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Resumo 

O farmacêutico é um profissional de saúde muito versátil e multifacetado. A ele estão 

atribuídas inúmeras competências e responsabilidades, sendo fundamental para promover 

a adesão à terapêutica e um estilo de vida saudável.  

Os conhecimentos técnico-científicos adquiridos ao longo do curso devem ser 

complementados com a prática profissional, sempre com o intuito de melhorar as nossas 

competências.  

Desta forma, o estágio curricular assegura essa complementação, permitindo-nos o 

contacto com a vertente mais prática e quotidiana de um farmacêutico na farmácia 

comunitária.  

Assim sendo, o presente relatório está dividido em duas partes e descreve as atividades 

realizadas no âmbito do estágio curricular na Farmácia Santos Monteiro.  

Na primeira parte são detalhadas as funções que competem a um farmacêutico na 

farmácia comunitária: organização e gestão, dispensa de medicamentos e outros produtos 

de saúde e prestação de cuidados farmacêuticos.  

Já na segunda parte são abordados os projetos desenvolvidos ao longo dos seis meses 

de estágio, nomeadamente osteoporose, tabaco e marketing. Os temas surgiram 

espontaneamente ao longo do estágio, após a perceção das características e 

necessidades dos utentes da Farmácia Santos Monteiro.  
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PARTE I: Atividades desenvolvidas em farmácia comunitária 

Introdução 

O farmacêutico é, geralmente, o primeiro profissional de saúde com o qual o utente 

contacta antes de ir ao médico, sendo também o último profissional a aconselhar o utente 

antes da dispensa do medicamento.  

Além disso, sabemos que a dispensa de medicamentos é mais do que uma simples 

venda pois o farmacêutico tem o dever de aconselhar e informar o utente acerca dos 

medicamentos a dispensar, promovendo a adesão à terapêutica e o uso racional dos 

medicamentos.  

Devido a estes factos, é fácil depreender a importância de um farmacêutico bem como 

das farmácias comunitárias.  

Neste contexto, surge o estágio curricular inserido no Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. O estágio curricular em farmácia comunitária representa a última etapa da 

vida académica antes da entrada no mercado do trabalho, promovendo o contacto do futuro 

farmacêutico com a realidade de uma farmácia de oficina. 

O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas na 

Farmácia Santos Monteiro bem como os projetos executados durante o estágio, que 

decorreu entre 12 de setembro de 2016 e 10 de março de 2017.   

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

1) Farmácia Santos Monteiro 

A Farmácia Santos Monteiro é uma das farmácias mais antigas do distrito de Viseu, 

datada do séc. XIX. A sua gestão já passou por duas famílias, sendo que, desde 1970 até 

à presente data, tem sido a família Santos Monteiro a administrar esta farmácia de 

referência no concelho de Lamego.  

 

1.1) Localização 

A Farmácia Santos Monteiro está localizada no centro da cidade de Lamego, mais 

precisamente na Praça do Comércio. A sua proximidade com os transportes públicos, 

estacionamento, unidades de saúde familiar, consultórios médicos e zonas de comércio 

local é extremamente vantajosa pois permite um maior afluxo de utentes à farmácia. 

 

1.2) Horário 

Durante a semana a Farmácia Santos Monteiro está em funcionamento das 8h30 às 

20h30 sem interrupção para a hora do almoço, sendo que aos sábados o atendimento ao 

público é das 8h30 às 13h. Por vezes, também se encontra de serviço permanente, em 

rotatividade com as restantes farmácias do município.  

Sendo assim, o horário da farmácia está conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 

53/2007, de 8 de março [1].  

 

1.3) Organização da farmácia 

Compreender como a farmácia está organizada permite interiorizar a sua dinâmica, 

rentabilizar o espaço e garantir o máximo de conforto e tranquilidade aos utentes que a 

frequentam.  

 

1.3.1) Caracterização exterior 

A Farmácia Santos Monteiro está inserida num prédio da Praça do Comércio, bem 

acessível a todos os utentes: crianças, adultos e idosos (anexo 1).  

No seu exterior é visível a inscrição “Farmácia Santos Monteiro” assim como a “cruz 

verde” com efeito luminoso. Nos dias de serviço permanente um destes símbolos tem que 

estar iluminado, segundo o disposto no Artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

agosto [2]. 

Além disso, tal como este Decreto-Lei especifica, na farmácia são também visíveis as 

seguintes informações: o nome da Diretora-Técnica, o horário de atendimento, as 

farmácias do município em serviço permanente, a existência de livro de reclamações, os 
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descontos no preço dos medicamentos e os serviços farmacêuticos prestados e respetivos 

preços [2]. 

Importa salientar que durante o funcionamento noturno, os utentes são atendidos por 

um postigo, localizado na entrada da farmácia. 

 

1.3.2) Caracterização interior 

A Farmácia Santos Monteiro é constituída por três pisos: 

 O piso -1 alberga o armazém; 

 O piso 1 compreende o laboratório dos manipulados, a biblioteca da farmácia, 

uma pequena zona para as refeições, o quarto para os dias de serviço 

permanente e o gabinete da Direção-Técnica; 

 O piso 0 divide-se em duas áreas distintas: a área dedicada ao utente e a área 

reservada aos profissionais de saúde.  

 Na área dedicada ao doente destacam-se a zona de atendimento ao 

público com 4 postos fixos (anexo 2), o gabinete de atendimento 

personalizado e as instalações sanitárias. O gabinete de atendimento 

personalizado está equipado para a administração de vacinas e 

injetáveis, sendo o local onde se realizam também os testes 

bioquímicos, testes de gravidez, rastreios e aconselhamento nutricional.  

 A área reservada à equipa da farmácia e seus colaboradores 

compreende uma zona de receção de encomendas, bem como um 

armazém/espaço com gavetões deslizantes onde estão armazenados 

os medicamentos sujeitos e não sujeitos a receita médica e o frigorífico 

onde se acondicionam os medicamentos que necessitam do frio.  

  

1.4) Recursos Humanos 

A equipa da Farmácia Santos Monteiro integra um grupo heterogéneo de profissionais 

de saúde, que passo a enumerar: 

 Dra. Irene Santos Monteiro A. Araújo – Proprietária e Diretora-Técnica 

 Sr. Luís Araújo – Proprietário e Técnico de Farmácia 

 Dr. Nuno Gonçalves – Farmacêutico Adjunto 

 Dra. Carolina Seabra – Farmacêutica 

 Dra. Ana Matos – Farmacêutica 

 Artur Figueiredo – Técnico de Farmácia 

 Alexandra Botelho – Técnica de Farmácia 

 Dona Laura Ribeiro – Auxiliar de limpeza 



4 
 

2) Sistema Informático e fontes de informação 

Na Farmácia Santos Monteiro utiliza-se o SIFARMA 2000® como sistema informático, 

estando este presente nos 7 computadores existentes (4 nos balcões de atendimento, 1 

na receção das encomendas e 2 no gabinete da Direção-Técnica). Trata-se de um 

programa muito intuitivo que permite agilizar a tarefa dos profissionais de saúde que 

trabalham nas farmácias: fornece informações científicas sobre a generalidade dos 

medicamentos, tais como interações, posologias, contra-indicações e efeitos secundários; 

emite alguns alertas aquando da dispensa de medicamentos; possibilita a gestão de stocks 

e dos prazos de validade dos medicamentos existentes na farmácia…  

Através do SIFARMA® podemos gerir de forma eficiente os medicamentos e outros 

produtos da farmácia, poupando tempo e garantindo qualidade aos serviços prestados à 

população. 

Relativamente às fontes de informação disponíveis na farmácia podem destacar-se a 

Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário Terapêutico, o Formulário Galénico, o Índice 

Terapêutico, dossiers com informação científica relevante, sem esquecer o livre acesso à 

internet.  

 

3) Gestão da farmácia 

Para que os clientes saiam satisfeitos da sua farmácia é essencial que haja uma boa 

gestão da farmácia, principalmente uma boa gestão de stocks, tendo em conta que os 

utentes têm necessidades e procuras diferentes. 

Nesta tarefa o SIFARMA® é extremamente útil pois permite a consulta de todas as fichas 

de produtos: dá-nos acesso ao histórico de compra/venda dos medicamentos e outros 

produtos, dispõe a lista de possíveis fornecedores e permite estabelecer um stock mínimo 

e máximo para cada produto. O stock mínimo é o número mínimo de embalagens que deve 

estar disponível na farmácia e quando esse valor é atingido, o produto é automaticamente 

encomendado, sendo que as unidades sugeridas pelo sistema atingem o stock máximo 

(número máximo de embalagens que se pretende armazenar).  

Desta forma, é possível evitar roturas de stock e acumulação de medicamentos, 

garantindo-se a fidelização de clientes e o movimento de capital.  

Geralmente, a tarefa de estabelecer um stock mínimo e máximo é da responsabilidade 

da Diretora-Técnica que avalia a sazonalidade e movimentos diários dos produtos, bem 

como as necessidades dos utentes, hábitos de prescrição das instituições de saúde mais 

próximas e prazos de validade. 

Durante o meu estágio pude constatar que a gestão correta de stocks é extremamente 

importante no contexto atual de crise nas farmácias.  
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3.1) Fornecedores e encomendas 

Na Farmácia Santos Monteiro os medicamentos e outros produtos de saúde podem ser 

encomendados aos armazenistas/distribuidores ou adquiridos diretamente ao laboratório, 

por intermédio dos delegados de informação médica. Esta última opção é vantajosa para 

a farmácia quando se pretende adquirir produtos em grandes quantidades, podendo obter-

se bónus e/ou descontos.  

Nesta farmácia, é mais usual efetuar os pedidos de encomendas aos 

armazenistas/distribuidores, principalmente à Alliance Healthcare, OCP Portugal e 

Cooprofar.  

As encomendas são feitas diariamente para garantir a reposição de stock e para o efeito 

utiliza-se o SIFARMA® uma vez que este sistema informático gera automaticamente uma 

encomenda com os produtos que atingiram o valor do stock mínimo. Esta encomenda pode 

ser alterada, aprovada e enviada para os fornecedores selecionados.  

Quando há alguma urgência para adquirir um medicamento/produto que não existe na 

farmácia é possível fazer encomendas instantâneas pelo SIFARMA® (Alliance Healthcare), 

pelo gadget do fornecedor (OCP Portugal e Cooprofar) ou por via telefónica (modalidade 

possível com os 3 fornecedores mencionados anteriormente). Estes tipos de encomenda 

apresentam as vantagens de sabermos a disponibilidade imediata do produto e da hora 

aproximada da sua entrega. As encomendas feitas via telefone para fornecedores ou 

diretamente a laboratórios são exemplos das chamadas encomendas manuais. 

Além disso, quando um determinado medicamento está esgotado nos distribuidores e 

ainda existe um certo número de unidades destinadas a este tipo de encomendas, pode 

aceder-se à ficha do medicamento e optar pela encomenda “via verde”. Importa salientar 

que esta modalidade de encomendas só é permitida com o número da receita do utente.  

No meu estágio realizei encomendas instantâneas, pelo gadget, por via telefónica e por 

“via verde”. Também pude acompanhar a alteração, validação e aprovação das 

encomendas geradas automaticamente pelo sistema informático.  

 

3.2) Receção de encomendas 

A receção de encomendas é o processo pelo qual se dá a entrada dos produtos 

encomendados, sendo extremamente importante numa farmácia comunitária uma vez que 

permite uma boa gestão de stocks. 

No SIFARMA® existe o menu “Encomendas” onde se rececionam as encomendas 

efetuadas através do sistema informático. Quando as encomendas são feitas por telefone 

ou diretamente a laboratórios, têm que ser criadas manualmente para se proceder à sua 

receção.   
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As empresas de distribuição estão encarregues do transporte das encomendas até à 

farmácia. Os medicamentos/produtos encomendados chegam em contentores específicos 

dos diferentes fornecedores e nos horários estabelecidos pelos mesmos. Os 

medicamentos/produtos termolábeis chegam em contentores próprios, garantindo 

temperaturas baixas durante o seu transporte.  

Em primeiro lugar, deve-se verificar se a farmácia é o destinatário correto da encomenda 

e se contém a respetiva fatura ou guia de remessa (original e duplicado) (anexo 3). A fatura 

original é arquivada em dossiers para a contabilidade enquanto o duplicado é usado na 

receção da encomenda. 

No caso particular dos psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas, os 

produtos vêm acompanhados da requisição, cujo original fica arquivado na farmácia e o 

seu duplicado é devolvido ao fornecedor devidamente carimbado, datado e assinado pela 

Diretora-Técnica (anexo 4).  

Quando a encomenda contém medicamentos/produtos termolábeis, procede-se 

imediatamente ao seu armazenamento no frigorífico para que a qualidade e eficácia 

terapêutica não sejam comprometidas. Por esta razão existe um termohigrómetro que 

regista as variações de temperatura e humidade do frigorífico, evitando que existam 

variações bruscas destes parâmetros (anexo 5).  

Na fatura constam a identificação do fornecedor, identificação do destinatário, número 

da fatura, data e hora de emissão, listagem dos produtos encomendados e enviados por 

ordem alfabética e respetivo código nacional do produto (CNP), o preço de venda à 

farmácia (PVF), a taxa do imposto de valor acrescentado (IVA), o preço de venda ao público 

(PVP) e, por vezes, descontos para a farmácia. 

Para rececionar uma encomenda regista-se o número da fatura no sistema bem como 

o valor total da encomenda. De seguida, faz-se a leitura ótica do CNP de cada produto ou 

introduz-se manualmente, verificando-se o prazo de validade e o PVF. O prazo de validade 

de cada produto é apenas atualizado quando o seu stock está a zero ou quando a validade 

do produto da encomenda é inferior à validade do produto ainda disponível na farmácia. 

Quando existem medicamentos/produtos que não estão marcados com o PVP, deve-se 

proceder ao cálculo: PVP = PVF × IVA × margem de lucro.  

Caso existam produtos novos deve proceder-se à criação da sua ficha no software.  

Quando se trata de medicamentos de venda livre, têm que ser impressas etiquetas com 

o nome do medicamento, código de barras, preço e respetivo IVA. Importa salientar que 

todos os produtos destinados a ser expostos na área de atendimento devem estar 

devidamente etiquetados com o respetivo preço. 

No final da receção, o valor da encomenda obtido no sistema informático deverá 

coincidir com o valor presente na fatura. 
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Muitas vezes existem produtos cujo pedido não foi satisfeito. Nestes casos, no final da 

encomenda, podemos selecionar a situação desses produtos, existindo a opção 

“esgotados”. É obrigatório atribuir uma “situação” aos produtos em falta para que a 

encomenda seja devidamente finalizada, comunicando-se esta informação ao INFARMED.  

Ao longo do meu estágio executei diariamente a receção de encomendas, tendo sido a 

principal tarefa que realizei na primeira semana. Apesar da sua minuciosidade, esta tarefa 

permitiu-me ter o primeiro contacto com os medicamentos e associar as marcas às 

substâncias ativas. Além disso, foi possível verificar quais os medicamentos/produtos com 

maiores movimentos de stock, o seu armazenamento, bem como os 

medicamentos/produtos mais difíceis de obter.  

 

3.3) Devoluções e quebras 

As devoluções de medicamentos e/ou produtos são muito comuns numa farmácia, 

sendo que os principais motivos para uma devolução podem ser: medicamentos/produtos 

com embalagens danificadas, encomendada realizada por equívoco, prazos de validade 

curtos ou expirados, medicamentos/produtos em quantidades superiores às 

encomendadas, desistência do utente em comprar o medicamento encomendado… 

Geralmente, pode-se fazer uma devolução 72 horas após a chegada da encomenda 

com o produto a devolver. No entanto, existem exceções: para os produtos que têm prazos 

de validade muito curtos, a devolução pode ser efetuada até ao término do prazo de 

validade.  

A devolução é registada no SIFARMA® e efetuada para o fornecedor em questão. No 

menu “Gestão de devoluções” é criada uma nota de devolução na qual deve constar o 

nome do fornecedor, o nome do produto devolvido, respetiva quantidade, o motivo da 

devolução e local de origem (número da fatura). O documento é impresso em triplicado e 

deve ser carimbado e rubricado pelo responsável, sendo que a nota original e o seu 

duplicado seguem com o produto para o fornecedor e o triplicado é arquivado na farmácia 

(anexo 6). 

Se a devolução for aceite, o fornecedor emite uma nota de crédito para a farmácia ou é 

feita uma substituição de produtos. Desta forma, a farmácia consegue reaver parte do seu 

investimento.   

No entanto, a devolução também pode não ser aceite pelo fornecedor e, nestes casos, 

procede-se ao registo do produto no sistema informático como quebra, sendo este 

posteriormente armazenado num local específico, de modo a estar disponível para a 

fiscalização das finanças no final do ano.  

Caso se verifiquem erros nas encomendas recebidas, estes são registados, devendo 

contactar-se os fornecedores: 
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 Produto faturado, mas não enviado – contacta-se o fornecedor e pede-se o 

medicamento/produto em falta ou solicita-se uma nota de crédito.  

 Produto enviado, mas não faturado – Se a farmácia quiser o produto, solicita-se 

o envio da fatura correspondente. Dá-se a entrada do artigo no sistema para a 

atualização do stock. Caso contrário, procede-se à sua devolução.  

 

3.4) Reservas 

Quando o utente pretende adquirir um medicamento que não se encontra disponível no 

stock da farmácia, é possível efetuar a sua encomenda e reserva para posterior 

levantamento. O cliente pode optar por pagar no momento ou apenas aquando da entrega 

do produto. A farmácia recolhe os dados do utente, indicando-se também o nome do 

produto e se está pago ou não. 

Os medicamentos recebidos são separados dos restantes, sendo que os medicamentos 

pagos são embalados e colocados na prateleira designada “Propriedade do Cliente” e os 

que não estão pagos são colocados noutra prateleira específica, facilitando assim o seu 

acesso no momento do levantamento. De salientar que todos os medicamentos reservados 

estão identificados com o nome do utente que efetuou a reserva.  

 

3.5) Armazenamento 

Numa farmácia o armazenamento dos produtos é efetuado tendo em conta as condições 

de conservação, quantidade, forma farmacêutica, rotatividade do produto e sempre de 

acordo com o método First Expire, First Out (FEFO) ou First In, First Out (FIFO). 

Na Farmácia Santos Monteiro os medicamentos armazenam-se em vários locais:  

 Lineares na zona de atendimento –  contém medicamentos não sujeitos a receita 

médica, produtos de cosmética, puericultura, higiene corporal, entre outros; 

 Frigorífico – é o local onde se colocam todos os medicamentos termolábeis.  

 Área de receção de encomendas – composta por gavetas deslizantes onde se 

encontram comprimidos e cápsulas, sujeitos ou não a receita médica, e seus 

genéricos, organizados por ordem alfabética. Contém ainda xaropes, 

suspensões orais, ampolas, colírios, injetáveis, colutórios, gotas orais, nasais e 

auriculares, sistemas transdérmicos, cremes/pomadas, soluções tópicas e 

supositórios. Existe um outro conjunto de prateleiras deslizantes (designado na 

farmácia por “carrinho”) onde se colocam tintas para cabelo, produtos de 

cosmética, suplementos alimentares e produtos fitoterápicos, joelhos e pés 

elásticos, imobilizadores de braços, produtos de puericultura, obstetrícia e 

nutrição infantil, produtos dietéticos, alimentação especial e nutrição clínica, 
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produtos ginecológicos, produtos de prevenção e tratamento da pediculose, 

algálias, sondas para alimentação, testes de gravidez, medicamentos de uso 

veterinário, produtos de higiene e saúde oral, entre outros… 

 Cofre – contém os medicamentos psicotrópicos, uma vez que estes não podem 

ser armazenados juntamente com os restantes. 

 Armazém – é constituído por estantes onde se armazenam todos os produtos 

adquiridos em grandes quantidades e os medicamentos excedentes (que não 

cabem no seu lugar habitual). É também no armazém que se coloca o calçado 

ortopédico excedente, dispositivos usados no controlo da diabetes, entre 

outros… 

Após a receção das encomendas é necessário armazenar os produtos nos locais 

corretos e, por vezes, é necessário criar espaço para os produtos novos. Assim sendo, 

armazenar e repor produtos são tarefas fundamentais porque permitem memorizar a 

localização dos produtos, facilitando imenso o atendimento ao balcão.  

Ao longo do meu estágio efetuei estas tarefas diariamente e reconheço-lhes a sua 

importância.  

 

3.6) Controlo de prazos de validade e contagem física de stocks 

Na farmácia os prazos de validade são controlados aquando da receção de 

encomendas e também no início de todos os meses, garantindo-se a qualidade dos 

produtos e evitando-se perdas.  

Graças ao SIFARMA® é possível gerar uma listagem com os medicamentos/produtos 

cuja validade expira nos três meses seguintes (anexo 7). Assim sendo, imprimem-se as 

listagens todos os meses e um dos profissionais identifica os produtos e recolhe-os para 

serem devolvidos posteriormente ao fornecedor.  

Este controlo é também vantajoso para percebermos quais os produtos que têm 

validade curta (inferior a seis meses) e que poderão ser aconselhados/vendidos antes que 

acabe a sua validade, reduzindo-se o número de devoluções. 

Por vezes, os stocks que constam no software podem estar errados e por isso, justifica- 

-se a sua contagem física. Para tal, elabora-se uma listagem dos produtos a serem 

contados e procede-se à sua contagem. Caso existam discrepâncias nos valores reais e 

nos valores do software, o stock é então atualizado no SIFARMA® pela Diretora-Técnica.  

No meu estágio tive oportunidade de executar estas funções e observar a sua 

importância para uma boa gestão da farmácia.  
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4) Laboratório e Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados classificam-se em Fórmulas Magistrais (preparados 

segundo uma receita médica que especifica o doente para o qual se destina o 

medicamento) ou em Preparados Oficinais (preparados segundo indicações compendiais 

– Farmacopeia ou Formulário), preparados e dispensados sob a responsabilidade de um 

farmacêutico, sendo este o responsável pela qualidade e segurança dos manipulados [3].  

Estes medicamentos são utilizados quando no mercado não existem alternativas 

válidas, sendo extremamente vantajosos na personalização e otimização da terapia para 

cada utente.  

Na Farmácia Santos Monteiro pude acompanhar e executar a preparação de alguns 

medicamentos manipulados, destacando-se: papéis medicamentosos de Rapamune® 

(Sirolimus), vaselina salicilada a 2% e pomada de ácido salicílico (anexo 8).  

Para cada manipulado é elaborada uma ficha de preparação onde constam: lote, origem 

e quantidade usada de matérias-primas, procedimento, preço, validade, verificação e 

embalagem de acondicionamento e nome do operador. No final, esta ficha é aprovada e 

assinada pela Diretora-Técnica. Além desta ficha, é necessário preencher-se um registo 

dos movimentos das matérias-primas utilizadas e um rótulo para o medicamento 

manipulado, contendo a fórmula, nome da farmácia, nome do lote, data de preparação, 

prazo de validade, modo de conservação e outras advertências pertinentes (uso externo; 

manter fora do alcance das crianças). Nos preparados magistrais adiciona-se o nome do 

médico e do utente.  

Após a preparação do manipulado, calcula-se o seu PVP segundo a fórmula 

estabelecida na Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho [4]. Por vezes, o Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) pode comparticipar o medicamento manipulado em 30%, caso este conste 

no Despacho n.º 18694/2010, de 18 de novembro [5]. 

 

5) Dispensa de medicamentos 

Geralmente, a farmácia é o primeiro contacto do utente com o sistema de saúde e por 

essa razão, é da responsabilidade do farmacêutico promover o uso racional do 

medicamento, questionar o utente de modo a compreender melhor as suas necessidades 

e garantir que este recebe todas as informações necessárias para o uso seguro e eficaz 

do medicamento dispensado.  

Assim sendo, a dispensa de medicamentos é o ato em que o farmacêutico cede 

medicamentos aos utentes, após a avaliação da medicação prescrita pelo médico ou 

indicada pelo farmacêutico.  
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Na dispensa ao público, os medicamentos podem ser classificados em dois grandes 

grupos: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos 

a Receita Médica (MNSRM) [6].  

 

5.1) Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Tal como o nome indica, estes medicamentos só podem ser dispensados quando o 

utente se faz acompanhar pela receita médica. Possuem um PVP estabelecido e impresso 

na cartonagem, estando disponíveis exclusivamente nas farmácias.  

Os MSRM estão legislados e definem-se como: medicamentos que representam riscos 

para a saúde do utente quer sejam usados para o fim a que se destinam ou não; 

medicamentos que contêm substâncias cuja ação e reações adversas não são totalmente 

conhecidas; injetáveis para administração parentérica [6].  

 

5.1.1) Receita médica e validação  

A receita médica (RM) é a principal forma de comunicação entre o médico e o 

farmacêutico, sendo um documento através do qual o médico prescreve os MSRM para 

que o farmacêutico faça a dispensa dos mesmos.  

Existem três tipos de RM, nomeadamente a RM manual e a RM eletrónica (materializada 

ou desmaterializada).  

As receitas eletrónicas são, atualmente, a forma mais comum de prescrição médica, 

podendo ser “materializadas” (quando a receita é impressa) ou “desmaterializadas” 

(quando a receita chega à farmácia por mensagem de telemóvel ou associada ao cartão 

de cidadão) [7]. Neste tipo de receita podem ser prescritos medicamentos para tratamentos 

crónicos (validade da prescrição é de 6 meses) e medicamentos para tratamentos com 

curta duração (validade de prescrição de 30 dias), o que se torna extremamente vantajoso, 

evitando-se a distinção entre as antigas RM renováveis e RM não renováveis.  

Para os psicotrópicos ou estupefacientes, é realizada uma prescrição médica especial 

com uma única via e validade de 30 dias, sendo que nas receitas manuais não podem ser 

prescritos outros medicamentos ou produtos de saúde [7]. Por sua vez, nas receitas 

eletrónicas podem constar outros medicamentos.  

A prescrição manual pode ser feita, excecionalmente, nas seguintes situações: falência 

do sistema informático, inadaptação do prescritor ao sistema, prescrição ao domicílio ou 

outras situações até um máximo de 40 receitas/mês. Neste caso, o prescritor deve 

assinalar na receita qual o motivo pelo qual a prescrição é manual [7]. Neste tipo de receitas 

e nas receitas eletrónicas materializadas, só podem ser prescritos 4 medicamentos 
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diferentes, num total de 4 embalagens. Não é ainda possível prescrever mais de 2 

embalagens de cada medicamento na mesma receita [8].  

Nas receitas eletrónicas desmaterializadas não se aplicam estes limites, podendo-se 

também prescrever medicamentos e produtos de diabéticos (lancetas e tiras) na mesma 

RM, o que não acontece com outros tipos de receitas.  

De acordo com a legislação, a prescrição de um medicamento inclui obrigatoriamente a 

respetiva denominação comum internacional da substância ativa (DCI), a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia [9]. 

No entanto, é permitido dispensar pelo nome comercial do medicamento em 

determinadas situações: quando determinado medicamento de marca não possui similar; 

quando não existe genérico comparticipado do medicamento em questão; quando, por 

razões de propriedade industrial, determinado medicamento apenas pode ser prescrito 

para determinada indicação terapêutica; quando o prescritor invoca uma das três exceções 

reconhecidas [8]:  

 Exceção a) do n.º 3 do art.º 6.º – medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreitos – existe uma lista definida pelo INFARMED que define a 

quais pode ser atribuída esta exceção. 

 Exceção b) do n.º 3 do art.º 6.º – quando já foi reportada ao INFARMED uma 

intolerância ou reação adversa provocada por um medicamento que possua a 

mesma substância ativa, mas com uma denominação comercial diferente. 

 Exceção c) do n.º 3 do art.º 6.º – aplica-se aos medicamentos que se destinam 

a tratamentos superiores a 28 dias. Apenas na exceção c) é permitido o doente 

optar por outro medicamento similar ao prescrito, desde que seja de preço 

inferior. 

 

Aquando a dispensa dos MSRM o farmacêutico deve certificar-se que a RM é válida, 

existindo alguns requisitos para os vários tipos de RM em vigor.  

 

 Receitas manuais  

Tal como o nome indica as receitas manuais (anexo 9) são preenchidas manualmente 

em formulário próprio, sendo validadas se nestas constarem: número da receita, 

identificação do local de prescrição ou respetiva vinheta (se aplicável); vinheta identificativa 

do médico prescritor e os seus contactos (sempre que possível); especialidade médica; 

identificação da exceção que justifica a utilização da receita manual; nome e número de 

utente e, sempre que aplicável, o número de beneficiário; siglas «R» ou «RO», no caso de 

se tratar do Regime Especial de Comparticipações; entidade financeira responsável; 

identificação do medicamento (substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, dimensão 
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e número de embalagens prescritas); identificação da exceção para a prescrição por 

marca, se aplicável; data da prescrição e assinatura do prescritor [8].  

Além disso, as receitas manuais não podem conter caligrafias diferentes, rasuras e não 

podem ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis [8].  

No final do atendimento, são impressos no verso da receita os códigos dos 

medicamentos dispensados, onde constam o PVP, o valor pago pelo utente, o valor da 

comparticipação assim como a identificação da receita para fins de faturação (anexo 10). 

Durante os 6 meses de estágio contactei com este tipo de receitas e pude notar que as 

maiores dificuldades impostas são a caligrafia quase ilegível dos médicos prescritores e a 

maior probabilidade de ocorrer algum erro humano durante a dispensa dos medicamentos.  

 

 Receitas eletrónicas materializadas 

As receitas eletrónicas materializadas (anexo 11) podem ser classificadas em duas 

categorias diferentes [6]:  

 Renováveis: destinam-se à prescrição de medicamentos utilizados em 

tratamentos prolongados e, por serem seguros, podem ser adquiridos mais do 

que uma vez sem necessidade de nova prescrição médica. Por esta razão, 

podem conter 3 vias (1ª via, 2ª via, 3ª via); 

 Não renováveis/restritas: destinam-se a medicamentos utilizados em patologias 

cujo diagnóstico é feito apenas em meio hospitalar ou quando se trata de 

medicamentos que podem causar efeitos adversos graves, requerendo por isso, 

uma vigilância apertada durante o tratamento por parte do especialista. 

 

No caso deste tipo de receitas, além dos requisitos supramencionados para as receitas 

manuais, também consta o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

(CNPEM), que permite a identificação do medicamento, reduzindo a probabilidade de erro 

humano [8]. 

 

 Receitas eletrónicas desmaterializadas 

Em Portugal este tipo de prescrição é o mais comum, podendo ser acedido através de 

equipamentos eletrónicos. O utente pode chegar à farmácia com uma mensagem de 

telemóvel contendo o número da receita, o código de acesso/dispensa e o código de direito 

de opção (sempre que o utente exerce o direito de opção entre um genérico ou o 

medicamento de marca) ou com o guia de tratamento.  

Nas receitas eletrónicas desmaterializadas (anexo 12) é possível prescrever até 6 

embalagens de cada medicamento [10]. 
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Esta modalidade de prescrição é muito vantajosa na medida em que o sistema 

informático alerta o profissional quando a linha de dispensa já ultrapassou o prazo de 

validade e quando o medicamento dispensado não corresponde ao prescrito.  

 

5.1.2) Dispensa de MSRM 

O farmacêutico é o último profissional a contactar com o doente antes da toma do 

medicamento. É nesta fase que se colocam em prática todos os conhecimentos 

farmacológicos e, por essa razão, o farmacêutico deve questionar o utente de modo a 

perceber se a medicação prescrita é habitual ou se constitui uma novidade. Neste último 

caso, o farmacêutico deve informar o utente sobre a posologia e possíveis efeitos adversos, 

para promover a adesão à terapêutica, garantindo assim e sua segurança e eficácia.  

Além disso, no ato da dispensa, o farmacêutico deve informar o utente sobre a 

existência de medicamentos similares ao prescrito, com preços mais baixos. O utente 

também deve ser informado do seu direito de opção na escolha do medicamento, salvo 

raras exceções [8].  

 

5.1.2.1) Psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes atuam sobre o Sistema Nervoso 

Central, podendo causar habituação e dependência. Apesar de serem prescritos para 

algumas doenças, também podem ser usados de forma ilícita para o tráfico e consumo de 

drogas, implicando um cuidado especial na sua aquisição, registo e dispensa.  

A farmácia efetua o registo das entradas e saídas de psicotrópicos e estupefacientes, 

que deve ser enviado ao INFARMED. No ato da dispensa, o sistema informático obriga a 

que seja recolhido um conjunto de dados de identificação do utente (nome e morada) e do 

adquirente (nome, morada, idade e número do documento de identificação), que pode ser 

diferente do utente desde que tenha mais de 18 anos e se faça acompanhar de documento 

identificativo com fotografia. A indicação do nome do médico prescritor também é 

obrigatória. Após a venda, é impresso um registo de saída destes medicamentos 

(documento de psicotrópico) (anexo 13), contendo toda a informação recolhida. O registo 

é anexado à cópia da receita e arquivado na farmácia durante três anos. Ao INFARMED é 

enviado, mensalmente, o registo das saídas com a cópia das receitas manuais; 

anualmente, é enviado o balanço de entradas/saídas. 

 

5.1.3) Sistemas de comparticipação 

No que diz respeito ao preço dos medicamentos existem dois regimes de 

comparticipação. O regime geral de comparticipação do Estado abrange todos os utentes 
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do SNS, os quais beneficiam da comparticipação quando apresentam a RM na dispensa 

dos medicamentos. Esta comparticipação do Estado está fixada de acordo com escalões: 

escalão A (90% do PVP dos medicamentos é comparticipado), escalão B (comparticipação 

de 69% do PVP), escalão C (37% do PVP dos medicamentos) e escalão D 

(comparticipação de 15% do PVP) [19]. Os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que 

pertencem a cada escalão encontram-se dispostos no anexo da Portaria 195-D/2015, de 

30 de junho [11].  

Por outro lado, existe o regime especial de comparticipação que abrange os utentes 

pensionistas do SNS (cujo rendimento anual não exceda em 14 vezes o salário mínimo 

nacional do ano civil anterior). Nestes casos a letra «R» é mencionada na receita médica 

(manual ou eletrónica materializada) e os pensionistas usufruem de mais 5% de 

comparticipação no escalão A e 15% nos restantes escalões [12]. Existe ainda um segundo 

regime especial de comparticipação para doentes crónicos, cuja dispensa dos 

medicamentos é exclusiva em farmácias de oficina. Neste caso, existem vários diplomas e 

portarias que correspondem a diferentes doenças e que estão identificados nas receitas, 

com o objetivo de o utente usufruir da comparticipação. Por exemplo, no caso dos doentes 

com Paramiloidose o Estado comparticipa a 100% os medicamentos (comparticipados e 

não comparticipados), desde que haja menção ao Despacho n.º 4521/2001, de 31 de 

janeiro [13]. 

Devido ao Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes [14], está legislada 

pela Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho [15] a comparticipação especial do Estado nos 

produtos de vigilância da diabetes. 

Deste modo, o Estado comparticipa em 85% do PVP as tiras-teste e em 100% do PVP 

as lancetas, seringas e agulhas [15]. 

 

5.1.4) Receituário e Faturação 

No caso das receitas manuais e das eletrónicas materializadas, quando se processam 

as vendas com comparticipação o sistema emite um documento de faturação que é 

impresso no verso da receita. O utente deve assinar o documento e o farmacêutico deve 

assinar, carimbar e datar o mesmo. Esse documento possui um número que identifica o 

plano de comparticipação.  

No caso das receitas manuais, esse número pode ser 01 para o regime geral do SNS, 

48 para o regime especial dos pensionistas e 45 ou 49 para os diplomas de 

comparticipação especial (por regime geral ou especial, respetivamente). No caso das 

receitas eletrónicas materializadas, todas as que fazem parte do SNS estão incluídas no 

regime 99. Muito raramente, este tipo de receita pode ser incluído no regime 98x, quando 

existe algum erro de validação (por exemplo: PVP). Os restantes subsistemas de 
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complementaridade têm designações próprias. Para as receitas eletrónicas sem papel (lote 

do tipo 96 e 97), não existe receituário em suporte físico e os dados da fatura são enviados 

por meio eletrónico [16].  

Cada documento de faturação está ainda numerado com uma sucessão de 3 números, 

que corresponde à série, ao lote e ao número de receita. No caso das receitas manuais e 

eletrónicas materializadas, cada lote pode conter no máximo 30 receitas e possui um 

verbete correspondente. A verificação do receituário é feita diariamente e várias vezes ao 

dia, com o intuito de reduzir ao máximo a ocorrência de erros no ato da dispensa. Esta 

tarefa consiste em comparar os medicamentos referidos no documento de faturação com 

os mencionados na receita correspondente e ainda se a receita possui todos os elementos 

essenciais, já referidos anteriormente. Quando existe alguma inconformidade, é necessário 

proceder-se às correções necessárias antes da emissão do verbete. Este documento é na 

realidade um resumo contabilístico de todas as receitas daquele lote, ou seja, para cada 

receita está indicado o PVP, o valor pago pelo utente e o valor da comparticipação a pagar 

pelo Estado Português. No final de cada mês é emitida a faturação de todos os lotes. Todo 

o receituário que será comparticipado pelo SNS é enviado para o Centro de Conferência 

de Faturas e o restante é enviado para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) que se 

responsabiliza por reencaminhar cada lote para a entidade correspondente [16]. 

 

5.1.5) Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Todos os medicamentos que não se incluam nas caraterísticas dos MSRM 

anteriormente enumeradas são considerados MNSRM. No geral, estes são fármacos que 

estão indicados para as denominadas “patologias menores”, ou seja, patologias que podem 

ser resolvidas recorrendo à automedicação. Dentro deste grupo coexistem os MNSRM de 

venda exclusiva em farmácia (pela necessidade de haver acompanhamento de um 

farmacêutico devido a efeitos secundários que possam surgir) e os restantes, que podem 

ser vendidos tanto em farmácias como noutros locais de venda autorizados [17]. 

 

5.1.6) Dispensa de outros Produtos de Saúde 

Além dos medicamentos, a Farmácia Santos Monteiro aposta numa variada gama de 

outros produtos de saúde, destacando-se os artigos de puericultura, os Produtos 

Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), dispositivos médicos, medicamentos e 

produtos de uso veterinário, produtos homeopáticos, fitoterápicos, produtos de alimentação 

especial e nutrição clínica, suplementos alimentares, multivitamínicos, produtos dietéticos, 

produtos de ortopedia e calçado ortopédico.  
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Os Produtos Cosméticos são muito procurados pelos utentes e, por essa razão, 

realizam-se sessões de aconselhamento cosmetológico (em alguns sábados), promovidas 

por uma formadora Avène®/Pierre Fabre®.   

Desta forma, o farmacêutico pode intervir em diversas áreas, não estando confinado 

apenas aos MSRM e MNSRM. 

 

6) Serviços Farmacêuticos Prestados pela Farmácia 

Com base no disposto na Portaria n.º 1429/2007 de 2 de novembro [18], as farmácias 

podem prestar uma série de serviços, tendo em vista a promoção da saúde e bem-estar 

dos utentes. Estes serviços estão regulamentados e podem ir desde a prestação de 

primeiros socorros até ao apoio domiciliário [18]. 

Assim sendo, os utentes da Farmácia Santos Monteiro dispõem de diversos serviços:  

determinação das concentrações de colesterol total (CT), triglicerídeos, ácido úrico, 

glicémia capilar e pressão arterial (PA). Além disso, é possível determinar o peso e altura.  

Durante o meu estágio pude executar este tipo de serviços farmacêuticos, assim como 

aconselhar os utentes face aos seus resultados das determinações dos parâmetros 

bioquímicos.  

Os resultados destas determinações são registados em cartões específicos com o 

intuito de acompanhar continuamente o utente bem como fidelizá-lo à farmácia.  

Importa salientar que a determinação da glicémia é gratuita à quarta-feira.  

 

7) Outros Serviços 

7.1) Aconselhamento nutricional 

A Farmácia Santos Monteiro coloca à disposição dos utentes uma nutricionista da Forté 

Pharma Laboratoires®, para realizar aconselhamentos de nutrição numa sala apropriada e 

segundo uma marcação prévia. 

 

7.2) Recolha de radiografias 

A Farmácia Santos Monteiro colabora na campanha de reciclagem de radiografias da 

Assistência Médica Internacional (AMI) [19]. Assim sendo, a farmácia apela aos seus 

utentes para entregarem as suas radiografias com mais de 5 anos ou que já não tenham 

valor para diagnóstico.  

Posteriormente, a AMI recolhe nas farmácias as radiografias, as quais são utilizadas 

para obter prata que é depois trocada por dinheiro, com o intuito de ser utilizado para ajudar 

os mais desfavorecidos [19]. 
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7.3) VALORMED 

A VALORMED (Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos) é 

uma sociedade responsável pela gestão dos medicamentos fora de uso e dos resíduos de 

embalagens vazias, cuja recolha é atualmente feita em contentores próprios e devidamente 

identificados, estando estes disponíveis nas farmácias [20]. Os contentores vão sendo 

cheios pelos resíduos de embalagens e medicamentos que os utentes trazem e, quando 

cheios, são selados por um responsável da farmácia, de modo a garantir que chegam ao 

destino nas condições adequadas. Cada contentor possui uma ficha de identificação, onde 

o responsável pela selagem coloca os dados como: o nome da farmácia, peso do contentor 

e a sua rubrica. 

Posteriormente, este contentor é recolhido por um distribuidor aderente, que preenche 

o resto da ficha do contentor com o número do armazenista, data de recolha e a sua rubrica, 

procedendo depois à entrega do contentor na empresa que realiza a sua 

reciclagem/eliminação segura [21].  

Este processo contribui para menores riscos de poluição ambiental e acidentes 

domésticos com medicamentos.  

 

8) Recolha de tampinhas 

A Farmácia Santos Monteiro, em conjunto com a Associação Jorge Caride, associou-se 

à causa solidária da recolha de tampinhas. Desta forma, os utentes entregam as tampinhas 

(das garrafas de plástico, das embalagens dos iogurtes líquidos…) na farmácia para serem 

armazenadas e posteriormente vendidas. 

O dinheiro obtido é utilizado para comprar cadeiras de rodas e camas articuladas, sendo 

estas doadas às pessoas mais desfavorecidas. 

 

9) Formações na Farmácia 

No âmbito do meu estágio, pude estar presente nas mais variadas formações 

promovidas na Farmácia Santos Monteiro: 

 Dia 24 de outubro de 2016 – Formação Roger&Gallet® sobre os produtos da 

nova gama “LE SOIN AURA MIRABILIS®”. 

 Dia 19 de novembro de 2016 – Divulgação de Cosmética Molecular. 

 Dia 22 de novembro de 2016 – Formação Ducray® sobre o produto Ducray® 

dexyane MeD. 

 Dia 24 de novembro de 2016 – Formação Theralab® sobre saúde mental 

(MEMOFANTE®). 
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 Dia 29 de novembro de 2016 – Formação Bionz® sobre os produtos IVL® 

Infravermelho Longo.  

 Dia 27 de dezembro de 2016 – Formação Ducray® sobre a loção anti-piolhos 

ITAX®. 

 Dia 18 de janeiro de 2017 – Formação Vichy® sobre os produtos IDÉALIA® e 

IDÉALIA PEELING®. 

 Dia 8 de fevereiro de 2017 – Formação Aboca® sobre os produtos Colilen IBS® 

e Fitomagra Lynfase®.  

 Dia 9 de fevereiro de 2017 – Divulgação Generis® sobre os medicamentos OTC 

(“over the counter” ou medicamentos de venda livre). 

 

Deste modo, foi possível enriquecer os meus conhecimentos e familiarizar-me com 

alguns produtos novos no mercado.  

 

10) Conclusões  

A realização do estágio curricular promove o contacto do estudante com a realidade de 

uma farmácia de oficina, colocando-o à prova todos os dias. 

Além disso, permite pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 

Por todas estas razões, a realização do estágio curricular é uma experiência 

fundamental e enriquecedora porque nos aproxima do utente e das suas necessidades, 

permitindo-nos adaptar ao mundo do trabalho, à farmácia onde estamos inseridos e ao seu 

contexto social.  
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PARTE II - Temas desenvolvidos no âmbito do estágio curricular 

Caso de estudo 1: A osteoporose  
1.1) Contextualização 

Lamego é uma cidade portuguesa pertencente ao Distrito de Viseu, situada na Região 

Norte e sub-região do Douro.  

Segundo os Censos de 2011, o concelho de Lamego tem 26 691 habitantes, dos quais 

5401 constituem a população residente local com 65 ou mais anos [22]. Além disso, o 

índice de envelhecimento ronda os 171% [23] o que justifica que a maioria dos utentes da 

Farmácia Santos Monteiro seja idosa. 

Sendo assim, achei interessante e oportuno realizar um projeto sobre a osteoporose e 

divulgá-lo a toda a comunidade, mas tendo os idosos como foco principal.  

Este trabalho, desenvolvido durante o estágio curricular, permitiu enriquecer e solidificar 

os meus conhecimentos sobre a osteoporose bem como divulgar os aspetos importantes 

desta doença, alertar para os seus fatores de risco e os perigos da automedicação. Para 

cumprir estes objetivos realizei um panfleto informativo sobre a osteoporose, uma ação de 

sensibilização na farmácia Santos Monteiro e uma palestra na Universidade Sénior 

Jerónimo Cardoso.   

 

1.2) A Osteoporose 

A osteoporose é a doença metabólica óssea mais comum em todo o mundo [24]. 

Significa “osso poroso” e caracteriza-se por uma redução da massa óssea e deterioração 

da microarquitetura do osso, contribuindo desta forma para o risco mais elevado de fratura 

[25,26]. 

Esta doença está associada à menopausa e à idade e, como tal, atinge principalmente 

as mulheres pós-menopáusicas e idosos. Num futuro próximo, estima-se que esta doença 

afete mais pessoas devido ao aumento da população envelhecida [27]. 

A maioria das pessoas que padece da osteoporose só se apercebe da doença quando 

ocorre uma fratura, principalmente na coluna vertebral, pulso, anca, úmero e bacia. Por 

esta razão, a osteoporose é conhecida como doença silenciosa [28,29]. 

A osteoporose pode ser classificada em primária ou secundária. A osteoporose primária 

constitui a forma mais comum da doença, abrangendo a osteoporose do tipo I (pós-

menopausa) e a osteoporose do tipo II (associada aos idosos) [30]. A osteoporose primária 

do tipo I é exclusiva do sexo feminino e está associada a uma perda de estrogénios e 

androgénios, que origina um aumento do turnover ósseo, com uma formação óssea inferior 

à reabsorção e consequente perda de massa óssea [30]. 
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Já a osteoporose primária do tipo II ocorre em ambos os sexos, correspondendo a uma 

perda óssea gradual relacionada com a senescência, atingindo por isso os mais idosos 

[30]. A osteoporose secundária ocorre com determinadas terapias crónicas, doenças e 

deficiências. Os glucocorticoides, o hipogonadismo, o alcoolismo e a desnutrição 

constituem as principais causas deste tipo de osteoporose [31]. 

 

1.3) Remodelação óssea 

Os nossos ossos têm inúmeras funções: conferem-nos suporte estrutural para o resto 

do corpo, protegem os nossos órgãos e estruturas vitais internos, permitem a nossa 

locomoção e movimento, são uma importante reserva de minerais, de fatores de 

crescimento e citocinas [32]. Além disso também permitem a hematopoiese dentro dos 

espaços medulares [33]. 

O osso é um tecido conjuntivo mineralizado, constituído por quatro tipos de células: 

osteoblastos, osteoclastos, osteócitos e células de revestimento ósseo [34,35]. 

Os osteoblastos estão localizados ao longo da superfície óssea, representam 4-6% das 

células ósseas totais e são responsáveis pelo processo de formação óssea [36]. 

Já os osteoclastos são as células responsáveis pela reabsorção do osso; desenvolvem-

-se e aderem à matriz óssea que posteriormente destroem graças às enzimas que 

produzem [37]. 

Os osteoblastos e os osteoclastos integram estruturas anatómicas designadas por 

unidades básicas multicelulares (BMU), responsáveis pelo processo de remodelação 

óssea, cujo objetivo é a manutenção da integridade estrutural óssea. Sendo assim, o osso 

velho é destruído pelos osteoclastos e no seu lugar é sintetizado osso novo pelos 

osteoblastos [38]. 

Os osteócitos são osteoblastos diferenciados, representam 90 a 95% das células do 

osso (são as mais abundantes) e podem durar até 25 anos [32,39]. Durante muito tempo 

a função deste tipo de células era enigmática e por vezes controversa. Agora sabe-se que 

os osteócitos comunicam entre si e com as células na superfície óssea, modulando os 

sinais decorrentes da carga mecânica, permitindo ao osso crescer e adaptar-se às 

necessidades de forma eficiente [40,41]. 

As células do revestimento ósseo são osteoblastos quiescentes1 e revestem a superfície 

do osso, onde não há remodelação óssea [42]. As suas funções não estão bem definidas, 

mas alguns estudos demonstram que as células do revestimento ósseo impedem a 

interação direta entre os osteoclastos e a matriz óssea, quando a reabsorção óssea não 

deve ocorrer e também participam na diferenciação dos osteoclastos [43]. 

                                                           
1 Quiescente significa latente, adormecido 
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Posto isto, pode concluir-se que a osteoporose ocorre quando há um aumento anormal 

na formação e atividade dos osteoclastos (reabsorção superior à formação óssea), o que 

provoca a redução da massa óssea e aumento das fraturas [44]. 

 

1.4) Fatores de risco 

Ao longo da nossa vida a densidade mineral óssea (DMO) vai variando. Como se pode 

observar na figura 1, o ser humano atinge o pico de massa óssea por volta dos 30 anos, 

sendo a DMO maior para o sexo masculino. Sensivelmente a partir dos 45 anos, há uma 

redução da massa óssea, sendo esta muito mais acentuada nas mulheres devido às 

alterações hormonais associadas à menopausa [45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São inúmeros os fatores de risco que predispõem os indivíduos para a osteoporose, 

podendo ser classificados em fatores de risco não modificáveis e modificáveis, tal como 

sugere a tabela 1. 

Tabela 1: Fatores de risco para a osteoporose [47]  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modificáveis Não modificáveis 

Exercício inadequado/falta de exercício Idade 

Alimentação pobre em: 
Cálcio 
Vitamina D 

Género 

Tabagismo Raça 

Alcoolismo Menopausa precoce 

Fármacos: 
Glucocorticoides 
Benzodiazepinas 
Anticonvulsivantes 
Hormonas tiroideias 

História familiar de fraturas 

Figura 1: Variação da densidade mineral óssea com a idade [46] 
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No entanto, os fatores de risco para a osteoporose não se reduzem apenas aos 

mencionados na tabela anterior. Existem outros muito importantes tais como: quedas, 

emagrecimento acentuado (Índice de Massa Corporal (IMC) ≤19), consumo excessivo de 

cafeína, fraca exposição solar, imobilização, má absorção alimentar, artrite reumatoide e 

doenças endócrinas, destacando-se o hipertiroidismo e o hiperparatiroidismo [29,48].  

Nas mulheres, o pico de massa óssea mais baixo, a redução acentuada da DMO na 

menopausa e a maior longevidade conferem-lhes um maior risco de osteoporose 

relativamente aos homens. A menopausa é um processo biológico natural que ocorre na 

mulher por volta dos 50 anos, processo esse que conduz a uma redução da produção de 

estrogénios. Estas hormonas desempenham um papel fundamental no crescimento e 

homeostase ósseos tanto em homens como em mulheres [49]. Em geral, os estrogénios 

são inibidores da reabsorção óssea: reduzem tanto o número de osteoclastos como a sua 

atividade, podendo também promover a apoptose destas células ósseas. Além disso, 

também têm efeitos anabólicos sobre os osteoblastos [50]. Por esta razão, a osteoporose 

atinge principalmente as mulheres pós-menopáusicas [29]. 

A idade constitui um fator de risco para a osteoporose: a carência de vitamina D e a 

redução da absorção do cálcio são comuns nos idosos. As perdas de osso e músculo 

geram um ciclo vicioso de imobilização, em resultado de doenças subjacentes. Salientam-

-se também os défices na cognição e coordenação que geralmente culminam em quedas 

e fraturas de fragilidade [29,51]. 

A apoptose aumentada dos osteoblastos e osteócitos e a redução no número de 

osteoblastos caracteriza as mudanças esqueléticas associadas à idade.Tal como outros 

tecidos, também o stress oxidativo aumenta no osso com o avançar da idade [52]. 

Tal como foi dito anteriormente, o tabagismo é um importante fator de risco responsável 

pela redução da DMO e pelo aumento do risco de fraturas [53,54]. A nicotina presente no 

tabaco reduz a formação óssea e aumenta a reabsorção osteoclástica, ao induzir um 

aumento na secreção do fator de necrose tumoral α [54]. Está demonstrado que o tabaco 

altera o metabolismo de hormonas calciotrópicas e adreno-cortical, resultando no aumento 

da reabsorção óssea [53]. Estudos clínicos relacionam o tabagismo com as concentrações 

elevadas de cortisol, o que pode afetar a atividade dos osteoclastos e osteoblastos [55,56]. 

Os efeitos no metabolismo de esteroides sexuais são parte do efeito negativo do tabaco, 

sendo que a redução das concentrações de estradiol é o efeito mais importante, podendo, 

só por si, conduzir ao aumento do risco de fratura [57,58]. A absorção intestinal de cálcio 

é menor nos fumadores, o que pode culminar numa perda óssea acelerada [59]. 

O cálcio e a vitamina D são nutrientes muito importantes para a saúde e manutenção 

ósseas, sendo que a vitamina D regula a absorção intestinal de cálcio e estimula a 

reabsorção óssea, contribuindo para a manutenção da concentração sérica de cálcio 
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[60,61]. O cálcio não é apenas necessário para a saúde óssea: a atividade neuromuscular, 

a função cardíaca normal e a coagulação do sangue também dependem deste mineral. 

São as concentrações plasmáticas de cálcio que determinam a sua homeostase, podendo 

esta ser mantida através de uma alimentação equilibrada que forneça as quantidades 

adequadas de cálcio e vitamina D. Desta forma, poder-se-á concluir que o cálcio dos ossos 

é mobilizado caso a alimentação seja deficitária deste mineral [60]. 

A osteoporose é uma doença com uma forte componente genética, sendo que os 

fatores genéticos exercem a sua ação no pico de massa óssea [29,62]. A interação entre 

os fatores ambientais e os genes condiciona o metabolismo ósseo e o risco de fratura [63]. 

 

1.5) Diagnóstico 

A medição da DMO constitui a forma mais eficaz para diagnosticar a osteoporose e 

acompanhar a evolução dos pacientes com esta doença [30]. Para tal, utiliza-se uma 

técnica padrão designada por DEXA – absorciometria radiológica de dupla energia 

(Osteodensitometria) [64]. 

Na prática clínica a medição da DMO no colo do fémur é a referência para o diagnóstico 

da osteoporose. Ainda assim, outros locais do esqueleto podem ser avaliados, tais como 

coluna lombar e anca (total) [64,65]. 

Nesta avaliação contabilizam-se os valores absolutos da DMO e o índice T (número de 

desvios-padrão acima ou abaixo da medida da DMO do adulto jovem) [64,65]. 

Tendo em conta os valores da DMO avaliada por Osteodensitometria no colo do fémur 

e usando os valores da população feminina jovem como referência, a Organização Mundial 

de Saúde define:  

a) T ≥ -1: Normal; 

b) -2,5 < T < -1: Osteopenia (massa óssea reduzida); 

c) T ≤ -2,5: Osteoporose; 

d) T ≤ -2,5 + fratura de fragilidade: Osteoporose grave. 

 

A Osteodensitometria está indicada nos seguintes casos [64,65]: 

 Mulheres com idade superior a 65 anos e homens com idade superior a 70 anos; 

 Mulheres pós-menopáusicas com idade inferior a 65 anos e homens com idade 

superior a 50 anos se apresentarem 1 fator de risco major ou 2 minor; 

 Mulheres pré-menopáusicas e homens com idade inferior a 50 anos apenas se 

existirem causas conhecidas de osteoporose secundária ou fatores de risco major.  
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Os fatores de risco major são: idade superior a 65 anos, fratura vertebral prévia, fratura 

de fragilidade depois dos 40 anos, história de fratura da anca num dos progenitores, 

terapêutica corticoide sistémica com mais de 3 meses de duração, menopausa precoce 

(<40 anos), hipogonadismo, hiperparatiroidismo primário e tendência aumentada para 

quedas [64,66].  

Os fatores de risco minor são: artrite reumatoide, história de hipertiroidismo clínico, 

terapêutica crónica com anti‐epilépticos, baixo aporte de cálcio na dieta e consumo 

excessivo de cafeína (>3 chávenas por dia), tabagismo atual, consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas (mais de 3 unidades de álcool/dia), IMC menor do que 19 kg/m2, perda 

de peso superior a 10% relativamente ao peso do indivíduo aos 25 anos, terapêutica 

crónica com heparina e imobilização prolongada [64,66]. 

 

2) Tratamento 

A prevenção de fraturas constitui o objetivo principal da terapêutica farmacológica, 

sendo muito importante adaptar a prescrição destes fármacos às necessidades de cada 

paciente [66]. 

O tratamento da osteoporose pode ser dividido em dois tipos: anti-reabsortivo e 

anabolizante. Como o próprio nome indica, o tratamento anti-reabsortivo tem como objetivo 

principal reduzir a reabsorção óssea, mantendo assim a DMO. Por outro lado, o tratamento 

com agentes anabólicos estimula a formação óssea, contribuindo para o aumento da DMO 

[67].  

Para prevenir e tratar a osteoporose existem diversas opções terapêuticas, tais como: 

bifosfonatos, ranelato de estrôncio, calcitonina, moduladores seletivos dos recetores de 

estrogénio, denosumab, teriparatida e os estrogénios (terapia hormonal de substituição), 

sem esquecer o cálcio e a vitamina D [66,68]. 

 

 Bifosfonatos  

Os bifosfonatos são fortes inibidores da reabsorção óssea: impedem a ação dos 

osteoclastos ao induzirem a sua apoptose [67,69]. Tem-se demonstrado que todos os 

bifosfonatos reduzem o risco de fratura e aumentam a DMO enquanto outros reduzem o 

risco de fraturas não vertebrais e da anca [66,67]. Estes fármacos podem ser administrados 

por via oral ou via intravenosa, sendo que as suas administrações podem ser diárias, 

semanais, mensais e anuais, dependendo do bifosfonato em questão [66,67]. 

Os bifosfonatos administrados por via oral possuem fraca absorção e são agressivos 

para a mucosa esofágica. Sendo assim, devem ser tomados em jejum, cerca de 30 minutos 
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antes da primeira refeição, mantendo-se o tronco na vertical durante esse período de 

tempo [66-68]. 

Exemplos: Ácido alendrónico e risedronato de sódio (oral), ácido ibandrónico (oral e i.v.) 

e ácido zoledrónico (i.v.). 

 

 Ranelato de estrôncio  

O ranelato de estrôncio é o primeiro fármaco com dupla ação – anti-reabsortiva e 

osteoformadora, ou seja, reduz a reabsorção óssea e aumenta a formação [70,71]. A 

redução da reabsorção óssea ocorre porque o ranelato reduz a diferenciação dos 

osteoclastos, bem como a sua função reabsortiva [71]. Por outro lado, o ranelato promove 

a formação óssea pois modula a replicação das células precursoras dos osteoblastos bem 

como a síntese de colagénio [71]. 

Este fármaco reduz as fraturas vertebrais e, nos idosos com DMO diminuída na zona do 

fémur, reduz as fraturas não vertebrais, incluindo as da anca [72,73]. 

Os alimentos interferem com a absorção do ranelato e por isso aconselha-se a sua 

administração entre as refeições ou ao deitar, pelo menos duas horas após a refeição [71]. 

 

 Calcitonina  

A calcitonina é uma hormona proteica que reduz a concentração de cálcio no sangue e 

inibe a ação osteoclástica. Foi um dos primeiros fármacos anti-reabsortivos utilizados no 

tratamento da osteoporose pós-menopáusica e pode ser obtido a partir do salmão ou de 

tecnologia recombinante [68,71]. Este fármaco possui menor eficácia relativamente a 

outros disponíveis e, por essa razão, só é prescrito em casos de toxicidade, intolerância ou 

contra-indicação para os fármacos mais eficazes [55]. 

Há estudos que demonstraram o efeito analgésico da calcitonina, podendo por isso ser 

importante em períodos agudos pós-fratura [74]. 

Atualmente, a calcitonina já não é comercializada em Portugal porque o seu uso 

prolongado aumenta o risco de cancro. [75] 

 

 Moduladores seletivos dos recetores de estrogénio (MSRE) 

Estes fármacos são moléculas sintéticas com capacidade para se ligar aos recetores de 

estrogénio no organismo, atuando como agonistas ou antagonistas dos estrogénios em 

função do órgão-alvo [67]. Os moduladores seletivos dos recetores de estrogénio foram 

formulados para a prevenção e tratamento da osteoporose pós-menopáusica com efeitos 

negativos reduzidos [71]. 
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O conceito destes moduladores surgiu na sequência de uma observação: o tamoxifeno, 

fármaco anti-estrogénio usado na terapêutica do cancro da mama, atuava como agonista 

dos estrogénios nos ossos de mulheres pós-menopáusicas [67].  

Exemplos: Raloxifeno (2ª geração) e bazedoxifeno (3ª geração).  

 

 Denosumab 

O denosumab é um anticorpo monoclonal completamente humano e foi aprovado em 

2013 para os casos de osteoporose pós-menopáusica com risco elevado de fraturas [71]. 

Este anticorpo inibe a diferenciação, ativação e sobrevivência dos osteoclastos [67].  

Os estudos sobre o denosumab concluíram que este fármaco é uma boa opção 

terapêutica uma vez que reduz o risco de fraturas, tanto vertebrais como não-vertebrais, 

incluindo as fraturas da anca [71]. 

 

 Teriparatida 

A teriparatida foi aprovada como o primeiro agente anabólico para o tratamento da 

osteoporose pós-menopáusica. Este fármaco consiste numa porção da paratormona 

(hormona da paratiroide), sendo sintetizado por tecnologias de DNA recombinante [68,71].  

A teriparatida estimula a formação óssea, tendo um efeito positivo na DMO. Está 

indicada no tratamento da osteoporose em mulheres pós-menopáusicas com elevado risco 

de fraturas vertebrais e não-vertebrais, não exercendo qualquer efeito sobre as fraturas da 

anca [76]. 

 

 Terapia de substituição hormonal  

A terapia de substituição hormonal pode consistir na administração isolada de 

estrogénios ou em combinação com progestativos [67]. Com estes fármacos podemos 

suavizar a perda da DMO que decorre durante a menopausa devido à redução da produção 

de estrogénios.  

Ainda assim, esta terapia é considerada como última opção já que está relacionada com 

cancro da mama, cancro do endométrio e problemas cardiovasculares [67,71]. 

2.1) Prevenção 

A prevenção da osteoporose deve começar o mais cedo possível pois quanto maior o 

pico de massa óssea, menor o risco de osteoporose [77]. Mesmo com os avanços 

científicos e tecnológicos, ainda é impossível interferir com os fatores genéticos, impedindo 

que estes exerçam a sua ação e predisponham um indivíduo a ter maior risco de 

desenvolver osteoporose. Ainda assim, modificar o estilo de vida do indivíduo como a dieta, 
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atividade física, álcool, tabaco e outros fatores de risco pode influenciar o desenvolvimento 

ósseo na juventude bem como a menor perda óssea na idade adulta [77]. 

Desta forma, as estratégias preventivas da osteoporose são [77,78]: 

 Identificar os seus fatores de risco; 

 Praticar exercício regularmente; 

 Fazer uma alimentação equilibrada com as quantidades adequadas de cálcio, 

vitamina D e outros nutrientes importantes para os seus ossos; 

 Deixar de fumar; 

 Consumir álcool moderadamente; 

 Manter um peso saudável; 

 Não usar calçado escorregadio, evitar ter tapetes em casa e outros objetos que 

favoreçam as quedas.  

 

 Alimentação 

Uma alimentação equilibrada e variada é fundamental para a saúde do nosso 

organismo, evitando o aparecimento de inúmeras doenças tais como osteoporose, 

obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares… 

Para a saúde óssea devemos ingerir as quantidades adequadas de cálcio, vitamina D, 

proteínas e outros nutrientes benéficos pois o esqueleto é uma reserva natural de cálcio e 

minerais que será mobilizada caso estes nutrientes não sejam ingeridos. 

Alimentos ricos em cálcio [77]:  

 Leite e derivados – constituem a principal fonte de cálcio na alimentação. Além 

disso são boas fontes de proteína e outros micronutrientes relevantes para a saúde 

óssea; 

 Outras fontes de cálcio – vegetais verdes como couve-galega, brócolos e repolho 

chinês; algumas frutas como as laranjas, damascos e figos secos; peixe enlatado 

com ossos moles e comestíveis como sardinhas e salmão; frutos secos tais como 

nozes e amêndoas; 

 Alguns alimentos contêm oxalatos e fitatos que interferem com a absorção do 

cálcio. O espinafre e o ruibarbo contêm oxalatos e os feijões secos, as cascas de 

cereais e as sementes contêm fitatos.  

Deve-se evitar o consumo excessivo de cafeína e sal pois promovem a excreção de 

cálcio. O álcool não é benéfico para os ossos, podendo provocar quedas e fraturas [77,78]. 

Alimentos ricos em vitamina D [77]:  

 Peixes como a sardinha, salmão e cavala; 

 Ovos; 

 Fígado; 
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 Alimentos fortificados como a margarina, laticínios e cereais (disponíveis em alguns 

países).  

A vitamina D é fundamental no desenvolvimento e manutenção do osso: auxilia na 

absorção intestinal do cálcio dos alimentos e assegura a correta renovação e mineralização 

do osso.  

Quando nos expomos à luz solar, mais especificamente à radiação ultravioleta B, a 

nossa pele também produz vitamina D [77]. 

 

 Atividade física 

A atividade física melhora a força muscular e o equilíbrio, transmite cargas ao esqueleto, 

sendo essencial na construção e manutenção ósseas. Por esta razão, pode reduzir o risco 

de quedas e fraturas [77,79]. 

Durante a infância e a adolescência é aconselhado fazer exercício físico durante 40 

minutos por dia, podendo-se destacar os desportos em que há levantamento de pesos ou 

as atividades como a dança, corrida e caminhada [77]. 

Os adultos devem fazer exercícios com peso e de resistência durante 30-40 minutos, 

três a quatro vezes por semana. O objetivo é impedir a perda da DMO e preservar a força 

muscular [77]. 

Nos idosos tem que existir um cuidado redobrado: só um profissional habilitado pode 

aconselhar o tipo de exercício físico a realizar. O exercício com peso permite a manutenção 

da DMO, bem como o aumento do tónus muscular e do equilíbrio. Desta forma, evitam-se 

as quedas e as consequentes fraturas osteoporóticas. 

Para os pacientes com osteoporose também se aconselham alguns exercícios, tais 

como:  

 Exercícios com carga: marcha, dança e aeróbica de baixo impacto; 

 Exercícios com resistência: uso de pesos livres, aparelhos ou fitas de borracha. 

Deve-se considerar o Tai-Chi, uma arte marcial muito suave que melhora quer o 

equilíbrio quer a postura, reduzindo as quedas [80]. A natação e a hidroginástica suave 

podem ser uma boa opção pois a impulsão da água reduz o esforço e a probabilidade de 

ter dor na execução, ajudando também a melhorar a força muscular [80]. No entanto, a 

natação não está aconselhada em casos onde se pretende aumentar a massa óssea [80]. 

 

2.2) Dia Mundial da Osteoporose 

Para assinalar o Dia Mundial da Osteoporose (20 de outubro) decidi fazer uma ação de 

sensibilização na Farmácia Santos Monteiro junto dos utentes mais idosos. 
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Desta forma, elaborei um panfleto com informações importantes acerca desta doença: 

breve explicação sobre o que é a osteoporose, fatores de risco, sintomas, diagnóstico, 

prevenção e suplementos (anexo 14). Este foi um meio de comunicação muito eficiente, 

uma vez que as pessoas demonstraram muito interesse, principalmente as mais idosas. 

Os exemplares foram rapidamente distribuídos e alguns utentes quiseram saber mais 

sobre o conteúdo dos mesmos. As questões incidiram sobre o facto de a osteoporose ser 

uma doença silenciosa bem como os meios de diagnóstico mais utilizados, quais os 

alimentos ricos em cálcio e os riscos dos suplementos.  

Para as pessoas que não sabem ler (felizmente, são muito poucas) optei por falar sobre 

a osteoporose, recorrendo a algumas imagens elucidativas.  

Durante a minha abordagem aos utentes, foi possível perceber que a maioria sabe o 

que é a osteoporose e uma minoria também conhece os alimentos ricos em cálcio. Alguns 

dos utentes mostraram-se muito curiosos na questão da suplementação devido à 

publicidade exagerada que invade as nossas televisões. Nesta questão pude informá-los 

que a toma de qualquer suplemento deve ser aconselhada por um profissional de saúde. 

Em particular, a suplementação com cálcio e vitamina D tem que ser feita com precaução 

nos doentes com insuficiência renal (o risco de hipercalcemia agrava a função renal) e nos 

doentes cardíacos (efeito potenciador dos digitálicos). Além disso, os suplementos não 

substituem os fármacos anti-osteoporóticos [81].  

Consegui falar com 4 utentes que têm osteoporose, cujos depoimentos transcrevo de 

seguida. 

Utente 1: “Tenho osteoporose, mas deixei de fazer a medicação por minha iniciativa!” 

Na minha conversa com a utente tentei alertá-la para os riscos que poderão surgir 

nestas situações. Aconselhei-a a consultar novamente o médico. 

Utente 2: “Tomo cálcio há 15 anos. Faço análises à vitamina D e já fiz densitometria 

óssea.” 

Utente 3: “Tenho osteoporose e artrite reumatoide.” 

Utente 4: “Sofro dessa doença e também sofro da tiroide. Tomo a medicação para a 

tiroide em jejum e depois tomo a medicação da osteoporose, mas tenho que tomar a 

medicação com muita água e ficar de pé depois de tomar o comprimido. Não percebo 

porque razão tenho que ficar de pé!” 

Neste caso expliquei à utente que o comprimido para a osteoporose (bifosfonatos) 

deveria ser tomado em jejum, antes do comprimido para a tiroide (levotiroxina). Porquê em 

jejum? Porque os bifosfonatos possuem uma fraca absorção.  

Dadas as suas características agressivas para o esófago, têm que ser tomados com 

muita água, mantendo-se o tronco na vertical durante meia hora. Já a levotiroxina só pode 

ser tomada após este período de tempo de modo a evitar interferências. 
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2.3) Palestra na Universidade Sénior Jerónimo Cardoso 

Para alargar o meu “público-alvo” achei interessante e desafiante fazer uma palestra 

sobre esta temática na Universidade Sénior Jerónimo Cardoso em Lamego.  

Após o contacto com a Exma. Presidente da Direção da Universidade conseguimos 

agendar a palestra para 23 de fevereiro, tendo eu ficado encarregue de elaborar um texto 

motivador (anexo 15) para ser apresentado aos alunos nas semanas que antecediam a 

palestra. Além disso, também realizei uma apresentação em PowerPoint com muitas 

imagens e factos relevantes sobre a osteoporose (anexo 16).  

Assim, no dia 23 de fevereiro palestrei na Universidade Sénior para 21 alunos e para a 

Exma. Presidente da Direção da Universidade. A palestra durou meia hora e todos os 

alunos estiveram muito atentos durante a mesma, tendo sido muito participativos e curiosos 

(anexos 17 e 18). No final da palestra, todos os séniores receberam um excerto da minha 

apresentação contendo os alimentos ricos em cálcio e vitamina D, bem como os exercícios 

indicados para os pacientes com osteoporose. 

As dúvidas mais frequentes foram: “Eu não posso beber leite. Existem outras opções 

que também contenham cálcio?”. “Quantos minutos preciso de estar ao sol para a pele 

produzir vitamina D?”. “Eu bebo leite de aveia. Também tem cálcio?”. “Tenho problemas 

na tiroide. Devo estar mais atenta aos meus ossos?”. “Eu tomo o Varfine®. Este 

medicamento pode causar osteoporose?” 

 

3) Conclusões 

A osteoporose é uma doença extremamente incapacitante que acarreta elevados custos 

(diretos e indiretos), sendo que as fraturas osteoporóticas são consideradas um grave 

problema de saúde pública.  

Infelizmente, muitos portugueses ainda estão pouco familiarizados com esta doença 

pois têm apenas uma vaga ideia, não sabendo as consequências que dela advêm nem os 

fatores de risco associados.  

Por esta razão, foi extremamente enriquecedor partilhar um pouco do meu 

conhecimento com as pessoas que dele precisam. Consegui informar e sensibilizar os 

idosos sobre os aspetos relevantes da osteoporose, sem nunca esquecer que a prevenção 

é uma “velha máxima”. 
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Caso de estudo 2: O Tabaco 

1.1) Contextualização 

De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabaco causou a 

morte de 100 milhões de pessoas no século XX e, se não agirmos atempadamente, este 

número pode aumentar até 10 vezes mais durante este século [82]. O tabagismo é a 

primeira causa evitável de morte, estando associado a seis das oito primeiras causas de 

morte no mundo [82]. 

Segundo o Inquérito Nacional de Saúde de 2014 a população fumadora na Região Norte 

é constituída por 583 926 pessoas, sendo que a faixa etária dos 45 aos 54 anos representa 

a maior percentagem com 131 847 indivíduos (≈22,58% da população fumadora) [83]. 

Por se tratar de um dos fatores de risco para a osteoporose e por ser muito habitual o 

seu uso para fins recreativos, decidi abordar o tema do tabagismo na farmácia e fora dela.  

Para isso, elaborei um panfleto sobre o tabagismo, fiz uma formação para os 

profissionais de saúde da Farmácia Santos Monteiro, uma ação de sensibilização para os 

utentes da Farmácia e duas palestras na Escola Secundária de Latino Coelho.  

Todas estas ações permitiram o meu crescimento, tanto pessoal como profissional, 

tendo sido experiências extremamente enriquecedoras e gratificantes.  

 

1.2) O Tabaco e os seus constituintes 

A planta Nicotiana tabacum é cultivada para a produção de tabaco, sendo originária da 

América do Sul. Já a Nicotiana rustica, outra espécie importante, é proveniente da América 

do Norte [84,85]. 

O tabaco e o seu fumo contêm mais de 4000 substâncias químicas, das quais mais de 

60 são cancerígenas [86]. A nicotina é seguramente a substância mais conhecida uma vez 

que é responsável pela dependência dos fumadores pelo tabaco [87]. 

De todos os componentes do cigarro, destacam-se alguns [88]: 

 Agentes irritantes: o fumo do tabaco contém acroleína, fenóis, ácido cianídrico, 

amoníaco (entre outros), responsáveis pela irritação das vias respiratórias. 

Causam constrição brônquica, estimulam as glândulas secretoras da mucosa e 

provocam a tosse característica do indivíduo fumador.  

 Condensados e outros agentes cancerígenos: são inúmeros os hidrocarbonetos 

cancerígenos, destacando-se o alfa-benzopireno, causador direto da 

degeneração celular.  

 Monóxido de carbono: este gás é extremamente perigoso e pode ser 

encontrado também no fumo do tabaco. Possui grande afinidade para a 

molécula da hemoglobina, impedindo-a de transportar o oxigénio no sangue.  
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1.3) A Nicotina 

A nicotina é um alcaloide2 volátil (pKa = 8,5) com um peso molecular de 162,23 g/mol 

[89,90]. Provoca no organismo a maioria dos efeitos do tabaco, sendo um dos agentes 

psicotrópicos mais consumidos do mundo [88,91]. 

Esta substância, contida no fumo do tabaco, atinge os pulmões onde é rapidamente 

absorvida. Quando chega ao cérebro liga-se aos recetores colinérgicos nicotínicos [92]. 

Após uma inalação, a nicotina faz este trajeto (pulmões → cérebro) num período de tempo 

que pode variar entre 10 e 20 segundos [93]. 

 

1.3.1) Efeitos da nicotina 

A nicotina contribui para o aumento de adrenalina, noradrenalina, dopamina, glutamato, 

GABA (ácido gama-aminobutírico), vasopressina, beta-endorfinas, ACTH (hormona 

adrenocorticotrófica) e cortisol, o que justifica a dependência dos fumadores pelo tabaco 

[88,92]. 

É um estimulante psicomotor e por isso produz alguns efeitos nos indivíduos: reduz o 

tempo de reação, reduz o stress e a ansiedade, melhora a atenção e a memória e diminui 

o apetite. Também provoca uma sensação de bem-estar devido à libertação de dopamina 

[92,94]. 

A nicotina estimula a atividade simpática, provoca vasoconstrição coronária e periférica 

com o consequente aumento da pressão arterial. A função cardíaca fica desregulada, e por 

isso, há o aumento da frequência cardíaca em repouso [95]. 

Além disso, aumenta a lipólise (resultando no aumento da concentração de ácidos 

gordos livres), aumenta o stress oxidativo, danos endoteliais e disfunção e promove a 

inflamação dos vasos, fator importante para a aterosclerose e doenças cardiovasculares 

[95]. 

Para avaliar o grau de dependência da nicotina foi criado um teste, designado por teste 

de Fagerström. Este pequeno questionário permite adequar o tipo de intervenção para os 

indivíduos que pretendem deixar de fumar (anexo 19) [96,97]. 

 

1.3.2) Síndrome de Abstinência 

Quando um indivíduo deixa de fumar, experiencia um conjunto de sintomas, 

denominado síndrome de abstinência. Os sintomas mais comuns são: desejo compulsivo 

de fumar, falta de concentração, irritabilidade, humor depressivo, frustração, ansiedade, 

                                                           
2 Alcaloide é o termo que designa os compostos básicos de origem natural que apresentam azoto na sua 

estrutura.  
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insónias, redução do ritmo cardíaco, cansaço, aumento do apetite e aumento de peso 

[98,99]. 

 

1.4) Consequências do Tabagismo 

É óbvio que o tabaco está associado a inúmeras doenças, matando prematuramente 

milhares de pessoas.  

Sendo assim, o tabaco contribui para [100]:  

 O aumento da probabilidade de cancro do pulmão, lábios, laringe, 

orofaringe, esófago, pâncreas, bexiga ou rim; 

 O aumento da probabilidade de AVC, angina de peito, enfarte do miocárdio, 

insuficiência cardíaca, morte súbita; 

 O aumento da probabilidade de doenças pulmonares como a bronquite 

crónica ou o enfisema, com grave insuficiência respiratória; 

 O agravamento da osteoporose; 

 A maior frequência de acidentes de estrada e de incêndios. 

  

1.5) Tabaco na adolescência 

Em 2014 residiam, no norte de Portugal, 410 881 indivíduos com idades compreendidas 

entre os 15 e os 24 anos, sendo que 90 021 indivíduos constituíam a população fumadora 

(≈21,9% da população pertencente a esta faixa etária) [83]. 

Os jovens iniciam-se no tabaco pois associam o ato de fumar à ideia de liberdade, maior 

maturidade e autonomia ou a um estilo de vida positivo e descontraído. Além disso, 

pretendem mostrar-se mais adultos [101]. 

Os filhos de pais fumadores têm maior probabilidade de se tornarem fumadores, pois o 

ser humano tende a imitar as condutas dos que lhe são mais próximos (desejo de imitação). 

Por essa razão também a pressão do grupo a que o jovem pertence e a necessidade de 

se identificar com ele como fumador, constitui um dos fatores importantes para o tabagismo 

da adolescência [101]. 

 

1.6) Tratamento farmacológico do tabagismo 

A tarefa da cessação tabágica não é tão fácil como pode parecer à primeira vista. Na 

maior parte das situações, a motivação dos fumadores não é suficiente para deixar de 

fumar pois a síndrome de abstinência fá-los querer desistir.  

Assim sendo, as terapêuticas farmacológicas visam ajudar o fumador a deixar de fumar, 

salientando-se que a percentagem de sucesso da cessação tabágica é superior quando se 

associa o tratamento farmacológico [102]. 
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A intervenção farmacológica é aconselhada nos seguintes casos [103]:  

 Fumadores de 10 ou mais cigarros por dia; 

 Consumo de menos cigarros, com síndrome de abstinência intensa; 

 Fumar o primeiro cigarro meia hora após acordar; 

 Fumadores com resultados superiores a cinco no teste de Fagerström; 

 Insucesso com a abordagem motivacional 

 Desejo do paciente (exceto se existir contra-indicação).  

 

Atualmente existem dois tipos de abordagem terapêutica: terapêutica de substituição da 

nicotina e terapêutica não nicotínica, que serão explicadas de seguida. 

 

1.6.1) Terapêuticas de substituição da nicotina (TSN) 

Os fármacos nicotínicos estão disponíveis na farmácia comunitária e são de venda livre, 

podendo, no entanto, ser prescritos pelo médico. São considerados fármacos de primeira 

linha [104,105]. 

Como o próprio nome indica, estes fármacos têm como objetivo colmatar a falta de 

nicotina, reduzindo os sintomas de abstinência e o desejo compulsivo de fumar, ajudando 

o indivíduo a tolerar melhor a ausência do tabaco [103]. Estes fármacos existem sob 

diversas formas farmacêuticas: gomas, pastilhas, comprimidos para chupar, sistemas 

transdérmicos, inalador bucal e spray nasal, sendo que em Portugal não estão disponíveis 

as duas últimas formas farmacêuticas [103,104]. 

A tabela 2 reúne as formas farmacêuticas existentes em Portugal, bem como as 

dosagens, principais vantagens e reações adversas: 

 

Tabela 2: Formas farmacêuticas substitutas da nicotina e suas características. Adaptado de [104] 

Forma 

farmacêutica 
Gomas de nicotina 

Pastilhas de 

nicotina 

Comprimidos 

para chupar 

Sistemas 

transdérmicos 

Dosagens 

Gomas de 2 mg para 

quem fuma < 25 

cigarros/dia 

Gomas de 4 mg para 

quem fuma > 25 

cigarros/dia 

Pastilhas de 1 mg, 

1,5 mg, 2 mg e 2,5 

mg 

Comprimidos de 

1,5 mg e 4 mg 

Sistemas que libertam 

nicotina durante 16h ou 

24h 

24h: dosagens de 21 

mg, 14 mg e 7 mg 

16h: 25 mg, 15 mg e 10 

mg 
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1.6.2) Terapêutica não nicotínica 

Os fármacos não nicotínicos são sujeitos a receita médica, podendo ser divididos em 

fármacos de primeira e segunda linha, de acordo com a sua eficácia e/ou reações 

adversas. O bupropiom e a vareniclina são considerados fármacos de primeira linha, 

enquanto a clonidina e a nortriptilina são fármacos de segunda linha [105]. 

 

 Bupropiom 

O Bupropiom é um fármaco antidepressivo, responsável por inibir a recaptação de 

noradrenalina/dopamina. É o único que permite a associação com a TSN, reduz a síndrome 

de abstinência bem como o desejo de fumar [104-106]. 

 

 Vareniclina 

É um agonista parcial específico do recetor nicotínico 𝛼4𝛽2, muito bem tolerado e, tal 

como o bupropiom, reduz o desejo de fumar e a síndrome de abstinência [105]. 

 

 Clonidina 

É um agonista dos recetores 𝛼2adrenérgicos, tendo sido aprovado para o tratamento da 

hipertensão e para a redução dos sintomas decorrentes da privação do álcool e opiáceos. 

Apesar disso, tem demonstrado eficácia no auxílio da cessação tabágica devido à sua 

capacidade de inibição dos sintomas de abstinência (desejo de fumar e ansiedade) [105]. 

 

 Nortriptilina 

É um antidepressivo tricíclico aprovado pela FDA para o tratamento da depressão. Inibe 

a recaptação da noradrenalina e da serotonina. O seu mecanismo como auxiliar da 

cessação tabágica ainda permanece inconclusivo, mas algumas teorias apontam para o 

Vantagens 

Administração fácil e 

prática; permite o 

ajuste das doses. 

Administração fácil e 

prática; não adere à 

mucosa nem aos 

dentes; liberta mais 

25% de nicotina que 

a goma; permite o 

ajuste das doses. 

Administração 

fácil e prática; 

maior 

biodisponibilidade. 

Administração fácil e 

prática, não interagindo 

com alimentos; evita a 

síndrome de abstinência 

durante a noite; aporte 

prolongado. 

Reações 
adversas 

Irritação das 
mucosas oral e 
faríngea; dor e 
hipertrofia dos 
músculos da 
mandíbula; 

indigestão; soluços. 

Irritação local; 
distúrbios digestivos; 
soluços; aumento da 

salivação.  

Irritação local; 
boca seca; 
desconforto 

gastrointestinal; 
soluços; tosse. 

Irritação cutânea; 
prurido; cefaleias; 
náuseas; insónias; 

mialgias.  
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facto da nortriptilina substituir os efeitos da nicotina. Além disso, ajuda a “combater” a 

depressão que surge do tratamento [105]. 

 

1.7) Tratamento não farmacológico do tabagismo 

Há fumadores que recorrem à acupuntura para deixar de fumar e, apesar de não 

existirem evidências científicas, existem estudos que referem que a acupuntura reduz a 

vontade de fumar e o tabaco tem um sabor menos agradável [107]. 

No tratamento da dependência da nicotina também se pode considerar a psicoterapia e 

as terapias de grupo, principalmente quando o tratamento conduz a depressão e 

ansiedade. É fundamental identificar as situações do dia-a-dia em que o fumador sente 

necessidade do tabaco (depois da refeição, depois do café, num encontro com amigos…) 

bem como o número de cigarros que fuma apenas quando está aborrecido ou ansioso. 

Desta forma, é possível desenvolver estratégias para deixar de fumar [107]. 

Quando o fumador decide deixar de fumar, deve informar a família e os amigos, de 

modo a sentir-se mais apoiado nesta fase [103]. 

 

1.8) Dia Mundial do Não Fumador 

Na tentativa de preparar os profissionais de saúde da Farmácia Santos Monteiro para 

uma eventual situação de aconselhamento de cessação tabágica, decidi fazer no dia 

anterior ao Dia Mundial do Não Fumador (16 de novembro) uma breve formação. Abordei 

algumas notícias recentes sobre o tabaco e explorei o tema do “Aconselhamento 

Farmacêutico” assim como as terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas usadas 

na atualidade para deixar de fumar (anexo 20).  

Sendo assim, no Dia Mundial do Não Fumador resolvi abordar e informar os utentes da 

farmácia para a problemática do tabagismo.  

Para isso, elaborei um panfleto com diversos tópicos acerca deste tema: componentes 

de um cigarro, doenças provocadas pelo tabaco, fármacos para a cessação tabágica, 

outras terapias e as 10 regras de ouro para deixar de fumar (anexo 21).  

Além disso, achei interessante distribuir alguns testes de Fagerström pelos utentes 

fumadores, tendo obtido resposta para 20 questionários (os gráficos podem ser 

consultados no anexo 22).  

Após o preenchimento dos inquéritos, os resultados obtidos foram os seguintes: 17 

participantes admitem fumar na primeira hora após acordar; 13 participantes responderam 

que é difícil não fumar em espaços onde é proibido; 13 participantes reconhecem que o 1º 

cigarro da manhã seria o mais difícil de abandonar; à pergunta “quantos cigarros fuma por 

dia” as respostas foram: 2 pessoas fumam 10 ou menos cigarros, 7 pessoas fumam entre 
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11 e 20 cigarros, 5 pessoas fumam entre 21 e 30 cigarros, 6 pessoas fumam 31 ou mais 

cigarros; 14 inquiridos admitem fumar mesmo quando estão doentes e acamados; 

A análise dos testes de Fagerström permite concluir que 45% dos inquiridos é pouco 

dependente do tabaco e 55% é muito dependente.  

Durante esta ação de sensibilização consegui falar com alguns utentes fumadores e, 

infelizmente, todos eles me disseram que não querem deixar de fumar: 

Ainda assim, considero ter tido algum sucesso pois despertei a consciência de muitos 

deles. 

 

1.9) Palestras na Escola Secundária de Latino Coelho 

Na maioria dos casos, os indivíduos fumadores experimentam o tabaco pela primeira 

vez com os amigos da escola. 

Por esta razão, achei pertinente levar este tema aos mais jovens e para que as palestras 

não fossem demasiado teóricas, resolvi fazer a recolha de alguns depoimentos de ex-

fumadores que conheço (anexo 23). 

Após o contacto com o Exmo. Diretor do Agrupamento de Escolas Latino Coelho e com 

a Exma. Sra. Professora Helena Beatriz, conseguimos agendar as palestras para o dia 10 

de março. Assim, elaborei uma apresentação em PowerPoint com alguns itens relevantes 

acerca do tabaco (anexo 23).  

Tal como combinado, palestrei na Escola Secundária em duas sessões diferentes 

(anexo 24): a primeira palestra foi para a turma do 11ºB e a segunda para a turma do 10ºD. 

Ambas foram exemplares, todos os alunos estiveram com atenção e ainda colaboraram 

durante a palestra: pedi-lhes para fingir que eram ex-fumadores, tendo respondido às 

perguntas contidas nos depoimentos. 

 

2) Conclusões 

O consumo do tabaco é ainda um hábito muito enraizado na sociedade, estando 

associado a um estilo de vida positivo e descontraído. 

Como profissionais de saúde, cabe-nos a educação dos mais jovens sobre esta 

temática, alertando-os para os danos devastadores que o tabaco pode provocar no 

organismo.  

Além disso, deve sensibilizar-se também os adultos, para que compreendam que a 

cessação tabágica é benéfica em qualquer faixa etária [94]. 

Posto isto, posso afirmar que esta temática excedeu as minhas expetativas: consegui 

abordar jovens e adultos, informando-os dos riscos que correm como fumadores, sem 

esquecer que os fumadores passivos também são suscetíveis aos efeitos nocivos do 

tabaco.  



39 
 

Caso de estudo 3: Marketing 

1.1) Contextualização 

No ano 2015, segundo os dados do INE, existiam 11 farmácias e postos farmacêuticos 

móveis em Lamego [108]. 

De uma forma geral, a farmácia comunitária constitui o primeiro contacto do utente com 

o sistema de saúde. Por esta razão, a gestão e o marketing de uma farmácia são 

fundamentais na fidelização de clientes e no destaque em relação às farmácias 

concorrentes.  

Assim sendo, o tema do marketing englobou várias divulgações e campanhas 

promocionais na Farmácia Santos Monteiro.  

 

1.2) O conceito de Marketing 

A palavra marketing deriva da junção das palavras “market” (=mercado) e “ing” (=ação), 

o que significa “ação de mercado” [109]. Atualmente existem muitas definições do conceito 

de marketing, tendo este evoluído ao longo dos anos. Em julho de 2013 a American 

Marketing Association (AMA) definiu o marketing como a “atividade, conjunto de 

instituições e processos para a criação, comunicação, entrega e a troca de ofertas que 

tenham valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral” [110]. Assim sendo, o 

marketing pretende satisfazer os clientes em troca dos objetivos de uma empresa. 

 

1.3) O Marketing e a Farmácia 

Atualmente, as farmácias enfrentam um mercado muito competitivo, com utentes cada 

vez mais exigentes e informados. Por outro lado, as farmácias já não são exclusivas na 

venda de alguns medicamentos. 

Desta forma, é imperativo primar pela diferença: com um serviço de excelência e 

farmacêuticos dotados de experiência e simpatia que compreendem as necessidades dos 

seus utentes, é possível fidelizar clientes e “combater” a concorrência.  

 

1.4) Campanhas promocionais 

Durante o meu estágio fiquei responsável pela realização de algumas campanhas 

promocionais dos mais variados produtos (anexo 25). 

 Promoção de Natal  

 Promoção Chicco®  

 Promoção adn® corporal  

 Promoção Elgydium®  
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 Promoções Avène®  

 Promoção Klorane®  

 Promoção de inverno  

 

1.5) Divulgação de produtos 

Na tentativa de informar os utentes sobre alguns produtos disponíveis na farmácia, 

organizei um expositor (Sedivitax®) e duas montras (Roger&Gallet® e A-Derma®) (anexo 

26). 

 Divulgação do Sedivitax®  

 Divulgação dos produtos Roger&Gallet® (Dia dos Namorados) 

 Divulgação dos produtos A-Derma® 

 

1.6) Divulgação das campanhas de saúde 

As campanhas de saúde foram divulgadas através de cartazes colocados nas montras 

(anexo 27). 

 Dia Mundial da Osteoporose  

 Dia Mundial da Diabetes  

 Dia Mundial do Não Fumador  

 

2) Conclusões 

Pela experiência que tive durante o meu estágio na Farmácia Santos Monteiro, pude 

constatar que o marketing é essencial para a distinção de outras farmácias.  

Neste ramo, é fundamental perceber o nosso público-alvo de modo a adequarmos o 

vocabulário e os produtos/campanhas a ser divulgados. As cores e as imagens utilizadas 

são a chave para captar a atenção dos utentes. 

Assim, posso concluir que um farmacêutico tem que ser versátil no exercício da sua 

profissão, apostando sempre num atendimento de qualidade e num serviço de excelência, 

para que os seus utentes saiam sempre satisfeitos da farmácia sem nunca perder a 

vontade de voltar.   
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Anexo 1 – Exterior da Farmácia Santos Monteiro 
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Anexo 2 – Área de atendimento da farmácia 
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Anexo 3 – Fatura de fornecedor 
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Anexo 4 – Requisição de psicotrópicos  
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Anexo 5 – Registo das variações da temperatura e humidade relativa no frigorífico 
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Anexo 6 – Nota de devolução 
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Anexo 7 – Listagem de controlo de prazos de validade 
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Anexo 8 – Ficha de preparação da Fórmula Magistral: pomada de ácido salicílico 
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Ficha de preparação da Fórmula Magistral: pomada de ácido salicílico (continuação) 
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Ficha de preparação da Fórmula Magistral: pomada de ácido salicílico (continuação) 
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Ficha de preparação da Fórmula Magistral: pomada de ácido salicílico (continuação) 
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Anexo 9 – Receita manual 
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Anexo 10 – Documento de faturação impressa no verso da receita 
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Anexo 11 – Receita eletrónica materializada 
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Anexo 12 – Receita eletrónica desmaterializada 
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Anexo 13 – Documento de psicotrópico 
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Anexo 14 – Panfleto para o Dia Mundial da Osteoporose 
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Anexo 15 – Texto motivador para as inscrições na palestra sobre a osteoporose na 

Universidade Sénior Jerónimo Cardoso 

 

 

 

Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa?  

A osteoporose é uma doença que afeta os ossos, tornando-os mais frágeis e 

quebradiços. De uma forma geral não existem sintomas, até que ocorra a primeira 

fratura.  

O risco de uma fratura óssea é mais elevado, podendo esta doença revelar-se 

incapacitante se não estivermos atentos aos sinais do nosso corpo. 

Venha conhecer mais sobre a osteoporose e não espere que ela lhe bata à porta! 

Proteja a saúde dos seus ossos todos os dias! 
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Anexo 16 – PowerPoint utilizado na palestra sobre a osteoporose 
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Anexo 17 – Fotografias da palestra na Universidade Sénior Jerónimo Cardoso 

 

 

  



75 
 

Anexo 18 – Declaração da Exma. Sra. Presidente da Direção da Universidade 

Sénior 
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Anexo 19 – Teste de Fagerström adaptado 

 

 

Avaliação do grau de dependência do tabaco 

 

 

  

A pontuação máxima é de 10. Os fumadores que obtenham uma pontuação de 6 ou mais 

podem considerar-se muito dependentes. Os que obtenham uma pontuação inferior a 6, 

pouco dependentes. 

 

Adaptado de [97] 

 

 

Após acordar, quando é que 

fuma o 1º cigarro? 

Nos primeiros 5 

minutos 

3 

Após 6 – 30 minutos 2 

Após 31 – 60 minutos 1 

Após > 60 minutos 0 

É difícil para si não fumar em 

espaços onde é proibido fumar 

(cinemas, viagens de avião, etc.)? 

Sim  1 

Não 0 

Qual o cigarro que teria mais 

dificuldade em abandonar? 

O primeiro da manhã 1 

Outros 0 

Quantos cigarros fuma por dia? ≤10 0 

11 – 20 1 

21 – 30 2 

> 31 3 

Fuma mais frequentemente nas 

primeiras horas após acordar do 

que no resto do dia? 

Sim 1 

Não 0 

Fuma, mesmo quando está 

doente e acamado? 

Sim 1 

Não 0 

TOTAL ------  
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Anexo 20 – Formação sobre o tabaco na Farmácia Santos Monteiro 
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Anexo 21 – Panfleto para o Dia Mundial do Não Fumador 
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Anexo 22 – Resultados dos testes de Fagerström 
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Anexo 23 – PowerPoint utilizado na palestra sobre o tabaco 
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Anexo 24 – Fotografias das palestras na Escola Secundária de Latino Coelho 
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Anexo 25 – Campanhas promocionais 

 

 

 

 

 

  

  

Promoção de Natal 
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Promoção Chicco® 

Promoção adn® corporal 
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Promoção Elgydium®  

Promoções Avène®  
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Promoção Klorane®  

Promoção de inverno  
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Anexo 26 – Divulgação de produtos 

 

 

 

  

 

  

Divulgação do Sedivitax®  

Divulgação dos produtos Roger&Gallet® 

(Dia dos Namorados) 
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Divulgação dos produtos A-Derma® 
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Anexo 27 – Divulgação das campanhas de saúde 

 

 

 

 

Montra do Dia Mundial da Osteoporose 

(20 de outubro de 2016) 

Montra do Dia Mundial da Diabetes 

(14 de novembro de 2016) 
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Nota: O autocolante do Dia Mundial do Não Fumador é da autoria da Cmyk Soluções Digitais 

(Lamego).  

Montra do Dia Mundial do Não Fumador 

(17 de novembro de 2016) 


