doença sexualmente 

transmissível. O diagnóstico é essencialmente clínico, podendo ser confirmado por exame 

microscópico. Com base na apresentação clínica, microbiologia, fatores do hospedeiro e 

resposta ao tratamento pode ser classificada por candidíase não complicada (CNC) e candidíase 

complicada (CC). A primeira é considerada quando a infeção é esporádica ou pouco frequente, 

de gravidade ligeira, a mulher é imunocompetente e o agente etiológico é C. albicans. A última 

(CC) é referida quando a infeção é recorrente (4 ou mais episódios por ano), severa, mulher 

imunodeprimida ou diabética não controlada e o agente etiológico não é C. albicans.49 

 

3.1.1. Sintomas 

A candidíase manifesta-se pela produção de corrimento com aspeto espesso, grumoso, 

esbranquiçado, sem odor, que forma placas aderentes às paredes vaginais. A vulva e vagina 

apresentam-se inflamadas, com edema e fissuras. A mulher sente prurido, desconforto e dor 

durante e após o ato sexual.49 

 

3.1.2. Tratamento Preferencial 

Para tratar a candidíase não complicada é recomendado tratamento com vertentes de 

terapia oral e intravaginal. Oralmente, fluconazol (Diflucan®, em toma única) ou itraconazol 

(Sporanox®). O tratamento intravaginal requer um dos seguintes: clotrimazol (Gino-Canesten®, 

na forma de comprimido vaginal ou creme), miconazol (Gyno-Daktarin®, creme), econazol (Gyno-

Pevaryl®, creme ou óvulo), sertaconazol (Sertopic®, Dermofix®, óvulo, comprimido vaginal ou 

creme), isoconazol (Gino-Travogen®, creme), tioconazol (Gino-Trosyd®, comprimido vaginal), 

fenticonazol (Lomexin®, creme ou óvulo), nistatina (Mycostatin® comprimido vaginal). A duração 

do tratamento depende da substância ativa e das dosagens disponíveis.49 

A candidíase complicada tem tratamento que distingue severa e recorrente. Para tratar 

a CC severa é utilizado fluconazol, oralmente, em toma única, repetindo 3 dias após, podendo 

utilizar um antifúngico tópico como adjuvante. O tratamento da CC recorrente contempla um 



31 
 

tratamento inicial (semelhante ao anteriormente descrito para a CC severa) e ainda um de 

manutenção que consiste numa toma oral semanal de fluconazol, durante 6 meses (ou tópica 

intermitente, após a menstruação, se não for possível a terapêutica oral).49 

Sabe-se que a C. glabrata e C. krusei são resistentes ao fluconazol, sendo necessário 

nesses casos utilizar outro azol. Na gravidez a terapêutica oral está contraindicada, pelo que só 

é possível utilizar antifúngicos de aplicação tópica.49 

O tratamento dos parceiros sexuais não é recomendado, embora o clínico possa 

recomendar em alguns casos. O uso de probióticos pode ser útil na prevenção em mulheres com 

história de, aproximadamente, 3 episódios de candidíase vulvovaginal por ano, ou quando os 

antifúngicos estão contraindicados.52 

 

3.2. Vaginose bacteriana 

Vaginose bacteriana é, à semelhança da candidíase vulvovaginal, uma condição em que 

ocorre um desequilíbrio da flora vaginal, havendo a substituição de Lactobacillus sp. por elevado 

número de bactérias anaeróbias como Prevotella sp., Mobiluncus sp., Gardnerella vaginalis, 

Ureaplasma e Mycoplasma hominis. Consequentemente, o pH vaginal aumenta para valores 

superiores a 4,5.49 

É a infeção vaginal mais comum entre mulheres dos 15 aos 44 anos53, não é considerada 

como doença sexualmente transmissível embora a sua aquisição esteja associada à frequência 

de atividade sexual, múltiplos parceiros e duche vaginal; sabe-se também que aumenta o risco 

de contrair outras doenças transmissíveis por via sexual. Mulheres que nunca tenham sido 

sexualmente ativas também podem ser afetadas. Para explicar a causa existem duas teorias: os 

Lactobacillus desaparecem por fatores ambientais ou alteração do pH, provocado por duche 

vaginal, relação sexual ou outros fatores; alguns Lactobacillus são atacados por vírus que os 

incapacitam de recolonizar a vagina, o que facilita o crescimento de anaeróbios.49 

 

3.2.1. Sintomas 

Os principais sintomas e sinais clínicos não são específicos e estão, frequentemente, 

ausentes, visto que cerca de 50% dos casos são assintomáticos. É habitual existir corrimento 

vaginal branco-acinzentado, fino e homogéneo, que reveste as paredes da vagina. Tem odor 

intenso e desagradável, lembrando peixe, não apresenta sinais de inflamação ou irritação nem 

sente dor no ato sexual.49 

 

3.2.2. Tratamento preferencial 

O tratamento tem como objetivo o alívio dos sintomas e dos sinais da infeção, reposição do 

equilíbrio e ainda redução do risco de adquirir uma doença sexualmente transmissível. Está 

indicado nas mulheres sintomáticas e assintomáticas que vão ser submetidas a procedimento 

cirúrgico ginecológico. Tal como na Candidíase, o tratamento dos parceiros sexuais não é 

recomendado. 
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A terapia com metronidazol (comprimidos de administração oral ou óvulos vaginais) e 

clindamicina (Dalacin® creme vaginal) têm igual eficácia, no entanto existem esquemas 

alternativos de tinidazol (Fasigyn® oral), clindamicina (oral).49 

Muitas mulheres apresentam recorrência de infeção dentro de 3 a 12 meses, 

independentemente da terapia efetuada. Nesses casos é recomendado aplicação de 

metronidazol tópico, duas vezes por semana, durante 6 meses. Para prevenir a recorrência pode 

aconselhar-se a aplicação de probióticos vaginais como adjuvantes à terapêutica.53 Durante o 

tratamento é recomendável o uso de preservativo ou que não haja relações sexuais. 

As grávidas sintomáticas devem realizar tratamento com metronidazol ou clindamicina (oral) 

com o intuito de aliviar os sintomas e reduzir o risco de complicações infeciosas associadas, não 

descuidando da contraindicação do uso de clindamicina tópica na segunda metade da gravidez. 

É importante que o tratamento seja realizado, uma vez que pode provocar o nascimento 

prematuro do bebé.53 As mulheres a amamentar devem suspender a amamentação até 12 a 24 

horas após a última toma, reduzindo assim a exposição da criança ao fármaco.49 

 

3.3. Prevenção 

Para prevenir e evitar reincidências de infeções vaginais fúngicas, vaginose bacteriana e 

irritações da mucosa há algumas medidas que podem ser tomadas: evitar roupa demasiado 

justa; utilizar roupa interior de algodão; depois de entrar no mar ou piscina não ficar com o fato 

de banho molhado muito tempo; limpar cuidadosamente da frente para trás depois de urinar; na 

higiene diária fazer movimentos da frente para trás; utilizar produtos de higiene adequados (com 

pH ligeiramente ácido, que respeita o pH da mucosa vaginal); não partilhar toalhas e trocar 

regularmente; ter relações sexuais seguras e protegidas (incluindo limitar o número de parceiros 

sexuais). 

 

 

4. Intervenção do farmacêutico 

O farmacêutico pode desempenhar um papel especialmente importante na prevenção das 

infeções vaginais. É importante alertar os utentes para a importância da higiene diária adequada 

(método de lavagem e soluções de lavagem apropriadas, como Lactacyd®), da utilização de 

roupa interior mais solta, em algodão, para que a pele respire e não ocorra transporte de 

bactérias da zona retal para a vulva.48 

Tem ainda a oportunidade de detetar casos recorrentes, alertando para a necessidade da 

avaliação de um especialista para evitar futuras reinfeções. Como nem sempre é realizado o 

exame microscópico para a identificação do agente etiológico, a ineficácia do tratamento 

antifúngico pode indicar que o agente não é Candida albicans, sendo resistente ao tratamento e 

por isso necessita de terapêutica diferente. 

Ainda, ao dispensar produtos de aplicação tópica, pode alertar para a diminuição da eficácia 

dos preservativos.49 
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5. Conclusão 

As infeções vulvovaginais são muito comuns nas mulheres, e são um dos principais motivos 

que as faz deslocar à farmácia. Por isso, é imperativo que o farmacêutico esteja familiarizado 

com os principais tipos de infeção, com as medidas de prevenção e cuidados gerais íntimos para 

evitar possíveis reinfeções. É importante alertar para os comportamentos sexuais, visto que 

aumenta o risco de adquirir outras doenças. Um especial cuidado deve ser prestado à mulher 

grávida e em período de amamentação, assegurando a saúde do bebé. 
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D) Envelhecimento cutâneo 

 

1. Seleção do tema 

No dia 3 de março de 2017, a Farmácia Queija Ferreira realizou um evento centrado na 

marca de cuidados dermatológicos Lierac Paris®. Várias campanhas promocionais, aliadas a 

aconselhamento personalizado e tratamentos faciais, fizeram deste um dia centrado na 

promoção de uma pele saudável. Daí, surgiu a ideia de elaborar um vídeo alusivo à pele (anexo 

11), abordando cuidados gerais e ainda específicos anti-envelhecimento, para exibição nesse 

dia, com o intuito de educar todos os utentes sobre cuidados cutâneos. Com a colaboração de 

uma colega, também estagiária na FQF naquele momento, foi selecionada informação geral mas, 

acima de tudo, útil para a população. Como futuras farmacêuticas, devemos promover saúde, e 

abordar pontos específicos, de forma percetível e ajustada aos utentes em questão. Para 

complementar, explicamos aos utentes o conteúdo do vídeo, e auxiliamos na procura do produto 

mais adequado às necessidades. 

 

 

2. Introdução 

A pele é o órgão que serve de barreira entre o organismo e o ambiente envolvente e está 

dividida em 3 principais camadas: epiderme, derme e hipoderme. A epiderme (que engloba o 

estrato granuloso, EG, e córneo, EC) é a camada mais superficial e funciona como uma barreira 

com permeabilidade seletiva que regula a perda de água e eletrólitos do organismo. Tem também 

ação protetora por ter papel na defesa imunológica, proteção dos raios UV e do dano oxidativo. 

Alterações na epiderme causadas por fatores ambientais e idade têm influência na aparência da 

pele, bem como nas funções que desempenha.54 

Os queratinócitos são as principais células epidérmicas e encontram-se organizados em 

camadas estratificadas, no estrato granuloso. Estes, ao perder o núcleo, formam os corneócitos, 

que são as células que constituem o EC, com aspeto compacto. Os lípidos responsáveis pela 

função barreira, são produzidos pelos queratinócitos e extrusados para o espaço intercelular na 

transição entre o EG e o EC. Para além dos corneócitos e lípidos, também a melanina, proteínas, 

aminoácidos e outras pequenas moléculas têm contribuição para a barreira cutânea.54 

A melanina é produzida pelos melanócitos na camada basal da epiderme e transferida para 

os queratinócitos, e tem a importante função de proteção da radiação UV. Esta radiação danifica 

as proteínas, lípidos e ácidos nucleicos por dano oxidativo, mas a melanina absorve esta energia, 

conferindo maior resistência aos efeitos prejudiciais.54 

O Estrato Granuloso desempenha também a função de manutenção da hidratação da pele. 

Esta propriedade é muito importante visto que impede fissuras e quebras na pele provocadas 

pela desidratação, mantendo a sua integridade. Os hidratantes são substâncias que, quando 

aplicadas na pele, lhe conferem ou faz reter água. Aminoácidos e seus metabolitos, ureia, ácido 

lático, taurina e glicerol, componentes da camada mais externa do EG, atuam como humectantes 

no EG. As secreções das glândulas sebáceas à superfície da pele têm ação emoliente, 
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contribuindo para hidratação. A falta de qualquer um destes componentes contribui para uma 

pele desidratada e descamativa. A aplicação tópica destes agentes, presentes em formulações 

hidratantes, alivia a secura, melhora a hidratação e a propriedade de barreira. Polissacarídeos 

formadores de filmes, como o ácido hialurónico, ligam e retêm a água, auxiliando na suavidade 

da pele. Outros agentes emolientes, como ceras e óleos, conferem uma barreira oclusiva na 

pele, evitando que ocorra uma perda excessiva de humidade.54 

Formulações tópicas com lípidos (como colesterol, ceramidas, ácidos gordos livres 

essenciais e não essenciais) também contribuem para a hidratação e recuperação da pele, 

principalmente numa pele envelhecida que exibe tempos de recuperação mais lentos. 

Antioxidantes e anti-inflamatórios, topicamente, auxiliam na proteção dos lípidos e proteínas 

contra raios UV e dano oxidativo.54 

Fotoenvelhecimento é o dano cutâneo causado pela exposição aos raios solares55, 

demonstrando alterações clínicas, histológicas e funcionais56 características de pele envelhecida 

e cronicamente exposta ao sol. É o resultado combinado de envelhecimento intrínseco com 

exposição crónica aos raios UV, este último sobrepondo-se ao anterior. Exposição crónica aos 

UV resulta em envelhecimento cutâneo prematuro, marcado pelo aparecimento de rugas, 

queratoses actínicas, pigmentação irregular, aparência pouco saudável, mudança na textura e 

perda de elasticidade.55, 57 A perda de fibrilhas de colagénio, tecido conjuntivo, cumulativamente 

com a desorganização da elastina, agravam ainda mais as consequências do 

fotoenvelhecimento. É possível, com cuidados cosméticos, prevenir e reverter (até certo ponto) 

os sinais cutâneos associados ao fotoenvelhecimento.54 

 

 

3. Pele saudável 

O envelhecimento cutâneo é natural, mas não significa que não seja possível manter uma 

pele saudável e cuidada toda a vida. Alguns cuidados preventivos podem ser incorporados na 

rotina diária de forma a minimizar as agressões e restaurar o que é perdido com a idade. 

 

3.1. Causas internas e externas do envelhecimento cutâneo 

O grau de envelhecimento da pele varia, de pessoa para pessoa, mediante vários fatores. 

Os fatores internos são a genética e a menor distribuição de sangue, inerentes ao 

envelhecimento.55 Externamente, o sol é o principal agressor, agravando com a poluição do 

ambiente, o stress do dia-a-dia, consumo de álcool, tabaco e má nutrição. Manter um estilo de 

vida saudável é essencial para a saúde do organismo, o que se traduz na pele.58, 59, 60 

 

3.2. Minimizar os efeitos do envelhecimento da pele 

Como dito anteriormente, manter um estilo de vida saudável é a base da saúde da pele. A 

dieta deve ser rica em frutas e vegetais, variada, evitando gorduras e hidratos de carbono. O 

consumo de, no mínimo, 1,5 litros de água é um cuidado primário para a saúde do organismo. 
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Dormir bem, não fumar, consumir álcool em quantidades reduzidas, são outras medidas que 

contribuem para atenuar os efeitos do envelhecimento.60 

 

3.3. Rotina de cuidados 

A limpeza correta da pele deve ser feita regularmente, utilizando produtos surfactantes 

suaves e eficazes. Os óleos naturais, suor e sebo secretados pelas glândulas criam um filme 

hidrolipídico à superfície que, com a ajuda dos cosméticos, retém e acumula os poluentes 

ambientais como poeiras, aerossóis e compostos da combustão do tabaco e petróleo. Esta ação 

retira da superfície da pele todas as impurezas que a ela se aderem durante o dia. Se 

permanecerem em contacto com a pele reagem com esta, causando stress oxidativo e dano 

celular.54 

Exfoliar, regularmente, usando exfoliantes com tenuidade específica para cada zona do 

corpo, revela uma melhoria imediata na aparência da pele. Esta ação retira as camadas 

superficiais do EC, o que trata a secura e permite a penetração dos constituintes das formulações 

dermatológicas.  

A limpeza e exfoliação são parte importante do cuidado diário, não descuidando da 

hidratação que é fundamental. A partir de uma determinada idade podem ser iniciados cuidados 

antirrugas, mas em qualquer uma é essencial a proteção solar, visto ser a terapia mais eficaz 

contra o envelhecimento. Formulações com proteção UV A e UV B são a base para uma 

reforçada proteção cutânea contra os agentes agressores do ambiente, e devem ser reaplicadas 

a cada 90 minutos.54, 58 

 

 

4. Cuidados específicos 

A partir dos 30 anos de idade, o envelhecimento cutâneo torna-se mais visível, com o tempo. 

Por isso, para atrasar os efeitos visíveis, como as rugas e a perda de volume, recorre-se a 

formulações dermatológicas que correspondam às necessidades de cada faixa etária. No 

mercado existem inúmeros produtos, de composição variada, o que pode ser motivo de confusão 

para quem pretende adquirir um destes. O farmacêutico deve conhecer os compostos 

específicos para cada efeito de forma a melhor aconselhar o utente, e evitando que tenha gastos 

desnecessários com produtos que não produzam o efeito desejado. 

À rotina diária pode acrescentar-se produtos adequados à idade. Aos 20 pode iniciar a rotina 

de cuidados específicos com formulações que contenham vitamina C (antioxidante que reverte 

as imperfeições provocadas pela radiação solar até então), antioxidantes (coenzima Q10, 

selénio) e, sem esquecer, filtros UV. As primeiras rugas aparecem aos 30, pelo que os cuidados 

antirrugas devem ser iniciados nesta altura, para retardar o agravamento. Formulações com 

antioxidantes, filtros UV, hidroxi-ácidos (como ácido glicólico, láctico, cítrico, trópico e salicílico), 

vitaminas E e C (que interagem sinergicamente para potenciar a proteção antioxidante) e 

retinoides (que aumentam a síntese de colagénio, como a tretinoína, o melhor agente reversor 

do fotoenvelhecimento) constituem um plano de ataque completo ao envelhecimento.61 Aos 40, 
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o envelhecimento natural torna a pele mais frágil, seca, flácida, o que deve ser combatido ao 

continuar os cuidados iniciados aos 30. Ao atingir maturidade dos 50, torna-se necessário 

completar os cuidados anteriores com componentes reafirmantes e ácido hialurónico que 

compensa a perda de volume.54 

 

 

5. Conclusão 

A pele é a primeira defesa do organismo e por isso deve ser bem tratada. A farmácia 

comunitária tem, aqui, uma janela de oportunidade de educar a população para os cuidados a 

ter com a pele. O farmacêutico, conhecendo as necessidades fisiológicas cutâneas em cada 

idade, e detendo o conhecimento adquirido ao longo da sua formação, está perfeitamente 

qualificado para aconselhar os utentes que procurem minimizar os efeitos visíveis do 

envelhecimento (natural e/ou derivado à sobre-exposição solar). 

O vídeo projetado, continuamente no ecrã da televisão da FQF, no dia 3 de março, e a nossa 

ação educativa aos utentes, cumpriram com os objetivos que levaram ao seu planeamento: 

educar os utentes sobre a pele, dar a conhecer os cuidados gerais para uma pele bonita e 

saudável, perceber o que acontece com o envelhecimento e quais os compostos cosméticos a 

procurar para cada idade. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Localização da Farmácia Queija Ferreira. 
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ANEXO 2 – Interior da Farmácia Queija Ferreira. 
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ANEXO 3 – Certificados das formações externas das marcas René Furterer®, Lierac Paris® e 

Phyto® e Uriage®. 
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ANEXO 4 – Receita eletrónica materializada. 
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ANEXO 5 – Receita eletrónica desmaterializada. 
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ANEXO 6 – Exemplo de ficha de preparação. 
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ANEXO 7 – Panfleto informativo sobre gripe e constipação (frente e verso). 
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ANEXO 8 – Conselhos de prevenção de gripe e constipação. 
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ANEXO 9 – Panfleto informativo sobre Disfunção Erétil (frente e verso). 
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ANEXO 10 – Panfleto informativo sobre Infeções Vaginais (frente e verso). 
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ANEXO 11 – Imagens do vídeo informativo sobre envelhecimento cutâneo e cuidados anti-

envelhecimento. 
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