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RESUMO 
 
O estágio em Farmácia Comunitária na Farmácia Agra foi desenvolvido no âmbito do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto, tendo a duração de 6 meses, entre 

janeiro e julho de 2017. Este estágio permite a consolidação e revisão de conhecimentos adquiridos 

ao longo do MICF e constitui o primeiro contacto com a profissão de farmacêutico e com o 

funcionamento de uma farmácia, bem como a primeira oportunidade para estabelecer uma relação 

junto dos utentes. 

Como especialista do medicamento, o farmacêutico deverá ter um papel ativo na população, sendo 

este responsável por diversas atividades, como a cedência, indicação, revisão da terapêutica, 

educação para a saúde, farmacovigilância, seguimento farmacoterapêutico e, no âmbito geral, o 

uso racional do medicamento, já que o utente é o centro da sua atividade.  

No decorrer destes meses surgiram vários e novos desafios em áreas distintas, tanto a nível de 

gestão e organização, como a nível do aconselhamento, onde se tornou imperativo colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos na dispensa de medicamentos e nos cuidados de saúde 

prestados. A farmácia comunitária é uma área da prática farmacêutica essencial e desafiante, uma 

vez que, o contacto próximo com um utente cada vez mais informado e exigente, fazem dela uma 

área de constante adaptação e aprendizagem. 

A experiência e pesquisa contínua permitem ao farmacêutico ter um vasto conhecimento e um leque 

de valências científicas específicas indispensáveis para assegurar e melhorar a qualidade de vida 

da população e a saúde pública.  

Na Farmácia Agra pude desempenhar variadas tarefas (Anexo I) que recaem sobre o farmacêutico 

comunitário como o controlo de validades do stock, gerar e rececionar encomendas, efetuar notas 

de devolução, preparação de manipulados e preenchimento das respetivas fichas de preparação, 

atendimento ao público, realização de ensaios bioquímicos, faturação e ainda algum trabalho 

logístico e de marketing.  
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

1.FARMÁCIA AGRA 

 

1.1 LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

 

A Farmácia Agra (FA) situa-se na rua 5 de Outubro nº 24, em Milheirós, Maia. Foi inaugurada em 

1960 pelo Dr. Aníbal Ventura Seco e encontra-se hoje sob a Direção Técnica da Dra. Raquel Seco. 

Localizada num ambiente rural, a FA tem um aspeto discreto, com cerca de 100 m2, sendo, no 

entanto, bem situada e com clientes fieis, honestos e seguros. Apesar de discreta, a farmácia é bem 

percetível e identificável pela cruz verde à face da rua, bastante movimentada, especialmente nas 

horas de ponta. (Anexo II) 
Quanto ao horário, a farmácia funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 21h00 e das 9h00 às 

20h00 ao sábado, encerrando ao domingo. Na porta de entrada, encontra-se bem visível tanto o 

horário de funcionamento, como as farmácias de serviço do município todos os dias. Fazendo parte 

da rotatividade, os serviços de 24h são realizados através de um postigo de atendimento noturno 

próprio. 

 

1.2 PROPRIEDADE, DIREÇÃO TÉCNICA E RECURSOS HUMANOS 

 

A FA é constituída por uma equipa de trabalho dinâmica, jovem e qualificada, a qual corresponde 

às exigências da população envolvente. Na equipa, cada pessoa, tem responsabilidades e tarefas 

específicas, de forma a assegurar a qualidade do serviço prestado. 

A propriedade da farmácia é da Dra. Raquel Seco, também responsável pela Direção Técnica da 

farmácia. A Dra. Joana Seco é a Farmacêutica Adjunta e a Dra. Cátia Rocha, responsável por mim 

enquanto estagiária, é farmacêutica. A Dra. Marlene Oliveira, minha colega da FFUP e farmacêutica, 

encontra-se em estágio profissional. 

Da equipa fazem ainda parte o Sr. Alberto Costa e a D. Adelaide Seco, como técnicos de farmácia, 

e o Sr. José Quelhas e a Sandra Gomes, como colaboradores.  

Tive, ainda, o prazer de partilhar o meu estágio com uma outra colega da CESPU, Raquel Dias. 

 

1.3 ESTRUTURA FÍSICA 

 

Quanto às instalações, a farmácia dispõe de 6 áreas de trabalho diferentes. A área de atendimento, 

que dispõe de 3 postos de atendimento, o gabinete de atendimento personalizado, onde são feitas 

as análises bioquímicas, onde é medida a pressão arterial e onde se realizam os serviços de 

acompanhamento farmacoterapêutico, nutricional e podológico. Dispõe, ainda, de área de receção 

de encomendas e armazenamento de stock, que é a área de trabalho comum posterior ao local de 
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atendimento, o laboratório de manipulação, o escritório e uma outra área de armazenamento, onde 

se encontram os medicamentos de frio e material de ortopedia. 

O acesso à farmácia é ao nível do passeio, sem escadas ou rampas, facilitando a acessibilidade de 

pessoas com mobilidade reduzida. 

A FA dispõe de uma montra de vidro que é alterada periodicamente de acordo com a altura do ano, 

promoções em vigor ou acordos com marcas e laboratórios.  

No interior, atrás do balcão, os lineares encontram-se preenchidos pelos produtos com maior 

procura, sejam ou não sazonais. Possuem, ainda, um linear de diversos produtos naturais, 

fitoterapia e homeopatia, e um linear de produtos de puericultura. A dermocosmética tem também 

um papel relevante no espaço da farmácia, desde a cosmética de tratamento (La Roche Posay, 

Avéne, Uriage, LetiAt4...) à cosmética de mais alta gama (Caudalie, Nuxe, Lierac...). (Anexo III) 
 

2. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO  

 

2.1 PROGRAMA INFORMÁTICO 

 

O programa informático (PI) implementado na FA é o SPharm da SoftReisÒ (anexo IV). Esta é uma 

aplicação que exerce um importante apoio no atendimento, fornecendo informação científica sobre 

os produtos farmacêuticos, respetivas interações medicamentosas e acompanhamento do utente. 

É, também, uma ferramenta essencial na gestão diária da farmácia, especialmente na gestão de 

stocks e encomendas.  

Cada profissional na farmácia possui um código de acesso, o que permite uma melhor 

rastreabilidade das atividades diárias executadas e respetivos atendimentos, facilitando a resolução 

de eventuais erros. 

Sendo um instrumento simples e intuitivo, o SPharm permite uma maior rentabilidade do trabalho, 

maximizando a produtividade e, desta forma, assegurando uma maior qualidade do serviço 

prestado. 

 

2.2 CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

 

O artigo nº 34, do DL nº 307/2007, de 31 de agosto, estabelece que nas farmácias não podem existir 

produtos em mau estado de conservação, nem serem cedidos produtos que excedam o prazo de 

validade (PV). Como tal, o PV tem um papel extremamente importante na gestão da farmácia, sendo 

necessário o seu controlo rigoroso. [1] 

O PV é atualizado no momento de receção dos produtos nas encomendas, na respetiva ficha do 

produto e, mensalmente, é impressa a lista de produtos a acabar a validade nos meses seguintes. 

No primeiro mês de estágio controlei as listagens de PV desde fevereiro até julho.  

Este é um processo importante, não só para garantir a qualidade do serviço e a segurança dos 

utentes, como também para verificar se os PV registados informaticamente estão de acordo com os 

PV reais indicados na cartonagem, permitindo a correção de possíveis erros. 
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Os produtos mencionados nas listagens, que estejam expostos na zona de atendimento, são 

verificados e é feita uma listagem à mão, indicando o local onde se encontram. Aproximando-se o 

término da validade, são retirados dos expositores e é feita a devolução aos respetivos 

fornecedores. 

Os produtos das listagens que se encontram no interior da farmácia, são retirados e colocados numa 

estante, em que cada prateleira é assinalada com o mês do fim da validade e onde os mesmos são 

dispostos de forma a chamar a atenção para a venda ou para o desenvolvimento de uma promoção, 

numa tentativa de escoamento dos produtos antes do fim do PV. 

De forma a facilitar o processo e a dar vazão aos produtos em fim de validade, na ficha de cada um 

destes produtos, no PI, criei uma nota, indicando a existência de um determinado número de 

embalagens perto do fim do PV que era fundamental escoar antes das restantes. No momento da 

venda do produto, a nota surge como pop-up alertando o operador. Desta forma, há uma tentativa 

de rentabilizar o stock ao máximo sem correr o risco de vender os produtos fora de validade. 

Produtos cuja validade tenha terminado são devolvidos aos fornecedores para saída de stock e 

posterior nota de crédito. 

 

2.3 GESTÃO DE STOCKS 

 

A gestão de stock numa farmácia é influenciada por diversos fatores, nomeadamente, o perfil dos 

utentes e as doenças mais afetas aos mesmos, os hábitos de prescrição dos médicos, a 

sazonalidade de alguns produtos, a sua rotação, as bonificações dos armazenistas e promoções 

dos laboratórios, a publicidade nos media e as ações de marketing. Assim sendo, uma gestão 

racional dos medicamentos e do capital são essenciais para o correto funcionamento da farmácia. 

Desde a criação/receção da encomenda (entrada) até à sua venda ou devolução (saída), fazendo 

por manter os stocks virtuais idênticos aos reais, todas as etapas do circuito dos produtos são 

asseguradas pelo PI.  

 

2.4 ELABORAÇÃO DE ENCOMENDAS 

 

No decorrer do meu estágio houve uma alteração do fornecedor principal da OCP para a CooprofarÒ, 

sendo de igual forma realizadas encomendas diárias. 

As encomendas efetuadas podem ser diretas, diárias e pontuais. As primeiras são realizadas 

diretamente ao laboratório, sendo exemplos a SandozÒ, TheraLabÒ, BeneÒ, CaudalieÒ, NuxeÒ, em 

quantidades elevadas e com favoráveis condições para a farmácia, oferecidas pelos laboratórios e 

apresentadas pelos Delegados de Informação Médica (DIM). As encomendas diárias com sugestão, 

geralmente efetuadas no final do dia, propostas pelo PI, incluem produtos cujo stock mínimo 

(definido pelo DT na ficha de cada produto) foi atingido, evitando assim a rutura de stock. Estas são 

verificadas por um farmacêutico aprovadas e enviadas ao fornecedor via modem.  

São ainda geradas encomendas pontuais, no gadget do fornecedor, que são entregues três vezes 

por dia, de produtos com necessidade imediata, garantindo satisfação dos clientes. Esta aplicação 
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permite consultar a disponibilidade dos produtos, preços, duração até à entrega e promoções, sendo 

uma ferramenta de auxílio no atendimento dos utentes e uma mais valia na qualidade do serviço 

prestado. 

 

2.5 RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

 

A receção dos produtos na FA é processada no local do armazenamento/área de trabalho comum. 

As encomendas vêm em contentores próprios e diferenciam-se caso o produto seja termolábil ou 

necessite de conservação especial. Estupefacientes e psicotrópicos chegam também 

acondicionados em caixas separadas dos restantes produtos da encomenda e acompanhados de 

um documento próprio, em duplicado (um para a farmácia e o outro para ser assinado e devolvido 

ao fornecedor), mantendo assim um controlo apertado deste tipo de produtos. 

Todas as encomendas chegam à FA acompanhadas de uma fatura, identificando o fornecedor, 

destinatário, produtos encomendados acompanhados sempre do respetivo Código Nacional 

Português (CNP), respetiva quantidade requisitada e a efetivamente enviada, Preço de Venda à 

Farmácia (PVF) e, quando aplicável, o PVF com o desconto do armazenista, Imposto de Valor 

Acrescentado (IVA) aplicável e, no caso dos produtos éticos, com preço de venda definido pelo 

Infarmed, o Preço de Venda ao Público (PVP). 

Os produtos são inseridos no PI através da leitura ótica do código e são verificados e introduzidos 

o PV e o PVF. Posteriormente, a encomenda é confirmada com base na fatura, os PVP dos produtos 

éticos têm que corresponder ao PVP da cartonagem, enquanto o dos produtos NETT (como os de 

dermocosmética, fitoterapêuticos, de uso veterinário e outros), é definido pela farmácia, adquirindo 

um PVP de acordo com a margem estipulada. No final, deve confirmar-se se o valor da fatura 

corresponde ao valor apresentado no PI e terminar a sua receção, garantindo que integra a conta 

corrente do fornecedor. 

 

2.6 ARMAZENAMENTO 

 

Após a receção dos produtos procede-se ao seu acondicionamento em local apropriado, sendo três 

os locais de armazenamento habituais. 

Aquando do armazenamento são confirmadas as existências de todos os produtos, de modo a 

controlar possíveis erros de stock ou que, caso existam, se consiga perceber a causa numa curta 

escala temporal. 

Nas primeiras semanas de estágio, no controlo de listagens dos PV, reparei que alguns produtos 

com saída tinham embalagens próximas do fim de validade nas gavetas. Elaborei uns sinais 

fluorescentes que apliquei em cada embalagem chamando a atenção para a necessidade de se 

venderem aquelas embalagens primeiramente. 

O armazenamento é realizado de forma cautelosa, tendo em conta o PV e aplicando a regra do “first 

expires, first out” (FEFO), ficando mais acessíveis os produtos com menor PV para serem vendidos 

primeiro. 
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Na área de armazenamento, área de trabalho comum, são dispostos em gavetas deslizantes por 

ordem alfabética, as especialidades e os medicamentos genéricos em comprimidos ou cápsulas; 

inaladores, colírios, soluções, pomadas, cremes têm gavetas específicas para cada grupo onde 

também aí são organizados por ordem alfabética. Os estupefacientes e psicotrópicos são 

armazenados numa gaveta fechada e com acessibilidade reduzida, como definido por lei. 

Quando o stock excede a quantidade possível das gavetas, as especialidades são acondicionadas 

em armários dispostos ao longo do mesmo compartimento, enquanto os genéricos são 

acondicionados num armário, por ordem alfabética. Alguns produtos como os de puericultura, 

ortopedia, e outros que existam com stock mais elevado, são organizados no armazém.  

A FA dispõe de ar condicionado em todas as áreas de armazenamento, garantindo a temperatura e 

humidade ideias para a conservação dos medicamentos e/ou produtos de saúde.  

 

2.7 DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES 

 

Na receção de uma encomenda, seja ela diária, direta ou por gadget, caso existam irregularidades, 

os produtos devem ser devolvidos. As irregularidades podem ser de vários tipos: produtos não 

enviados, mas faturados e vice-versa, embalagens danificadas, transporte ou acondicionamento 

incorreto dos produtos, produtos retirados do mercado. Também produtos que tenham excedido o 

PV, se acordado com o fornecedor, podem ser devolvidos pelo mesmo processo. 

É emitida uma nota de devolução ao fornecedor, pelo PI, que é automaticamente comunicada à 

Autoridade Tributária, onde constam informações como o nº da guia de transporte/fatura, 

identificação da farmácia, nome e código do produto, quantidade e motivo da devolução.  

Caso a política do fornecedor aceite a devolução, esta é resolvida ou pela troca ou pelo crédito do 

produto. Caso não seja aceite, o produto é devolvido à farmácia, sendo posteriormente colocado no 

contentor da ValormedÒ para abate. Qualquer que seja a decisão do fornecedor quanto à devolução, 

a mesma deve ser resolvida no PI aquando da resposta do mesmo. 

 

2.8 UTENTES E FIDELIZAÇÃO 

 

A FA é uma farmácia localizada num meio rural e familiar, sendo a única da freguesia de Milheirós. 

É uma farmácia com 57 anos de existência e a maioria dos utentes são pessoas com idade 

avançada, residentes na área. Além de idosos, uma grande percentagem dos utentes é 

polimedicado, o que no atendimento se torna um enorme desafio.  

Por esse motivo, e porque muitos utentes fazem a mesma medicação há muitos anos, insistindo 

para que não haja alteração de laboratórios, criei um cartão (anexo V) onde é descriminada toda a 

medicação do utente, dosagem, posologia e laboratório, de forma a facilitar o trabalho do 

farmacêutico e as tomas para o utente (mesmo que analfabeto), mantendo-o satisfeito. Foi uma 

sugestão bastante bem aceite, tanto pela equipa como pelos utentes. 

Sendo uma farmácia com um grande número de serviços disponível, das poucas com manipulação 

e outros serviços no concelho da Maia, é também significativo o número de clientes mais jovens. 
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Logo, e porque um serviço de qualidade é o principal mote da FA, esta dispõe de um cartão de 

fidelização com duas modalidades de desconto: ou por acumulação de pontos, que são depois 

rebatidos em dinheiro numa venda, ou por desconto direto na venda, no caso do cliente pertencer 

a uma empresa que tenha protocolo formalizado com a FA. Um dos desafios na venda é fidelizar 

novos clientes e reconquistar a confiança dos clientes de longa data.  

São muitos, também, os terapeutas com os quais a farmácia mantém protocolo, garantindo-lhes um 

desconto especial, angariando clientes por todo o país. 

De forma a merecer a confiança dos utentes, nos últimos meses foram desenvolvidas várias 

promoções e atividades e foi-me pedido que apostasse no Facebook, criando maior visibilidade para 

a farmácia e a sua fase de crescimento. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO E QUADRO LEGAL DE PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA 

 

3.1 DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

 

A principal atividade desempenhada pelo farmacêutico comunitário é a dispensa de medicamentos. 

Assim sendo, deverá reger-se pelo empenho e a responsabilidade, bem como zelar pela correta, 

segura e racional utilização do medicamento. Enquanto profissional de saúde mais próximo do 

utente, desempenha um papel fundamental no esclarecimento, na educação e no aconselhamento. 

A dispensa assenta em quatro fases fundamentais: 1. Acolhimento do utente, 2. Recolha de 

informação, 3. Intervenção e 4. Despedida, sendo que, com o objetivo de transmitir a mensagem no 

seu todo ao recetor, devem ser utilizadas diferentes vertentes da comunicação: verbal, não-verbal 

e escrita. 

Assim, é de extrema importância que o Farmacêutico consiga escutar com atenção e 

profissionalismo o que o utente pretende transmitir e que, numa fase seguinte, opte por uma 

linguagem simples, assertiva e objetiva, que demonstrem convicção na apresentação de soluções 

e na transmissão da informação pretendida. 

É, ainda, indispensável que, durante o atendimento seja abordado o esquema posológico e modo 

de administração, duração do tratamento e condições especiais de utilização e/ou conservação dos 

medicamentos. Deverão também ser sugeridas medidas não farmacológicas de forma a potenciar 

os benefícios do tratamento.  

Os medicamentos, quanto à dispensa, podem ser classificados em Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), de acordo com 

o DL nº 176/2006, de 30 de agosto. [2] 

 

3.2 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

 

Uma grande parte dos atendimentos na FA são com base em receita médica (RM). Segundo o 

Estatuto do Medicamento, é o “documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos 
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casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou 

mais medicamentos determinados”. [3] 

De acordo com o artigo 114º do Estatuto do Medicamento, estão sujeitos a RM os medicamentos 

que preencham uma das seguintes condições: possam constituir, de forma direta ou indireta, um 

risco para a saúde do doente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam 

utilizados sem vigilância médica; possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, 

quando utilizados com frequência e em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a 

que se destinam; contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; que se destinam a ser administrados 

por via parentérica. [3]  

A RM é o documento essencial para a dispensa de medicamentos, servindo como um meio de 

comunicação no circuito médico-farmacêutico. 

Os modelos aprovados são os seguintes: RM materializada da prescrição por via eletrónica e Guia 

de Tratamento – válida no prazo de 30 dias a partir da data de emissão; RM renovável materializada 

da prescrição por via eletrónica e Guia de Tratamento – pode ser renovável, contento até três vias, 

com prazo de validade de 6 meses para cada guia, em casos de tratamento prolongado; RM manual 

apenas em caso de falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou outras 

situações com um máximo de 40 RM por mês [4]; e, por fim, a RM eletrónica desmaterializada, com 

regras de prescrição definidas, tendo sido o modelo com o qual mais contactei. [5] 

Na prescrição desmaterializada, o prescritor deve selecionar o tipo de linha de prescrição, de forma 

a que seja possível a aplicação das diferentes regras na prescrição, dispensa ou conferência, 

existindo vários tipos: linha de prescrição de medicamentos (LN), linha de prescrição de 

psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo (LE), linha de prescrição de medicamentos 

manipulados (LMM), etc. Cada linha pode conter até um máximo de 2 embalagens para tratamentos 

de curta ou de média duração, com uma validade de 30 dias, ou 6 embalagens para tratamentos de 

longa duração, com uma validade de 6 meses. [5] 

Para o farmacêutico enquanto dispensador dos medicamentos, compreendida a utilização das RM 

eletrónicas desmaterializadas no PI, torna-se bastante mais simples o atendimento. Aberta a RM no 

PI, é possível a escolha do medicamento em função do GH e a entidade de comparticipação entra 

automaticamente com os dados do utente, minimizando possíveis erros. 

O Ministério da Saúde define uma prioridade clara para a utilização de meios eletrónicos visando 

atingir a completa desmaterialização dos procedimentos associados à dispensa de medicamentos.  

Segundo a portaria 137-A/2012, de 11 de maio, que a prescrição por Denominação Comum 

Internacional (DCI) se tornou obrigatória, permitindo ao utente, a partir de 1 de junho do mesmo 

ano, a decisão final na escolha de um medicamento genérico (MG) em relação ao prescrito pelo 

médico, desde que pertencente ao mesmo grupo homogéneo (GH). [6]  

Contudo, a RM pode incluir a denominação comercial do medicamento, por marca ou pelo nome do 

titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em algumas situações como: prescrição de 

um medicamento com SA para qual não existe nenhum MG ou para a qual só exista o original de 
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marca e licenças, quando há justificação técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de 

substituição do medicamento prescrito, sendo admissível apenas nos seguintes casos: 

a) Prescrição de medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) Reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa (SA), mas identificada por 

outra denominação comercial; 

c) Prescrição de um medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias. 

Quanto às duas primeiras exceções, o doente não pode exercer o direito de opção, mas no caso da 

exceção c) o doente pode optar por um medicamento com preço igual ou inferior ao prescrito pelo 

médico na receita. [7] 

As farmácias, por lei, são obrigadas a disponibilizar três MG, pertencentes ao mesmo GH, de 

laboratórios diferentes que se incluam na lista dos cinco MG com preço mais baixo. Cada GH inclui 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa da SA, forma farmacêutica, 

dosagem e via de administração, e compreende pelo menos um MG disponível no mercado. 

Antes de iniciar o atendimento ao público, foi-me ensinado a verificar a validade das receitas para 

efeitos de comparticipação, segundo a portaria nº 193/2011, de 13 de maio, prestando a devida 

atenção aos seguintes campos: número da receita e respetivo código, local de prescrição e respetivo 

código (quando aplicável), identificação do médico prescritor (nome, especialidade, número da 

cédula profissional e respetivo código), nome do utente e número de beneficiário, identificação da 

entidade responsável pela comparticipação (dando especial atenção aos regimes de 

comparticipação especial como os pensionistas-R), designação do medicamento por DCI, dosagem, 

quantidade e dimensão da embalagem e posologia (não obrigatório). Nas receitas manuais é ainda 

importante dar atenção à indicação do regime de exceção, regime de comparticipação, assinatura 

do médico prescritor e data de emissão. [8] 

Para determinadas patologias há regimes de comparticipação especiais regulados por Despachos 

e Portarias específicos, os quais devem estar assinalados na prescrição. São exemplos o Alzheimer, 

Psoríase, Artrite Reumatoide, Infertilidade, Dor Crónica Não Oncológica, Lúpus, Paramiloidose e 

outros. 

 

3.3 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 

Tal como o nome indica, os MNSRM não implicam RM para que seja efetuada a sua dispensa, 

sendo também conhecidos por medicamentos de “venda livre”. Contudo, podem ser indicados 

através de receita por aconselhamento médico, ainda que não sejam sujeitos ao regime de 

comparticipação de preços dos MSRM, salvo algumas exceções, sendo o preço determinado pela 

farmácia, em função do preço de custo e a respetiva margem. 

São sustâncias ou associações de substâncias utilizadas na prevenção, diagnóstico e tratamento 

de doenças, bem como outros produtos que, sendo utilizados para os fins referidos, são 

considerados medicamentos. Deve ser tida em consideração a relação risco/benefício, cujo perfil 

de segurança se encontre bem estudado, sendo estes medicamentos constituídos por substâncias 
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com baixo risco de interações e reações adversas, segundo o DL nº 176/2006 de 30 de agosto, e 

seja aceitável em “situações passíveis de automedicação”, segundo Despacho nº17690/2007, de 

10 de agosto. [3,9] 

Atualmente, dentro dos MNSRM existe uma subcategoria de venda exclusiva em farmácias 

(MNSRM-EF), que embora possam ser dispensados sem RM, a mesma é condicionada pela 

intervenção de um farmacêutico e aplicação dos protocolos de dispensa. 

A dispensa deste tipo de medicamentos é uma área de extrema relevância na intervenção do 

farmacêutico, sendo fundamental compreender o motivo da procura pelo utente e aconselhá-lo na 

melhor solução a adotar em casa, fazendo uma dispensa racional e prudente destes medicamentos. 

 

3.4 ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

 

Os produtos estupefacientes e substâncias psicotrópicas, devido às suas caraterísticas 

farmacológicas, são quimicamente muito potentes e potencialmente perigosas para o Sistema 

Nervoso Central (SNC). Apresentam risco de habituação, dependência psíquica e/ou física, 

conduzindo muitas vezes ao seu uso abusivo, exigindo, por isso, um controlo mais apertado por 

parte das entidades competentes. [10,11] 

Os medicamentos que se inserem nesta categoria (presentes nas tabelas I e II do DL 15/93, de 22 

de janeiro, ou qualquer substância referida no nº 1 do artigo 86º do decreto regulamentar nº 61/94, 

de 12 de Outubro), apesar de já não necessitarem de RM especial, são sujeitos a um controlo mais 

rigoroso na dispensa ao utente e no armazenamento, em separado de todos os outros. [11] 

No que concerne à sua receção, estes medicamentos fazem-se acompanhar de um documento 

especial, no qual são identificados o nome dos medicamentos e quantidades. Este documento, 

original e duplicado, é assinado pelo DT e validado pelo carimbo da farmácia, sendo o original 

arquivado em dossier na farmácia, durante três anos, e o duplicado devolvido ao fornecedor. [12] 

Na RM e na sua dispensa é exigida a identificação do adquirente (nome, número e validade do 

cartão de cidadão, data de nascimento e morada) e do utente para a qual foi prescrita a medicação 

(nome e morada). Depois de os campos serem devidamente preenchidos, é-lhe atribuído 

informaticamente um número de registo e, além do recibo da venda, é impresso um recibo 

comprovativo da venda do psicotrópico, que tem que ser armazenado na farmácia, em arquivo 

próprio, por um período de 3 anos. [12] 

 

3.5 MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 

A preparação de medicamentos manipulados (MM), regulamentada pelo DL nº 95/2004, de 22 de 

abril, define um MM como qualquer fórmula magistral (segundo receita médica e indicado para um 

determinado doente) ou preparado oficinal (segundo as indicações compendiais de uma 

farmacopeia ou de um formulário e destinado a ser dispensado aos utentes), preparado/dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico. [13] 
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Apesar do enorme crescimento da indústria farmacêutica, é difícil responder às necessidades de 

todos os doentes, sendo muitas vezes necessário personalizar a terapêutica, recorrendo à 

preparação destes medicamentos.  

Na FA, a manipulação é realizada no laboratório, especificamente designado para o efeito, de 

acordo com as Boas Práticas tanto na preparação do MM como na elaboração da sua ficha de 

preparação e rotulagem. Na ficha de preparação inclui-se o nome do manipulado e o número de 

registo, nome, lote e quantidades das matérias-primas, quantidade calculada e pesada, 

procedimento, material, ensaios, validade e rotulagem com o PVP calculado. No rótulo deve constar 

o nome da farmácia e direção técnica, composição quantitativa e qualitativa, data de preparação e 

data de fim de validade, condições de conservação e PVP.  

Na dispensa de um MM, o farmacêutico deve primeiramente obter informação acerca do utente, 

como a patologia a tratar, alergias e/ou intolerâncias, medicação e patologias concomitantes. Assim, 

antes de iniciar a preparação do MM, o farmacêutico deverá certificar-se da segurança do 

medicamento no que respeita a dosagens das matérias-primas, bem como incompatibilidades e 

interações que ponham em causa a ação do medicamento e a saúde do doente.  

O PVP dos MM é calculado com base nos valores de honorários de preparação, matérias-primas e 

material de acondicionamento, conforme estabelecido na Portaria nº 769/2004, de 1 de julho. 

Embora geralmente não sejam comparticipados, o SNS comparticipa em 30% alguns MM 

específicos, caso na receita seja mencionado “manipulado” ou “FSA” (fac secundum artem). [14] 

Durante o estágio foram vários os MM que tive oportunidade de elaborar. Pastas, cremes, xaropes, 

cápsulas, soluções eram requisitadas diariamente na FA, tanto para uso humano (adultos ou 

pediátrico) como para uso veterinário. 

 

3.6 MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO 

 

Medicamento de Uso Veterinário (MUV) é definido, segundo o DL nº 184/97, de 26 de julho, como 

toda a substância, ou mistura de substâncias, que possua propriedades curativas ou preventivas de 

doenças e respetivos sintomas, com o propósito de diagnosticar ou restaurar a saúde dos animais. 

Sendo os produtos de uso veterinário “um bem público e recursos cruciais para a defesa da saúde 

e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde pública” que, desde 2008, segundo o DL 

nº 148/2008, as farmácias podem e devem vender este tipo de produtos. [15] 

Na FA, uma razoável e garantida percentagem do volume de vendas corresponde a estes 

medicamentos e produtos, havendo uma grande procura. Para além do número de clientes com 

animais de estimação, a farmácia ainda mantém protocolo com diversas clínicas da zona da Maia. 

A FA tem ainda protocolo com o Espaço Animal, que além de fornecedor, auxilia a farmácia com 

uma linha de apoio, composta por médicos veterinários, disponível para qualquer dúvida que surja 

na dispensa de medicamentos/produtos de uso veterinário. 

Antiparasitários internos e externos são os mais requisitados, no entanto são também muitas vezes 

requisitados produtos para tratamento de dermatites, anticoncecionais, antiepiléticos (geralmente 

MM), entre outros.  
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3.7 PRODUTOS DE DERMOCOSMÉTICA E HIGIENE CORPORAL 

 

Estes, segundo o DL nº 189/2008, de 24 de setembro, são definidos como qualquer substância ou 

preparação destinada a que, quando em contacto com a superfície corporal, limpe, perfume, 

modifique o aspeto, proteja, mantenha em bom estado ou corrija os odores corporais. [16] 

Na FA, produtos de marcas como a UriageÒ, La Roche PosayÒ, CaudalieÒ, NuxeÒ, LieracÒ, AvéneÒ, 

e outros, têm uma grande procura, estando, no entanto, condicionada por campanhas promocionais, 

época do ano, determinadas patologias dermatológicas e da própria exposição dos produtos na 

farmácia. Por esse motivo, estes produtos têm um local de destaque na farmácia, em lineares 

visíveis e acessíveis à curiosidade do cliente. 

O aconselhamento farmacêutico deve ser personalizado, estando de acordo com o tipo de pele, a 

patologia, a disponibilidade financeira do cliente e, uma vez que a oferta de dermocosmética nos 

dias de hoje é enorme, o domínio dos produtos e gamas é fundamental, bem como as respetivas 

vantagens e fatores de diferenciação para outros produtos da mesma ou de outra marca. 

A FA dispõe de um dermoanalisador, permitindo que durante o estágio pudesse realizar avaliações 

pormenorizadas da pele. Uma vez que a dermoanálise decorre no gabinete, de porta fechada, num 

ambiente mais intimista com o utente, é possível estudar fatores como a idade, o estilo de vida e 

hábitos de higiene, permitindo cruzar estes dados com os parâmetros avaliados, nomeadamente a 

hidratação, elasticidade, pigmentação e a visualização pormenorizada dos sinais. O 

aconselhamento rigoroso implicado na prestação do serviço, conduziu a uma dinamização evidente 

das vendas destes produtos na farmácia. 

 

3.8 SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

 

Os suplementos alimentares, segundo o DL nº 136/2003, de 28 de junho, são géneros alimentícios 

que se destinam a complementar e/ou suplementar um regime alimentar normal, constituindo fontes 

concentradas de determinadas substâncias ou nutrientes com efeitos nutricionais ou fisiológicos. 

São comercializados de forma doseada e destinam-se a ser tomados em doses reduzidas, uma vez 

que não devem ser utilizados como substitutos de alimentos. Não possuem propriedades profiláticas 

ou de tratamento, sendo proibida a sugestão destas propriedades na rotulagem, apresentação e 

publicidade. [17] 

Na FA é grande a procura de suplementos multivitamínicos, sobretudo para o período de gestação, 

stress, má nutrição e fadiga física. São produtos de venda livre, no entanto o farmacêutico deverá 

estar informado e disponibilizar-se para passar ao utente a informação de que dispõe, 

especialmente para produtos como a vitamina K, que podem interferir com anticoagulantes orais, e 

como as vitaminas A, D e E que, devido ao perfil lipossolúvel, podem condicionar a absorção de 

outras vitaminas. 
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3.9 NUTRIÇÃO ESPECIFICA 

 

Todos os produtos utilizados numa alimentação especial são incluídos neste ponto e têm como 

função complementar a alimentação em situações em que o indivíduo necessita de um aporte 

nutricional suplementar. 

Estes produtos são regidos por legislação específica, segundo o DL nº 227/99, de 22 de junho, e 

são definidos como produtos alimentares que, pela composição especial ou pelo processo de 

fabrico, se distinguem dos alimentos de uso corrente, sendo adequados a necessidades nutricionais 

especiais e comercializados com esse objetivo. [18] 

Nesta categoria inserem-se os leites adaptados às diferenciadas necessidades dos bebés, produtos 

sem lactose, produtos com maior ou menor valor energético para controlo de peso, alimentos sem 

glúten e outros de dieta especial. Estes produtos estão geralmente indicados em patologias como a 

desnutrição, anorexia, obesidade, problemas metabólicos com isenção de determinados 

compostos, úlceras, oncologia e outros.  

São, também, produtos direcionados à população infantil e geriátrica. Apesar dos irrefutáveis 

benefícios da amamentação até aos 2 anos de idade, surgem muitas vezes complicações 

digestivas, como cólicas, obstipação e regurgitação, ou nem sempre é possível optar por esta 

modalidade, surgindo as fórmulas de leite adaptado cujo intuito é mimetizar o leite materno. A 

população geriátrica por outro lado, é mais suscetível de sofrer de deficiências energéticas, 

vitamínicas e minerais, comuns com o avançar da idade, podendo colmatar as mesmas através 

deste tipo de alimentação. 

 

3.10 PRODUTOS FITOTERÁPICOS 

 

Fitoterápico, de acordo com o DL nº 176/2006, é um “medicamento à base de plantas” que tenha 

exclusivamente como princípios ativos substâncias derivadas de plantas, preparações à base de 

plantas ou substâncias derivadas de plantas em associação com preparações à base de plantas. 

[19] 

Nos dias de hoje, o recurso a estes produtos tem aumentado consideravelmente, por isso cabe ao 

farmacêutico aumentar o seu conhecimento na área como forma de potenciar a sua correta 

utilização, já que, apesar de muitas vezes serem inócuos, podem apresentar interações com a 

medicação do doente.  

Na FA existe um linear para os produtos fitoterápicos sob as mais variadas formas: comprimidos, 

cápsulas, óleos, cremes, gotas, e para os mais diversos efeitos. Por ser uma área extremamente 

valorizada pelos farmacêuticos na FA, a mesma representa uma grande fatia do volume de vendas 

da farmácia. Através de vendas cruzadas, aconselhamentos e garantia de eficácia, junto da 

população fiel à FA, há já um grande respeito pela fitoterapia. 
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3.11 HOMEOPATIA 

 

A Homeopatia é um método de tratamento que consiste na administração de doses mínimas do 

medicamento ao doente de forma a evitar a intoxicação e a estimular a reação orgânica. A 

preparação destes medicamentos é feita a partir de substâncias extraídas da natureza (minerais, 

vegetais ou animais), das quais existe um conhecimento prévio da sua capacidade curativa, 

mediante a experimentação no homem sadio. Os medicamentos passam por técnicas de diluição e 

dinamização específicas, tratando as doenças pela semelhança, ou seja, o que é capaz de produzir 

a doença também é capaz de curá-la. Desta forma, a toxicidade das substâncias é atenuada e o 

seu potencial curativo aumentado.  

Segundo o INFARMED, um medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de 

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

de fabrico descrito na farmacopeia europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo 

oficial num Estado membro, e que pode ter vários princípios. [20] 

Na FA é grande a importância aplicada a estes medicamentos, sendo também significativa a procura 

destes.  

 

3.12 DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

Segundo o DL nº 145/2009, de 17 de junho, um dispositivo médico (DM) é qualquer aparelho, 

equipamento, instrumento, material ou software destinado a ser utilizado para diagnóstico ou 

terapêutica ou, cujo principal efeito pretendido no organismo não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, podendo, no entanto, ser apoiada por estes meios. 

[21] 

Os DM são classificados, pelo fabricante, de acordo com o risco inerente à sua utilização, atendendo 

à vulnerabilidade do corpo humano e aos potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e de 

fabrico. A classificação é de ordem crescente sendo a classe I a de menor risco, as classes IIa e IIb 

de médio risco e a classe III a de maior risco. 

A fronteira entre um DM e um medicamento é estabelecida tendo em consideração a finalidade 

prevista para o produto e o mecanismo através do qual é alcançado o principal efeito no organismo. 

Dispositivos para ostomia, material de penso, meias de compressão, sacos de urina, seringas, 

frascos de colheita são alguns dos DM disponíveis na FA, tendo o farmacêutico o dever de estar 

devidamente informado de forma a elucidar o utente quanto à utilização e manuseamento destes 

equipamentos, especialmente pelo potencial risco quando manuseados incorretamente. 

4. CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

 

Relativamente às receitas eletrónicas, a adesão à faturação eletrónica permite otimizar o processo 

de emissão da fatura, bem como o da respetiva conferência, verificando-se nomeadamente uma 

maior rapidez na emissão da fatura, melhor deteção de erros, garantia de autenticidade e conteúdo 
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da fatura ou do documento equivalente, não recusa da emissão e receção, uniformização do formato 

da informação trocada e redução dos custos associados ao processo.  

O envio por meio eletrónico dos dados da fatura e dos documentos de prestação simplifica o 

processo de gestão documental dos prestadores permitindo agrupar em quatro tipos de lotes a 

totalidade do receituário que foi dispensado através dos serviços eletrónicos de dispensa:  

- Lote do tipo 99 – inclui todas as receitas materializadas que tenham sido dispensadas com sucesso 

na validação pelos serviços de dispensa, ou seja, identificadas sem erro;  

- Lote do tipo 98 – inclui todas as receitas materializadas que tenham sido dispensadas sem sucesso 

na validação pelos serviços de dispensa, ou seja, que tenham sido registadas com erro.  

- Lote do tipo 97 - inclui todas as receitas sem papel (RSP) que tenham sido dispensadas com 

sucesso na validação pelos serviços de dispensa, ou seja, que tenham sido identificadas sem erro.  

- Lote do tipo 96 - inclui todas as receitas sem papel (RSP) que tenham sido dispensadas sem 

sucesso na validação pelos serviços de dispensa, ou seja, que tenham sido registadas com erro. 

[22] 

Quanto às receitas materializadas, a conferência do receituário é realizada ao longo do mês e a 

faturação realizada no início do mês seguinte, até ao dia 5, pela Farmacêutica Adjunta.  

A verificação das receitas, o mais brevemente possível após a dispensa, é fundamental de forma a 

salvaguardar a saúde do utente e a própria farmácia, garantindo que as receitas não são recusadas 

pelos organismos de comparticipação. Em caso de irregularidades na dispensa dos medicamentos, 

os organismos enviam as receitas de volta para a farmácia justificando a recusa das mesmas.  

O fecho do receituário passa por várias etapas. Inicialmente, as RM são conferidas atentamente 

(nome, dosagem, embalagem, organismo, identificação do médico e assinatura, assinatura do 

utente, validade da receita e carimbo da farmácia) e organizadas em lotes de trinta, ao longo do 

mês, sendo apenas verificado e fechado no final do mês se tudo estiver em conformidade. Depois 

do fecho dos lotes, é emitida a faturação em impressos próprios com o verbete de identificação dos 

lotes e referentes a cada organismo de comparticipação.  

As receitas e documentos relativos ao SNS são enviados para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF), da Autoridade Regional de Saúde do Norte (ARSN), até ao dia 5 do mês seguinte via CTT, 

sendo o valor da comparticipação devolvido pela mesma entidade. Os lotes e documentos relativos 

aos restantes organismos são enviados para a Associação Nacional de Farmácias (ANF), que 

funciona como entidade intermediária entre as farmácias e as entidades seguradoras. 

São devolvidas à farmácia, todas as RM que não estejam de acordo com os parâmetros legalmente 

em vigor e, aquelas passíveis de retificação, são corrigidas dentro da legalidade de forma a que a 

farmácia não perca o valor da comparticipação. [23]  

 

4.1 SISTEMA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA  

 

Aos medicamentos comparticipados do mesmo GH, prescritos e dispensados no âmbito do SNS, é 

aplicado o sistema de preços de referência e as listagens são periodicamente atualizadas pelo 

INFARMED.  
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O Preço de Referência (PR) é o “valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos incluídos em cada GH, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação 

que lhes é aplicável” e deve corresponder à média dos cinco medicamentos mais baratos existentes 

no mercado que integrem cada GH. 

Caso o PVP seja inferior ao PR, a comparticipação é calculada de acordo com o PVP. Na situação 

contrária, em que o PVP é superior ao PR, a comparticipação é calculada em função do PR, sendo 

o valor adicional suportado pelo utente. Ao Estado é conseguida uma diminuição dos custos 

associados à comparticipação de medicamentos, apresentando simultaneamente uma alternativa 

económica ao utente, com a garantia de eficácia e qualidade do produto dispensado. [24] 

 

4.2 SISTEMAS DE COMPARTICIPAÇÃO 

 

São vários os sistemas e subsistemas de saúde em Portugal que comparticipam os MSRM 

dispensados. O principal é o SNS, o qual pode ser complementado pelos seguros de várias 

empresas, sindicatos e companhias de seguros. 

No regime geral de comparticipação, o Estado comparticipa uma percentagem do PVP dos 

medicamentos de acordo com os diversos escalões: Escalão A – 90%, Escalão B- 69%, Escalão C- 

37%, Escalão D – 15%, sendo estes escalões definidos na Portaria nº 924-A/2010, de 17 de 

Setembro, consoante a classificação farmacoterapêutica em questão. Aos pensionistas do escalão 

A são ainda acrescidos 5% e aos escalões B, C e D são acrescidos 15%. [25,26] 

Há ainda comparticipações especiais para medicamentos que tratam determinadas patologias 

crónicas e autoimunes, como a artrite reumatoide, doença de Alzheimer, Lúpus, infertilidade, dor 

oncológica, psoríase, entre outras. [27] 

 

5. PAPEL DO FARMACÊUTICO 

 

5.1 RELACIONAMENTO COM O UTENTE E ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 

 

A principal preocupação do farmacêutico, segundo o artigo nº 107 do Estatuto da Ordem dos 

Farmacêuticos, no Manual de Boas Práticas Para Farmácia Comunitária, deve ser o bem-estar do 

utente, nunca esquecendo que se encontra ao serviço da saúde pública. [28] É o profissional de 

saúde com uma posição privilegiada, uma vez que tem o primeiro contacto com os utentes quando 

estes antecipam um problema de saúde e, muitas vezes, é também o último a quem os doentes 

recorrem antes do início da terapêutica. 

Porque um doente informado é um doente mais responsável sobre a sua própria saúde, e por isso 

também sobre a saúde publica, o farmacêutico deve ser capaz de um aconselhamento de 

excelência, adaptando o discurso e conhecimento a cada utente, já que há diariamente uma 

interação com diversas classes sociais, etnias e níveis de qualificação.  
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Nunca esquecendo os princípios éticos da profissão e a conduta deontológica a seguir no 

atendimento ao balcão, o farmacêutico deve ter também alguma sensibilidade comercial sendo 

capaz do chamado cross-selling. Não sendo um mero agente passivo no momento da dispensa dos 

medicamentos, deve intervir sempre que detetados erros ou dúvidas do utente face à medicação. 

O farmacêutico deve ser eficiente a prestar informação, reforçar o conhecimento do utente sobre a 

medicação que toma, promover a sua utilização adequada de forma a que esta seja eficaz e segura, 

e promovendo também a diminuição do desperdício. No entanto, o mesmo não pode esquecer o 

lado humano, uma vez que para a maioria dos utentes é também um confidente e conselheiro, 

fidelizando desta forma os utentes à farmácia e aos seus farmacêuticos. 

 

5.2 AUTOMEDICAÇÃO 

 

“Utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica de forma responsável, sempre que se 

destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com assistência 

ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde” é o que se entende por automedicação. 

Por ser uma prática comum em Portugal, o Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho, limita as 

situações clínicas em que esta prática é possível e viável, descriminando-as: diarreia, obstipação, 

gripe e constipação, tosse e rouquidão, micoses interdigitais, picadas de insetos, herpes labial, 

cefaleias e febre. [29] 

Nestes casos, o farmacêutico tem a responsabilidade de educar e orientar o utente, informando-o e 

responsabilizando-o da sua própria saúde e do êxito do tratamento. Sendo este um grande desafio 

para os profissionais de saúde, cabe ao farmacêutico um papel central na sua racionalização, sendo 

por isso necessária uma constante formação e atualização (guias farmacoterapêuticas, protocolos 

de indicação farmacêutica e outras fontes bibliográficas) face às possibilidades existentes no 

mercado. 

Na FA, esta situação surge, a maior parte das vezes, da semelhança com experiências anteriores 

do próprio ou de amigos, sendo muitas vezes solicitados não só MNSRM, mas também antibióticos, 

antidepressivos e outros MSRM. Enquanto farmacêutica tinha como função saber direcionar o 

utente para o hospital ou clínica, assumindo o papel de protetora social do medicamento e da saúde 

publica, sendo detentora da decisão final na dispensa ou não dos medicamentos solicitados como 

automedicação.  

 

5.3 FARMACOVIGILÂNCIA 

 

Compete a todos os profissionais de saúde a farmacovigilância, identificando e reportando ao 

INFARMED a ocorrência de interações ou reações adversas a medicamentos ou produtos de saúde.  

Com o intuito de garantir total segurança do ciclo dos medicamentos para uso humano, cabe ao 

farmacêutico uma grande responsabilidade nesta área, pela posição privilegiada na interação com 

os utentes. [30] 
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6. CUIDADOS E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

A FA disponibiliza aos seus utentes diversos serviços farmacêuticos de acordo com as Boas 

Práticas para Farmácia Comunitária, em gabinete próprio, privilegiando a privacidade e conforto do 

utente.  

Estes serviços incluem a determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos (glicemia, 

colesterol total, triglicerídeos, pressão arterial, peso, altura e outros), administração de injetáveis, 

consultas de nutrição e de podologia, dermoanálise, teste de gravidez e de despiste de infeções 

urinárias. 

O farmacêutico deverá realizar uma interpretação racional dos resultados obtidos e intervir 

garantindo que o utente compreende o significado do parâmetro analisado e o respetivo valor. Na 

FA os resultados são apontados num cartão disponibilizado a cada utente permitindo ao 

farmacêutico uma melhor interpretação dos mesmos, sendo capaz de avaliar a sua evolução. [31] 

 

6.1 DETERMINAÇÃO DO PESO, ALTURA E IMC  

 

A FA disponibiliza aos utentes uma balança eletrónica capaz da avaliação simultânea do peso, altura 

e índice de massa corporal (IMC). Havendo a possibilidade de uma consulta de nutrição na qual são 

avaliados estes e outros parâmetros, esta balança permite, por um custo inferior, uma perceção da 

evolução dos mesmos. 

 

6.2 DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

 

A balança eletrónica permite também a avaliação da pressão arterial (PA), no entanto, praticamente 

todos os utentes da FA preferem a avaliação com o farmacêutico, no gabinete, com tensiómetro 

automático, valorizando o serviço prestado.  

A determinação da PA permite o controlo da hipertensão arterial instalada e a identificação de 

potenciais hipertensos. Apesar de o farmacêutico apenas rastrear os valores, não fazendo nunca o 

diagnóstico, pode encaminhar os utentes para uma consulta médica.  

Quando solicitado ou justificado, o farmacêutico deve esclarecer as dúvidas do utente e aconselhar 

medidas não farmacológicas de forma a controlar e estabilizar os valores de PA. Também, quando 

os valores são considerados perigosos, o farmacêutico deve encaminhar o utente para as urgências 

o mais rapidamente possível, de forma a que seja avaliado o risco envolvido. 

 

6.3 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

 

Colesterol, triglicerídeos, glucose, ácido úrico, em níveis altos, constituem fatores de risco de 

diversas doenças, muitas delas silenciosas até atingirem um estado avançado, sendo de elevada 

relevância o seu controlo.  
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A técnica de determinação destes parâmetros baseia-se na fotometria, assegurando resultados 

rápidos e credíveis. Apesar de invasiva, é uma técnica indolor para o utente, sendo necessárias 

apenas algumas gotas de sangue capilar.  

 

6.4 APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS 

 

Na FA os utentes têm ao seu dispor, diariamente, o serviço de aplicação de injetáveis, quer 

intramusculares, quer subcutâneas, havendo sempre um profissional de saúde na farmácia com 

competência para o prestar.  

Enquanto estagiária e sem o curso necessário não me foi possível a execução do serviço. No 

entanto, apercebi-me que as administrações de anti-inflamatórios e analgésicos são aquelas para 

as quais o serviço mais é requisitado. 

 

6.5 DESPISTE DE INFEÇÕES URINÁRIAS 

 

Durante o estágio foram dezenas as pessoas que requisitaram este serviço, algumas por saberem 

estar disponível e outras que, solicitando antibióticos, eram aconselhas a requerê-lo para despiste 

da existência ou não de infeção e avaliação da evolução desta quando presente. 

O serviço inclui um frasco de colheita de urina, a qual é feita na farmácia, e um teste de Combur, 

através do qual são avaliados parâmetros com valor clínico como os leucócitos, nitritos, proteinúria, 

presença de sangue na urina, pH, permitindo um melhor aconselhamento.  

Devido à grande população que requer este serviço e pela falta de informação notória em relação 

ao assunto, achei necessário desenvolver um panfleto simples e elucidativo acerca das infeções do 

trato urinário (ITU). (Anexo VI) 

 

6.6 CONSULTAS DE NUTRIÇÃO 

 

Sendo a obesidade considerada um problema de saúde pública, nos dias de hoje, cabe ao 

farmacêutico a promoção de um estilo de vida saudável. Como tal, e através de um acordo com a 

TheraLabÒ, a farmácia disponibiliza, quinzenalmente, o serviço com uma nutricionista. Esta, numa 

consulta não muito morosa e pesada para o utente, mas que lhe dá a certeza de estar a ser 

acompanhado, faz o seguimento e avaliação da evolução de acordo com o pretendido pelo utente, 

disponibilizando um plano de nutrição responsável e executável. 

 

6.7 CONSULTAS DE PODOLOGIA 

 

Devido à numerosa população de utentes diabéticos na FA, surgiu a necessidade de uma maior 

preocupação com a possibilidade de desenvolvimento de pé diabético, havendo ainda casos de 

utentes amputados. Assim, um acompanhamento regular por uma podologista competente, tanto a 
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utentes diabéticos como a utentes que pretendam usufruir do serviço, é uma mais valia para a 

farmácia. 

 

6.8 GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA TERAPÊUTICA 

 

São muitos os utentes polimedicados na FA e, muitas vezes, pela idade avançada torna-se um risco 

serem os próprios a gerir a medicação. Assim, a farmácia disponibiliza este serviço semanalmente, 

rapidamente executável, sendo uma mais valia e uma segurança para estes utentes. 

Para facilitar a tarefa a quem executa o serviço, e de forma a que estivesse sempre arquivado na 

farmácia o esquema posológico dos utentes que o requerem, criei um dossier com umas tabelas 

com o nome do utente e a medicação, dosagem, laboratório e posologia facilmente percetíveis. 

(Anexo VII) 

 

6.9 DERMOANÁLISE 

 

Numa fase mais avançada do estágio e já numa altura em que a FA prosperava e tendia a crescer, 

foi disponibilizado este serviço. Inicialmente gratuito, durante a semana do aniversário da farmácia 

e, posteriormente com um valor simbólico, este serviço foi recebido de forma sensacional, 

despoletando novamente o interesse para os produtos de dermocosmética e higiene. 

A análise é feita por um farmacêutico que, depois de analisar rigorosamente os resultados, faz um 

aconselhamento detalhado face aos mesmos, enviando posteriormente o relatório por email. 

Enquanto estagiária, e com o auxílio da minha orientadora, tive a oportunidade de fazer algumas 

destas análises. (Anexo VIII)  

 

6.10 PESAGEM DE BEBÉS 

 

Este é um serviço gratuito e de elevada importância na FA, tendo sido todos os profissionais da 

farmácia instruídos de como o realizar.  

Assegurando o bem-estar da mamã e do bebé, é também presumível a sua fidelização à farmácia, 

quer na aquisição de produtos de puericultura para o bebé como também na aquisição de produtos 

para a mamã, como medicação ou até dermocosmética. 

 

6.11 VALORMED 

 

A ValormedÒ é a sociedade gestora de resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de 

uso. É uma sociedade sem fins lucrativos que resulta da colaboração entre a Indústria Farmacêutica, 

Distribuidores e Farmácias face à consciencialização do medicamento enquanto resíduo com 

grande impacto para o meio ambiente. 
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Consciente dos desperdícios e do prejuízo para o ambiente, a FA sensibiliza os seus utentes para 

a entrega dos resíduos e medicamentos fora de prazo na farmácia, contribuindo para a minimização 

do impacto ambiental. [32] 

 

7. FORMAÇÃO CONTÍNUA 
 

O rápido progresso da atividade científica, a constante inovação, a crescente exigência de um 

consumidor cada vez mais e melhor informado, afetam a qualidade dos serviços prestados. Por 

isso, a formação dos profissionais é essencial e de extrema importância. 

Na FA privilegiam a formação contínua e a atualização permanente dos conhecimentos em diversas 

áreas, quer seja através de publicações e revistas quer seja através da participação em palestras e 

formações. 

 

 

 

Formação Data Duração Local 

Nestlé 
“Resource” 

8/3 5h ANF Porto 

PharmaNord 15/3 3h 
Hotel Holiday Inn 

Gaia 

Espaço Animal 
“Doenças Transmissíveis 

ao Homem” 
21/3 3h 

 

ANF Porto 

Nestlé 
“Aptamil” 

18/5 3h Hotel Sheraton Porto 

Comunicação Clínica 

para Farmacêuticos 
18/5 7h FFUP 

La Roche Posay 
“Solares” 

29/5 4h Hotel Vila Galé Porto 

Galderma 
“Benzacare” 

6/6 3h ANF Porto 

 

Tabela 1: formações nas quais participei, respetivas datas, duração e locais. 

 

 

 

  



Relatório de estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Agra 

Francisca Portal Vaz 21 

PARTE II – TEMAS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA 
 

8. FITOTERAPIA E AS INFEÇÕES DO TRATO URINÁRIO 

 

8.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

As infeções do trato urinário (ITU) representam um grave problema de saúde pública, em parte 

devido à sua ocorrência frequente. Num estudo realizado em Portugal em 2010, com o objetivo de 

caracterizar as infeções urinárias e calcular os custos de diagnóstico e terapêutica, concluiu-se que 

a estimativa do custo médio de um episódio de ITU, em mulheres adultas com infeção urinária 

recidivante, foi de 162€ por doente, acarretando então grandes custos na área da saúde. [33] 

Ao longo do estágio constatei que o despiste de ITU era um dos serviços mais requisitados na FA. 

A colheita de urina é parte do serviço, sendo feita na farmácia, procedendo-se posteriormente, ao 

teste com tiras reativas Combur 10.  

As tiras Combur 10, da Roche, possibilitam a realização de testes de urina rápidos, com resultados 

fidedignos e adequadas para um diagnóstico básico e controlo imediatos. Os resultados demoram 

entre 60 a 120 segundos e, ainda que não haja sintomas, proporcionam a identificação da infeção 

numa fase inicial. As tiras fazem uma determinação rápida de Leucócitos, Nitritos, pH, Proteínas, 

Glucose, Corpos Cetónicos, Urobilinogénio, Bilirrubina, Sangue e a Gravidade Específica. [34] 

Tendo sido uma das primeiras tarefas que me foi delegada durante o estágio, deparei-me com a 

alarmante realidade de que a maioria das pessoas que requisitavam o serviço o faziam numa fase 

já avançada da infeção.  

Assim sendo, e uma vez que os primeiros sintomas de uma ITU ou eram demasiado ténues para 

serem considerados ou eram ignorados, considerei que seria benéfico um panfleto informativo que 

fosse simples, mas que ajudasse no seu despiste precoce, evitando a dispensa de antibióticos mais 

fortes (Anexo VI). 

Na FA a fitoterapia tem um papel importante e, uma vez que é uma área que se encontra em grande 

ascensão, é importante não só o utente, mas também o farmacêutico estarem atentos e informados 

sobre os produtos disponíveis no mercado, de forma a diminuir o uso de antibióticos, reduzindo o 

iminente risco de resistências, motivo que me levou a explorar um pouco mais o assunto. 

 

8.2 DEFINIÇÃO 

 

Popularmente designadas de infeções urinárias, as Infeções do Trato Urinário (ITU) são processos 

inflamatórios de causa infeciosa, que podem afetar qualquer estrutura do aparelho urinário, superior 

ou inferior – rins, ureteres, bexiga e uretra. De acordo com o local da infeção classificam-se as ITU 

em infeção do trato urinário inferior as que envolvem a bexiga, a uretra ou a próstata, sendo também 

denominadas de cistite, uretrite e prostatite, respetivamente; e infeções do trato superior as que 

englobam os ureteres ou o parênquima renal (pielonefrite). [35, 36] 



Relatório de estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Agra 

Francisca Portal Vaz 22 

Podem também ser classificadas, de acordo com a severidade, como ITU não complicadas ou 

complicadas. As não complicadas geralmente ocorrem em indivíduos saudáveis, com estrutura e 

função urinária normal, sendo as que frequentemente afetam crianças, mulheres e idosos. As 

complicadas estão associadas a malformações anatómicas ou funcionais, doenças metabólicas, 

afetando geralmente pacientes algaliados, imunodeprimidos ou resistentes à antibioterapia. [37] 

 

8.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

As ITU são um grave problema de saúde pública, afetando cerca de 150 milhões de pessoas todos 

os anos, acarretando elevados custos para a comunidade. [38] São consideradas o terceiro tipo de 

infeção mais comum, atrás das infeções respiratórias e gastrointestinais, sendo, no entanto, as mais 

frequentes nos cuidados primários. [39] 

São uma causa significante de morbilidade nos recém-nascidos do sexo masculino, em homens 

idosos e em mulheres em qualquer idade. [38] 

As mulheres têm uma maior predisposição relativamente aos homens para este tipo de infeções já 

que, anatomicamente, o ânus se encontra muito próximo da uretra, esta é também mais curta e não 

produzem as secreções prostáticas, as quais possuem propriedades bacteriostáticas. [40] 

A cistite é responsável por cerca de 90% de todas as infeções urinárias. 12% das mulheres sofre 

de cistite de forma recorrente, 37% já sofreu uma vez na vida e 20% têm uma nova infeção a cada 

2 meses. [41] 

A incidência em grupos de risco, como as mulheres durante o período gestacional, é de cerca 0,3-

1,3% para a cistite e de 1-2% para a pielonefrite; para transplantados renais a incidência de ITU é 

de 30-50%, sendo frequentemente assintomáticas. [33] 

 

8.4 ETIOPATOGENIA 

 

A prevalência e a etiologia das ITU estão dependentes de fatores como o sexo, a idade e a presença 

de outras patologias que suscetibilizem o sistema imunitário. 

Tanto as ITU complicadas como as não complicadas têm como patogénico mais frequente a 

Escherichia Coli. Nas não complicadas estão também muitas vezes envolvidos patogénicos como 

a Klebsiella spp., Staphylococcus saprophyticus e Proteus mirabilis. Patogénicos como Candida 

spp., Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, estão 

habitualmente implicados nas ITU mais complicadas. [42] 

As ITU ocorrem geralmente pela inoculação dos microrganismos que, por falha do sistema 

imunitário, entram pela uretra e se multiplicam na bexiga. A infeção da bexiga, ou cistite, tipo de ITU 

mais comum, é geralmente provocada por E. Coli, uma bactéria do trato gastrointestinal.  

A urovirulência é definida pela ação das fímbrias bacterianas, sendo o fator chave nas ITU. Estas 

medeiam a adesão ao tecido hospedeiro, pela ligação das lectinas expostas na sua superfície, aos 

hidratos de carbono do tecido hospedeiro. As fímbrias de tipo P, características de E. Coli, ligam-se 

a um dissacarídeo específico presente nas células uroepiteliais. [43] 
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Este é um alvo promissor na intervenção terapêutica uma vez que não há colonização do tecido 

hospedeiro sem a ação das fímbrias bacterianas. [44] 

 

8.5 FATORES DE RISCO 

 

A incidência é maior no sexo feminino, especialmente entre os 15 e os 30 anos, para as quais, além 

da predisposição anatómica, existem outros fatores que aumentam o risco de desenvolver este tipo 

de infeção: relações sexuais frequentes, promiscuidade sexual, uso de diafragmas com 

espermicidas que alteram o pH vaginal, uso de antibioterapia que altere a flora vaginal e história de 

ITU na infância. Mulheres pós-menopáusicas são também mais predispostas quer devido à 

diminuição de estrogénios, aumentando a vulnerabilidade às ITU, quer devido a fatores como a 

incontinência urinária, história de ITU recorrentes antes da menopausa, má higiene perianal e 

vaginite atrófica. Outros fatores de risco são a gravidez, transplante renal, malformações congénitas, 

doenças metabólicas (Diabetes mellitus), imunossupressão, entre outros. [33, 45] 

No sexo masculino a incidência não é tanta, não sendo uma infeção comum, quer pela anatomia do 

homem quer pelo meio seco em torno da uretra masculina. O fluido prostático, com propriedades 

bacteriostáticas, e o tamanho da uretra, maior que a da mulher, contribuem para menor 

predisposição para ITU. Há, no entanto, comportamentos que aumentam a probabilidade, como as 

relações sexuais com mulheres com ITU, homossexualidade e a não circuncisão. [33, 45] 

A estase urinária pode ser um fator de suscetibilidade às ITU para ambos os sexos. A obstrução do 

fluxo urinário compromete os mecanismos de defesa renais e contribui para o aumento da 

concentração de bactérias na urina, facilitando a sua adesão às células uroepiteliais. [33] 

 

8.6 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  

 

Muitas vezes as ITU são assintomáticas, no entanto, quando sintomáticas os sintomas podem variar 

consoante a infeção esteja localizada no trato urinário inferior ou superior. 

Relativamente às ITU inferiores podem ser: desejo forte e persistente de urinar, polaquiúria, disúria 

ou sensação de ardor, nictúria, urina turva/avermelhada e com mau odor e dor suprapúbica. [33] 

Quando os sintomas compreendem febre acima dos 38ºC, calafrios, enjoo e dor lombar que pode 

alastrar para a virilha e abdómen, a suspeita é de pielonefrite, frequentemente por disseminação da 

infeção para o trato urinário superior. [33] 

Na maioria dos casos, as ITU são agudas e não complicadas, desaparecendo os sintomas ao fim 

de um ou dois dias de tratamento. [33] 

 

8.7 DIAGNÓSTICO 

 

A história clínica é o instrumento mais importante no diagnóstico de ITU, especialmente da cistite, 

devendo ser apoiada por um exame objetivo orientado e por uma análise à urina.  

O teste ou método de diagnóstico pode ser:  
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- Exame de urina com sedimento urinário: quando associado à história clínica e sintomatologia, 

fornece os dados que confirmam o diagnóstico, como hematúria, bacteriúria, leucocitúria – este é 

geralmente um método simples, através de tiras reagentes, e com excelente relação custo-eficácia;  

- Urocultura: cultura de bactérias, de urina colhida através de técnica assética, com o objetivo de 

detetar quais os microrganismos responsáveis pela infeção, optando conscientemente pela 

terapêutica a implementar – a bacteúria é considerada quando a amostra contém um valor igual ou 

superior a 105 Unidades Formadoras de Colónias (UFC) por ml de urina;  

- Teste de sensibilidade in vitro a antimicrobianos: o antibiograma é uma análise complementar à 

da urina e é extremamente útil nas pielonefrites e cistites complicadas, bem como infeções urinárias 

hospitalares; 

- Exames de imagem: a ultrassonografia, tomografia axial computorizada (TAC) e a ressonância 

magnética (RM) do trato urinário são úteis quando a sintomatologia é mais severa e o diagnóstico 

incerto, havendo a necessidade de excluir anomalias congénitas, processos obstrutivos ou 

abcessos; o ultrassom é útil na identificação de cálculos renais, abcessos e rins poliquísticos; 

- Hemocultura: exame fundamental nas pielonefrites para, através de colheita de sangue, identificar 

o agente etiológico responsável e identificar o risco de eventual sépsis; 

- Cistoscopia: exame endoscópico das vias urinárias baixas, permitindo visualizar oticamente os 

segmentos uretrais e da bexiga. [46] 

 

8.8 TRATAMENTO 

 

O tratamento das ITU inclui a antibioterapia, analgésicos e antisséticos.  

Os estudos existentes em Portugal sobre ITU, realizados na comunidade, verificam altas taxas de 

resistência à antibioterapia à base de quinolonas, penicilinas e trimetropim-sulfametoxazol pelo 

agente etiológico mais comum, a E. Coli. [33] 

A escolha do antibiótico depende da efetividade do agente, taxas de resistência e tendência a 

causarem efeitos adversos. Em média, o alívio dos sintomas faz-se sentir nas 36 horas após o início 

do tratamento. 

De acordo com Direção Geral de Saúde, segundo a Norma “Terapêutica de Infeções do Aparelho 

Urinário (na comunidade)”, como primeira linha, para a cistite aguda não complicada, é 

recomendada a toma de nitrofurantoína por sete dias ou fosfomicina por um dia. [47] 

A utilização de quinolonas deve ser reservada para casos com contraindicação ou intolerância 

reconhecida aos antibióticos mencionados. Contudo, a ciprofloxacina, quinolona de maior espetro, 

deve ser reservada para casos mais graves de modo a não induzir resistências. Esta é 

especialmente útil nas pielonefrites de severidade moderada a grave, pela sua penetração tecidual. 

[33] 

De forma a possibilitar uma maior qualidade de vida para o doente, é também possível considerar 

uma abordagem com anticolinérgicos, de forma a relaxar a bexiga diminuindo a vontade de urinar. 
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8.9 PREVENÇÃO E PROFILAXIA  

 
Para mulheres com infeções recorrentes ou fatores que a predisponham para o seu aparecimento, 

como cálculos renais, é aconselhável que seja feita profilaxia. Têm sido várias as abordagens 

propostas para a sua prevenção, incluindo antibioterapia profilática e a terapêutica não 

farmacológica. 

Como profilaxia não farmacológica é aconselhada: 

- uma maior ingestão de líquidos, para que haja uma maior limpeza da bexiga e uma redução da 

acumulação de bactérias; 

- a micção em intervalos de 2 a 3 horas e sempre antes de deitar ou após atividade sexual; 

- a não utilização de diafragmas ou preservativos com espermicidas, de forma a evitar a alteração 

do pH vaginal e, de forma a não modificar a flora vaginal, evitar banhos de espuma ou a adição de 

químicos na água do banho; 

- a aplicação de estrogénios em forma de creme vaginal em mulheres na menopausa ou pós-

menopausa; 

-  a toma de sumo ou comprimidos de arando vermelho, que comprovadamente reduz a incidência 

de ITU; 

- a utilização preferencial de roupa interior de algodão, que absorvem a transpiração evitando a 

proliferação bacteriana, bem como a não utilização de pensos diários; 

- a realização de uma correta e diária higiene íntima, com um produto adaptado à flora e pH vaginais; 

- e, por último, a uma alimentação apropriada, evitando o consumo de café, citrinos, álcool e comida 

muito condimentada. [33, 48] 

Com a emergente resistência aos antibióticos, há uma crescente necessidade de alternativas 

terapêuticas e profiláticas, justificando o crescente interesse pela fitoterapia. 

 

8.10 A FITOTERAPIA NAS INFEÇÕES URINÁRIAS 

 

A crescente insatisfação referente à ineficácia de algumas terapêuticas convencionais, o grande 

número de efeitos secundários associados a fármacos de síntese química e o desenvolvimento 

científico e técnico, estimularam o mercado dos medicamentos e produtos à base de plantas 

verificando-se um aumento da procura e curiosidade por parte da comunidade. [49, 50] 

A OMS estima que 80% dos países em desenvolvimento utilize a fitoterapia como fonte primária de 

tratamento e controlo de diferentes patologias. [51] No entanto, estes produtos podem também ser 

utilizados como auxiliares nos cuidados primários ou até como complemento terapêutico. [52] 

São incalculáveis as plantas que podem ser utilizadas com fins terapêuticos e algumas as que 

podem ser empregues no âmbito das infeções urinárias. Umas credenciadas pelo seu uso 

tradicional ao longo dos séculos, e outras, como as selecionadas, nomeadamente o arando 

americano, uva-ursina, urtiga, vara-de-ouro, cavalinha e chá-de-Java, por terem manifestado o seu 

potencial terapêutico, devidamente fundamentado por evidências científicas.  
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8.10.1 ARANDO VERMELHO 

 

Vaccinium macrocarpon L., é um pequeno arbusto com meio metro de altura também conhecido 

como arando vermelho, mirtilo-vermelho e arando-de-baga-vermelha, designado em inglês de 

Cranberry. [53] 

Na sua composição, além de componentes inorgânicos como a água, o iodo, magnésio e sais 

minerais, tem também ácidos orgânicos (málico, quínico, cítrico e benzóico), compostos orgânicos 

como a glucose, frutose, ceras, proteínas, vitamina A e C e compostos polifenólicos, como os 

taninos, com propriedades antioxidantes. [53, 54] 

Apesar do efeito terapêutico e profilático inicialmente ter-lhe sido atribuído pela diminuição do pH 

da urina, ficou evidenciado mais tarde que o mecanismo de ação, na redução da incidência de 

infeções urinárias recorrentes, é pela inibição da adesão da E. Coli ao uroepitélio. Os taninos 

condensados, mais especificamente as proantociandinas (PAC) tipo A, são os responsáveis por 

esta ação, justificando a importância do arando vermelho no combate às infeções urinárias. [55] 

 A E. Coli, possui na sua superfície celular uma grande quantidade de fímbrias, que contêm lectinas, 

proteínas responsáveis pela adesão da bactéria à célula hospedeira, necessárias para a 

colonização durante o processo infecioso. As fímbrias ligam-se a um recetor das células uroepiteliais 

das paredes da bexiga, assumindo esta etapa um fator indispensável ao desenvolvimento de 

infeção. [55] 

As moléculas anti-adesivas, proantocianidinas tipo A, presentes no sumo de arando vermelho, são 

responsáveis por provocar nas fímbrias uma alteração da sua configuração e, consequentemente, 

a sua retração. Este bloqueio da ação dos microrganismos ocorre por inibição da expressão celular 

de moléculas adesivas ou por inibição do seu desenvolvimento. [55,56] 

  

8.10.2 UVA-URSINA [56, 57]  

 

Arctostaphylos uva-ursi L., também conhecida como uva ursina, buxulo, medronheiro-ursino e uva-

de-urso, é um pequeno arbusto rasteiro, do qual a folha seca, inteira ou fragmentada, é a parte da 

planta com ação terapêutica nas ITU. 

Na sua composição a arbutina, ou arbutósido, é o composto responsável pela ação antimicrobiana. 

Esta depende da hidrólise provocada pelas β-glucosidases bacterianas presentes na flora intestinal 

e a metabolização hepática, originando compostos conjugados. Estes, após absorção são 

eliminados pela urina onde, no caso de infeção, sofrem hidrólise com libertação de hidroquinona, 

com propriedades antisséticas. 

Contudo a E. Coli apresenta baixa atividade enzimática, sendo mais eficaz com agentes patogénicos 

como Klebesiella sp. e Enterococcus sp., por exemplo. 

Este composto apresenta também atividade anti-inflamatória e diurética, resultante dos flavonoides 

e taninos presentes na sua composição. 
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8.10.3 URTIGA [56, 58]  

 

As folhas secas, ou o sumo obtido das partes áreas floridas de Urtica dioica L., também conhecida 

por ortiga, ortigão, urtiga, urtigão e urtiga-maior, e Urtiga urens L. também denominada de urtiga-

menor, são as partes utilizadas destas plantas no tratamento das ITU. 

Os compostos flavonoides, são responsáveis pela ação diurética, antioxidante e antiradicalar 

apresentada pela planta a nível do sistema urinário. O extrato das folhas de urtiga tem sido usado 

para favorecer o aumento da diurese e consequente “lavagem” das vias urinárias. Este efeito é 

explicado, em parte, pela presença de sais minerais, sobretudo iões de potássio e flavonoides na 

constituição da planta. 

 

8.10.4 VARA-DE-OURO [56, 59]  

 

Solidago virgaurea L., também conhecida como erva-forte, verga-de-ouro, virgáurea, virgáurea-

verdadeira. É das partes aéreas floridas que resulta a sua atividade diurética e anti-inflamatória. 

Esta é atribuída essencialmente à sua composição em flavonoides e saponinas.  

O mecanismo de ação diurético das saponinas, encontra-se relacionado com a irritação que 

exercem sobre as mucosas, dando lugar a uma ativação não específica do sistema imune, com 

consequente benefício nos processos inflamatórios. As saponinas também possuem uma atividade 

antifúngica, nomeadamente sobre candidíase.  

No que diz respeito à atividade diurética dos flavonoides, está associada a um efeito inibidor sobre 

a lipoxigenase e/ou cicloxigenase, que pode também explicar a atividade anti-inflamatória. 

 

8.10.5 CAVALINHA [56, 60]  

 

Equisetum arvense L., também conhecida por cauda-de-cavalo, cavalinha-dos-campos, erva-

canuda, erva-cama, pinheirinha, rabo-de-asno, rabo-de-cavalo e rabo-de-touro.  

Devido à sua composição em flavonoides e sais de potássio, nas partes aéreas estéreis e secas, 

possuem uma ação diurética. O óleo essencial, presente na sua constituição, é dotado de atividade 

antimicrobiana sobre E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

enteritidis, Staphylococcus aureus, Candida albicans e Aspergillus niger.   

Por isso mesmo, em situações de cistite e outras inflamações urinárias, é aconselhado o emprego 

da planta medicinal em lavagem terapêutica.  

 

8.10.6 CHÁ-DE-JAVA [56, 61]  
 

Podem ser utilizadas as folhas e extremidades dos caules de Orthosiphon aristatus L., ou Ortossifon, 

de forma a aproveitar a sua atividade diurética. Devido à presença de sais de potássio, saponinas 

e flavonoides, que favorecem a eliminação de microrganismos, cloretos, ureia e ácido úrico pela 

urina, pode ser empregue no tratamento de patologias do trato urinário. 
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8.11 FITOTERAPIA PARA ITU DISPONIVEL NA FARMÁCIA AGRA 

 

• LACTOFLORA ARANDANOSÒ [62]  

Composição (por cápsula): Probióticos como Lactobacillus plantarum, Arando vermelho (120mg 

proantocianidinas (PAC) tipo A) e 40 mg de vitamina C. 

Posologia: 1 cápsula por dia, durante 15 dias (após uma das refeições principais). 

Advertências: não são referidas. 

 

• MONURELLE CRANBERRYÒ [63]  

Composição (por comprimido): 120 mg Arando Vermelho e 60 mg Vitamina C. 

Posologia: 1 comprimido por dia, de preferência à noite, durante um mês. 

Advertências: aconselhada a consulta de um médico no caso de terapia anticoagulante, gravidez 

e aleitamento. 

 

• CLEAR-UÒ [64]  

Composição (por 2 cápsulas): 72 mg Arando Vermelho (padronizado em 50% de PAC tipo A). 

Posologia: 1 cápsula ao pequeno-almoço e 1 cápsula ao jantar (primeiros sintomas ou como 

manutenção). 

Advertências: desaconselhada a consulta de um médico a doentes medicados com 

anticoagulantes, gravidez e aleitamento.  

 

• VELASTISA CISTITISÒ [65]  

Composição (por cápsula):  extrato de Arando Vermelho, 36 mg PAC tipo A. 

Posologia: 1 cápsula ao pequeno-almoço e 1 cápsula ao jantar (primeiros sintomas ou como 

manutenção). 

Advertências: desaconselhado em doentes medicados com anticoagulantes, gravidez e 

aleitamento. 

 

• PREVECISTÒ [66]  

Composição (por saqueta de 3g): 60mg de Arando Vermelho (18 mg PACs), 10mg de Lactoferrina, 

1000mg de Fruto-oligossacáridos (FOS). 

Posologia: 1 saqueta de 12-12 horas, preferencialmente antes das refeições, dissolvida num copo 

de água. 

Advertências: precaução em doentes medicados com anticoagulantes ou com nefrolitíase a oxalato 

(um dos diferentes tipos de pedras no rim) e, apesar de não haver dados contra a sua utilização, na 

gravidez. 
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• ARKOCÁPSULAS DE UVA-URSINAÒ  [67]  

Composição (por cáspula): 350mg de pó integral das folhas de Uva Ursina com um teor mínimo de 

7% de arbutósido. 

Posologia: 4 cápsulas por dia a tomar antes das refeições: 2 cápsulas ao pequeno-almoço e 2 

cápsulas ao almoço. 

Advertências: precaução em doentes medicados com anticoagulantes ou com nefrolitíase a oxalato 

(um dos diferentes tipos de pedras no rim) e, apesar de não haver dados contra a sua utilização, na 

gravidez. 

 

Apesar de a fitoterapia ser já uma área muito respeitada e com bastante relevância na FA, a 

elaboração do panfleto foi importante no sentido de ter informado os utentes quanto às variadas 

opções para além dos antibióticos, para os quais muitas vezes não têm RM. 

 

9. LABORATÓRIO DE MANIPULADOS -  RENTABILIZAÇÃO DE TEMPO E ESPAÇO 

 

9.1 MEDICAMENTOS MANIPULADOS E A OPORTUNIDADE DE INOVAÇÃO E MELHOR 

ATENDIMENTO, AO SERVIÇO DO UTENTE 

 

Segundo o INFARMED, “os medicamentos manipulados podem ser classificados como Fórmulas 

Magistrais (quando são preparados segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina), ou Preparados Oficinais (quando o medicamento é preparado segundo 

indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário)”. [13] 

Os MM são elaborados para uma pessoa em particular, em face da eventual ausência de tratamento 

mais conveniente no mercado. Cabe ao profissional responsável pela manipulação, garantir a 

qualidade do mesmo e verificar a sua segurança, necessitando de um estudo prévio no que 

concerne às doses de SA e às interações que ponham em causa a eficácia do medicamento ou, 

mais importante, a saúde do utente.  

A farmácia com laboratório de manipulação surge então como uma das áreas passíveis de 

exploração atualmente, permitindo a utilização simultânea de bases científicas, matemáticas e 

tecnológicas, conduzindo à realização pessoal do farmacêutico enquanto profissional, permitindo-

lhe a liberdade da pesquisa e inovação, “fazendo segundo a sua arte” (fsa). 

O acesso a medicamentos de qualidade é um dos princípios fundamentais da política de saúde 

definida no Programa do Governo. Assim, em 2004, segundo o DL nº 95/2004, de 22 de abril, 

assinala-se a promulgação de um conjunto de deliberações referentes à preparação de MM, 

revalorizando-os em termos de segurança, qualidade e eficácia e renovando-lhes o papel que 

possuem na terapêutica medicamentosa.  

Com o intuito de criar um padrão de qualidade elevado, as normas aprovadas incidem sobre oito 

pontos essenciais: o pessoal, clarificando a responsabilidade do farmacêutico na preparação de 
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MM, as instalações, adaptadas, organizadas e limpas, o equipamento, de preferência atualizado, a 

documentação, obrigatória enquanto evidência, as matérias-primas, os materiais de embalagem, a 

manipulação e controlo de qualidade e a rotulagem. [68, 69] 

O papel das farmácias com manipulação é complementar ao da indústria e, por isso, é expectável 

que o preço de medicamentos produzidos industrialmente seja distinto dos que são produzidos de 

forma individualizada e direcionada, sendo o dos últimos tendencialmente mais elevado. No entanto, 

a eficácia proporcionada pelo facto de o MM ir ao encontro das necessidades particulares de cada 

indivíduo, diluem os custos associados à terapêutica, inclusive pela menor duração do tratamento. 

Aprovado, em conjunto, pelos Ministérios da Economia e da Saúde, na Portaria nº 769/2004, de 1 

de julho, o cálculo do PVP dos MM é efetuado com base nos honorários da preparação, no valor 

das matérias-primas e no valor do material de acondicionamento. [70] 

Para que o utente se disponha a pagar pelo serviço é fundamental que a farmácia, enquanto 

prestadora do mesmo, se apoie nos oito pontos essenciais estipulados pelo INFARMED para manter 

o padrão de qualidade elevado. 

 

9.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E OBJETIVO 

 

Numa época dominada pela industrialização generalizada, poderá parecer paradoxal o interesse 

pelos medicamentos preparados em pequena escala na Farmácia Comunitária. A realidade, 

contudo, aponta para que estes MM continuem a ocupar um lugar exclusivo no arsenal terapêutico 

moderno. Em muitas situações, estes constituem de facto alternativas terapêuticas vantajosas, 

especialmente quando se torna necessário adaptar a terapêutica aos utentes. 

A FA, com os seus 57 anos de existência, é uma farmácia conhecida pelo profissionalismo, 

eficiência e qualidade e também por alguns dos seus serviços, nomeadamente o Laboratório de 

Manipulação. Além de requisitado pelos utentes, é também um serviço conhecido pelos médicos e 

profissionais de saúde da região, que encaminham muitos dos seus doentes para a mesma e ainda 

por clínicas veterinárias. A requisição dos MM é feita por telefone, por email ou diretamente no 

atendimento, neste caso, grande parte das vezes, com recurso a receita médica.  

A política de trabalho é bastante eficaz já que, havendo um farmacêutico disponível e capaz, o MM 

requisitado é preparado imediatamente, não havendo falhas para com os utentes e apresentando 

um serviço de qualidade, como pretendido.  

Se para com os utentes o serviço é de excelência, para os profissionais da FA é difícil a 

rentabilização do tempo e do espaço, devido ao elevado volume de trabalho. Perante o que foi 

referido anteriormente, e face ao número de requisições, nos primeiros dias de estágio, deparei-me 

com uma grande dificuldade na organização do laboratório de manipulação, estando a carecer de 

uma atualização desde o registo de matérias-primas ao seu acondicionamento.  

O objetivo era, então, a informatização do laboratório de manipulados, através do registo informático 

das quebras das matérias-primas e a organização logística, com a introdução de algumas medidas 

que rentabilizassem o tempo e o espaço de trabalho. 
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9.3 ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO LABORATÓRIO 

 
O laboratório de manipulados, além da zona de execução dos mesmos, inclui também a área de 

armazenamento do material de laboratório, das matérias-primas e do material de acondicionamento 

dos MM. 

Na FA, o espaço destinado ao laboratório não é grande, havendo uma pequena área de trabalho e, 

ainda menor, área de armazenamento, pelo que devem ser rentabilizadas ao máximo. 

Nos primeiros dias de estágio, uma das primeiras tarefas que me foi atribuída foi precisamente a 

elaboração de MM. Aqui, o maior desafio não foi a execução dos manipulados pois o MICF 

(Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas) proporciona a formação prática necessária para 

tal, mas sim encontrar um método de trabalho que se adapte e rentabilize a produção dos 

medicamentos manipulados. Os materiais e matérias-primas encontravam-se dispostos em 

prateleiras próprias, mas sem uma organização bem definida e, por vezes, de mais difícil acesso. 

Deste modo, voluntariei-me para organizar o espaço, facilitando o acesso e o trabalho no laboratório 

(Anexo III). Para isso, baseei-me na filosofia do Kaizen, referida por colegas da faculdade a trabalhar 

com a mesma e que me suscitou bastante curiosidade. Esta rege-se pela melhoria contínua que, 

hoje, é aplicada na gestão de diversas empresas.  

O Kaizen é a melhoria contínua baseada em certos princípios orientadores: para se compreender a 

situação esta deve ser observada de perto, os resultados desejados são obtidos através de 

processos consistentes, e a gestão feita à base de dados e factos, sendo as medidas tomadas de 

forma a conter e corrigir os problemas a partir da sua raiz. O trabalho em equipa é muito valorizado 

e a filosofia deve ser interiorizada por todos. [71] 

Esta metodologia defende que na área da logística, não havendo uma preocupação constante, 

facilmente o armazenamento se torna caótico – existência de produtos não necessários, rutura dos 

necessários, excesso de movimentações, baixa produtividade e falta de gestão visual. Neste 

contexto, torna-se imperativo definir uma melhor organização. 

São sete os princípios a aplicar para um armazenamento de qualidade, nos quais me sustentei, e 

que, inequivocamente, aportam benefícios como um maior rendimento, maior flexibilidade na gestão 

das operações, redução do espaço ocupado e do nível de stock e a melhoria do nível de serviço. 

São eles: [72] 

1) Organização por família de produto e rotação – as MP com maior utilização devem ficar 

concentradas numa zona nobre, ou seja, uma zona com mais fácil acesso, como a prateleira 

ao nível dos olhos; as com menos uso, ao contrário, devem ser colocadas nas prateleiras 

de menor acesso. 

2) Localização fixa por referência – as MP ficam dispostas em locais específicos, com 

etiquetas indicando as suas posições; sendo o espaço limitado, foi utilizada como recurso 

uma outra zona onde eram organizados os excessos das MP, por tipo e por ordem 

alfabética, evitando que se abrisse mais que uma embalagem da mesma, como acontecia. 

3) Layout flexível – a disposição deve ser flexível, permitindo que as localizações possam ser 

alteradas, como chegou a acontecer com algumas MP que acabavam, dando lugar a outras. 
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4) Normalização e gestão visual - adquirido este princípio é mais fácil criar hábitos de trabalho, 

melhorando a produtividade das tarefas, uma vez que este principio cria autonomia na 

resolução de problemas e diminui o prazo de tomada de decisões. 

5) Controlo da operação – enquanto estagiária este era o tipo de tarefa que não me cabia a 

mim tentar implementar, pelo que não me propus a fazê-lo. 

6) Sistema de controlo de erros – este sistema não foi implementado, pelo que durante os 6 

meses do estágio, com a minha orientadora, tentávamos colmatar as falhas que fossem 

surgindo. 

7) Acessibilidade, ergonomia e segurança – este foi o primeiro princípio a ser aplicado, 

tornando o material de acondicionamento mais acessível e organizando o material de 

laboratório por famílias e identificando os locais com etiquetas. 

 

9.4 INFORMATIZAÇÃO DO REGISTO DE MATÉRIAS-PRIMAS 

 

Anteriormente ao meu estágio, na FA, o registo de matérias-primas era feito manualmente, num 

dossier específico para a situação, organizado alfabeticamente. As informações inseridas acerca da 

matéria-prima incluíam o nome, fornecedor, quantidade recebida, nº da fatura, data de receção, nº 

de lote, validade, preço de custo por unidade e, por fim, o nº do boletim de análise. Alguns dos 

registos encontravam-se incompletos, estando as informações essenciais preenchidas, mas 

carecendo de algumas das quais vim a precisar no momento da informatização.  

Assim resolvi criar as fichas de registo das matérias-primas em excel, facilitando o trabalho no 

momento da sua receção e no momento de fazer as quebras (Anexo IX).  

Criei um documento para cada letra do alfabeto, de forma a manter a ordem já existente. Em cada 

documento são criadas folhas para cada matéria-prima. Novamente, para cada matéria-prima, as 

informações são preenchidas devidamente em local próprio, e, numa tabela lateral, são feitas as 

quebras, sendo estas calculadas automaticamente a partir da quantidade recebida. Foram cerca de 

80 as matérias-primas para as quais criei este registo. 

Com isto, espero rentabilizar o tempo de trabalho e manter mais rigorosos os registos que, pela lei, 

são exigidos.  

O feedback da equipa foi bom, permitindo dispensar a pessoa que estava responsável pela tarefa, 

passando as quebras a ser realizadas por cada pessoa responsável pela execução do MM, no 

momento do preenchimento da ficha de preparação. 

 

10. CAMPANHA DE DERMOCOSMÉTICA NA FARMÁCIA AGRA 

 

10.1 A DERMOCOSMÉTICA 

 

O uso de cosméticos remonta a tempos imemoriais. Um produto cosmético é definido como qualquer 

substância utilizada para embelezar e melhorar a aparência, escondendo as imperfeições da pele. 
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No entanto, segundo a legislação, é “qualquer substância ou mistura destinada a contactar com as 

partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos 

genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo como objetivo exclusivo ou 

principal, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou 

corrigir os odores corporais”. Abrangem um espetro muito amplo de produtos em várias categorias, 

englobando os produtos de higiene corporal e os produtos de beleza. [73] 

A relação entre o dermatologista, farmacêutico e utente beneficia mais com os cuidados e 

integridade da pele.  

Os produtos cosméticos são regulados pelo Regulamento (CE) nº 1223/2009 de 30 de novembro, 

pelo DL nº 189/2008, de 24 de setembro e alterado pelos DL nº 115/2009 de 18 de maio, nº 113/2010 

de 21 de outubro, nº 63/2012 de 15 de março e nº 245/2012 de 09 de novembro.  

Para além da legislação referida, algumas associações como a Cosmetics Europe - The Personal 

Care Association (COLIPA), têm sido responsáveis pela publicação de importantes normas 

orientadoras. 

 

10.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Quando iniciei o estágio estava a decorrer na FA uma fase de reestruturação interna com o objetivo 

de aumentar o volume de vendas e faturação, houve assim um esforço conjunto no sentido de 

investir e apostar nos clientes, com especial relevo para a área de dermocosmética.  

Em Junho, a farmácia completou 57 anos de existência. Nessa altura foi organizada a semana do 

aniversário e foi o mote para conquistar novamente os clientes de longa data, bem como alguns 

novos para a farmácia. A simples referência à organização de uma atividade dirigida aos utentes 

cria nos mesmos uma sensação de acolhimento e importância.  

Foram organizados rastreios, foi oferecido bolo, foram desenvolvidas atividades e pequenos 

presentes para as crianças. Os rastreios de nutrição e podologia foram desenvolvidos pelas 

colaboradoras responsáveis por esses serviços. 

O rastreio de dermocosmética foi desenvolvido pela equipa da farmácia, mais especificamente por 

mim e pela minha orientadora, a Dra. Cátia. As análises são realizadas por um dermoanalisador e, 

para a sua utilização, houve a necessidade de estudar o seu funcionamento e software.  

 

10.3 DERMOANÁLISE 

 

A dermoanálise é um procedimento de avaliação cutânea realizado por meio de um aparelho que 

permite visualizar a estrutura da epiderme e identificar as necessidades da pele.  É um auxílio na 

determinação de quais os objetivos de cada utente para a sua pele, permitindo ao farmacêutico um 

aconselhamento mais rigoroso, assertivo e muito mais individualizado. Esta revela o tipo de pele e 

possíveis causas das condições dermatológicas, como desidratação, sensibilidade, pigmentação. 

Aliada a esta análise rigorosa pelo Multi Skin Test CenterÒ MC750 o farmacêutico aposta também 

numa observação minuciosa da pele e, na privacidade do gabinete onde decorre, estimula o diálogo 
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sobre rotinas diárias, higiene, alimentação e ambiente envolvente [74]. No final são ainda 

aconselhados alguns produtos de forma a colmatar as necessidades mais óbvias da pele.  

Após analisados todos os parâmetros avaliados, é desenvolvida uma ficha de resultados, que é 

enviada ao utente por email, e onde são assinalados os produtos aconselhados durante a consulta. 

A avaliação é bastante rigorosa e completa, criando-se uma maior relação de confiança entre o 

farmacêutico e o utente.  

 

10.4 ANÁLISE DA CAMPANHA   

 

A semana do aniversário foi pensada com três semanas de antecedência. Durante esse período foi 

necessário estudar o dermoanalisador e negociar promoções com as principais marcas de 

dermocosmética à venda na farmácia, como a CaudalieÒ (em vigor estavam também as promoções 

de produtos solares lançadas pelas marcas). 

A comunicação da campanha foi feita via facebook ou presencialmente, pela entrega de panfletos 

aos utentes no momento do atendimento e, ainda, pela afixação do cartaz da semana do aniversário, 

que me foi solicitado que elaborasse (Anexo X). Aos clientes de dermocosmética da farmácia, 

especialmente das marcas CaudalieÒ e NuxeÒ, foram enviadas SMS via telemóvel, anunciando não 

só o aniversário como também as promoções em vigor. 
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Figura 1: Evolução de vendas da marca Caudalie (marca em destaque) e dos produtos de cosmética 

no geral. 

 

Ainda antes da organização desta semana, a CaudalieÒ, em novos acordos com a farmácia, tinha 

estabelecido como objetivo, a venda de 60 produtos entre dia 1 de junho e o dia 31 de agosto. No 

final do estágio, dia 14 de julho, já tinham sido vendidos 55 produtos da marca e até ao final do mês 

o objetivo foi ultrapassado.  

Desta forma, penso que não será excessivo dizer que, de facto, a campanha surtiu efeito na procura 

deste tipo de produtos, permitindo à farmácia a promoção dos seus produtos de dermocosmética, 

bem como fazer algum escoamento de stock. 

Para os utentes esta campanha foi uma vantagem, já que estimulou a curiosidade de muitos a 

saberem um pouco mais sobre a sua pele, sobre as marcas em destaque na farmácia e os produtos, 

para si, mais indicados. 

Contrariamente ao esperado, foram alguns os utentes do sexo masculino que procuraram o serviço 

da dermoanálise e que, após aconselhamento, apostaram na cosmética como auxílio às condições 

dermatológicas apontadas. 

Foi uma campanha muito bem aceite, com repercussões ótimas nas vendas de dermocosmética na 

farmácia, e que cria uma confiança ainda maior na palavra do farmacêutico enquanto conselheiro, 

fidelizando os utentes utilizadores destes produtos às marcas disponíveis na farmácia e 

consequentemente à farmácia. 

O serviço mantém-se disponível após a campanha, temporariamente gratuito, tendo já sido 

requerido diversas vezes após o fim da campanha. 
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11. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

11.1 REDES SOCIAIS 

 

O facebook, nos dias de hoje, é uma potente arma de marketing e promoção, sendo a rede social 

com maior influência para as empresas. Esta tem vindo a tornar-se num content publisher, um 

precioso canal de divulgação de informações, ao qual as pessoas prestam de facto atenção.  

O facebook da FA encontrava-se com poucos conteúdos, sugerindo pouca dedicação de tempo e 

esforço, tendo estagnado durante algum tempo. Assim, em fim de maio, foi-me pedido que 

renovasse esta rede social e que, apostasse na divulgação de tudo o que considerasse vantajoso. 

Comecei por atualizar a página, descrevendo os serviços disponíveis. Posteriormente, publiquei as 

promoções em vigor na farmácia, publiquei artigos desenvolvidos pela Dra. Cátia, sobre temáticas 

importantes no âmbito da saúde.  

Ficaram por realizar algumas ideias que foram surgindo, como a de desenvolvimento de alguns 

giveaway, concursos para miúdos e graúdos, angariando mais seguidores para a página e 

aumentando o seu alcance, publicação de um texto mensal redigido por cada um dos profissionais 

da farmácia, acerca de temáticas pertinentes e relativas à saúde. 

Foi pouco o tempo para que se vissem resultados claros, no entanto, o facebook cria gráficos (como 

os que se apresentam em baixo) da evolução da página, permitindo ter uma perceção do 

crescimento caso se mantenha o empenho. 
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Figura 2: Evolução da obtenção de seguidores e do alargamento do alcance da página na rede 

social facebook, entre o fim do mês de maio e meados do mês de julho. 

 

11.2 DIA MUNDIAL DO DADOR DE SANGUE 

 

O dia 14 de junho assinala o Dia Mundial do Dador de Sangue e, em prol do mesmo, tentei organizar 

uma dádiva de sangue na farmácia. Felizmente o serviço do Instituto de Sangue do Porto é 

seriamente requisitado pelo que, o dia já estava ocupado desde o ano anterior, não se dando 

seguimento ao projeto. 

Não deixando passar o dia em branco, realizei um cartaz (Anexo XI) anunciando que todos os 

meses, ao dia 11, junto à Câmara da Maia, há recolhas de sangue numa unidade móvel. Alertando 

também para a necessidade de as pessoas se voluntariarem para esta causa, já que é possível 

salvar inúmeras vidas, fiz um panfleto informativo acerca da temática (Anexo XII). O porquê de dar 

sangue, os direitos dos dadores, quem não deve dar sangue e onde se pode dar sangue, são 

questões às quais tentei responder de forma simples ao longo do panfleto. 

 

11.3 PROJETO ESCOLAS URIAGE 

 

Este projeto tem como objetivo abordar temáticas de grande importância junto das crianças em 

idade pré-escolar e do ensino básico, em que os formadores são alunos ou recém-licenciados em 

Ciências Farmacêuticas. Neste caso em particular a temática desenvolvida foi “Cuidados a ter ao 

sol”. 

Geralmente o projeto exige uma formação prévia, no entanto, não negam a participação a quem 

tenha interesse. Não tive conhecimento da abertura das vagas para a participação no projeto, mas, 

durante o estágio, em conjunto com a minha colega da CESPU, fomos à EB1 de Monte das Cruzes, 

em Milheirós e fizemos a apresentação, fornecida pela UriageÒ, para três grupos de crianças. 
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Inicialmente para as crianças da pré-escolar, seguidamente para os 1º e 2º anos e, por fim, para os 

3º e 4º anos. 

Posteriormente, em conversa com a diretora pedagógica do Colégio de Ermesinde, que se mostrou 

deveras interessada na atividade, surgiu a oportunidade de voltar a fazer a apresentação para 

crianças dos 3 aos 5 anos, desta feita no colégio e novamente acompanhada pela minha colega da 

CESPU.  

De forma a criar alguma visibilidade para a farmácia, criei um vale de 20% de desconto em 

protetores solares, que era agrafado ao material disponibilizado pela UriageÒ para as crianças. 

Em anexo encontram-se algumas fotografias destes momentos (Anexo XIII) e do vale de desconto 

elaborado (Anexo XIV). 

O projeto foi uma mais valia para as crianças, que acompanharam a atividade com bastante 

entusiasmo, as quais foram partilhando histórias e respondendo às nossas questões. Fomos 

também felicitadas pela iniciativa, pelos professores responsáveis pelas turmas. 

 

11.4 INQUÉRITO SOBRE OS SERVIÇOS 

 

Realizar inquéritos aos clientes é uma pratica empresarial que oferece duas vantagens: cria-se um 

canal de diálogo com os utentes, que passam a sentir-se mais considerados e contemplados, 

sentindo sua opinião tem um peso, e a farmácia, enquanto empresa, adquire mais chances de 

corrigir a sua oferta de produtos e serviços, atendendo à verdadeira demanda dos clientes. 

Sabendo o que pensa e espera o cliente, há necessariamente uma melhoria, uma diminuição de 

erros, os processos melhor geridos e direcionados e os ajustes realizados a partir de dados 

concretos. 

Estando a farmácia num processo de transformação, com vontade de investir no utente, a 

elaboração de um inquérito sobre os serviços tornou-se pertinente, de forma a que se soubesse de 

onde partir para essa mudança. 

Por falta de tempo, o inquérito (Anexo XV) foi elaborado apenas online, tendo sido apenas 35 as 

respostas obtidas, com os seguintes resultados: 
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Figura 3: Respostas fornecidas pelos clientes ao inquérito sobre os serviços na Farmácia Agra. (A) 

Respostas relativas ao conhecimento dos serviços disponíveis na farmácia; (B) Respostas relativas 

à utilização dos serviços disponíveis; (C) Respostas relativas à divulgação dos serviços disponíveis; 

(D) Respostas relativas ao preço dos serviços disponíveis; (E) Respostas relativas a outros serviços 

que os clientes gostariam de ter disponibilizados. 

 

Pelos resultados são algumas as conclusões que podem ser tiradas, se tomado como relevante o 

grupo de 35 respostas: alguns serviços devem ser melhor divulgados, bem como o custo associado 

aos mesmos; a maioria dos clientes já utilizou algum dos serviços oferecidos; serviços como a 

medição da PA, aplicação de injetáveis e nutrição são os serviços mais utilizados. Pode também 

concluir-se, pela sugestão do site de compras online, dos workshops e dos manipulados 

homeopáticos, que as respostas ao inquérito surgem de uma faixa etária inferior à maioritária na 

FA, por serem temáticas que aos mais idosos não concernem. 

 

11.5 OUTROS TRABALHOS 

 

Foram alguns os trabalhos pontuais que fui desenvolvendo ao longo do estágio, ou à medida que 

me era pedido ou quando me apercebia que necessitavam de intervenção:  

- cartão de registo da medicação do utente, com a marca/laboratório, posologia acessível mesmo 

para aqueles que iletrados; este era acondicionado juntamente com o cartão de cliente, numa bolsa 

fornecida pela farmácia (Anexo V); 

- folheto sobre a preparação da pele pré-sol, elaborado no decorrer de uma promoção dos produtos 

de preparação solar (Anexo XIV); 

- dossier da gestão da terapêutica dos utentes, onde são arquivados os esquemas posológicos de 

cada um (Anexo VII); 

- promoção para escoamento de uma das gamas da marca CaudalieÒ (Anexo XIV); 

- publicidade para a revista das festas de Milheirós (Anexo XIV); 

- montras: CaudalieÒ, pernas cansadas, pré-solares, La Roche PosayÒ (Anexo XIV);  

- lineares: CaudalieÒ, NuxeÒ, LieracÒ. 
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO I – cronograma das atividades desempenhadas durante os 6 meses de estágio em farmácia 
comunitária, na Farmácia Agra. 
 
 
 
 

 
Atividades 

 

 
Janeiro 

 
Fevereiro 

 
Março 

 
Abril 

 
Maio 

 
Junho 

 
Julho 

Controlo de Prazos de 
Validade 

       

Receção e 
Armazenamento de 

Encomendas 

       

Devoluções        

Laboratório de 
Manipulados 

       

Serviços Farmacêuticos        

Organização Logística        

Elaboração de Montras e 
Lineares 

       

Tema 1 – Infeções do 
Trato Urinário 

       

Tema 2 – Laboratório de 
Manipulados 

       

Tema 3 – Campanha de 
Dermocosmética 
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ANEXO II – Exterior da Farmácia Agra. 
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ANEXO III – Instalações da Farmácia Agra. A- área de atendimento; B- gabinete de atendimento 
personalizado; C- área de receção de encomendas e armazenamento; D- Área de armazenamento 
das matérias-primas no Laboratório de Manipulação 
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ANEXO IV – Programa Informático utilizado na FA (SPharm) 
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ANEXO V – Cartão cedido aos utentes com a medicação em vigor e respetiva posologia. 
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ANEXO VI – Panfleto sobre Infeções do Trato Urinário. 
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ANEXO VII – Exemplo de documento desenvolvido para organização do dossier com os esquemas 
posológicos dos utentes que requerem o serviço de preparação da medicação. 
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ANEXO VIII – Exemplo de relatório de uma dermoanálise. 
 

SR. SALGUEIRO 
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Análise:  
Teste revela pele ligeiramente desidratada, com especial relevo para o rosto e membros. Nível de 

pigmentação com alterações no rosto devido a manchas hiperpigmentadas a ser tratadas com 

Aldara 5% à noite. Já alguma flacidez instalada especialmente no rosto (contorno de olhos. 

Atualmente a utilizar Fucidine de manhã e protetor solar Anthelius 50+. 

 
Aconselhamento:  

Limpeza Gel de duche Nuxe multifunções corpo e rosto. 

Cuidado de Dia Nuxe Nuxellence fluido com ação antienvelhecimento, energizante e 

redensificante da pele. 

Protetor solar 50+ todos os dias de manhã. Reaplicar após almoço.  

Cuidado de Noite Aldara 5%. 

Cuidado de Corpo Cuidado Corporal Nutritivo. 

Complementos Contorno de olhos anti idade e anti olheiras.  

 

Observações: 
A aplicação do protetor solar é o ponto primordial do tratamento devido à existência de manchas 

(em anexo) que podem agravar por exposição solar não protegida. 

Uma das indicações importantes do Aldara é que a superfície cutânea tratada deve ser sempre 

protegida da exposição solar. 

Beneficiaria de um cuidado diário antienvelhecimento que atue na flacidez do rosto e pescoço. 

 

Aspeto das manchas na testa a 20/06/2017: 

 
 
 
 
 
 

 
Próximas avaliações: 

Data Hora 
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ANEXO IX – Exemplo dos documentos em excel criados para o controlo das matérias-primas do 
Laboratório de Manipulação. 
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ANEXO X – Cartaz desenvolvido para a semana do aniversário da FA. 
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ANEXO XI – Cartaz desenvolvido no âmbito do Dia Mundial do Dador de Sangue. 
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ANEXO XII – Panfleto desenvolvido no âmbito do Dia Mundial do Dador de Sangue. 
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ANEXO XIII – Capa da apresentação “Cuidados a ter ao sol”, do projeto Escolas da Uriage; 
Fotografia tirada após apresentação à pré-escolar. 
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ANEXO XIV – Outras Atividades 
 
 

 
Panfleto elaborado no âmbito de uma promoção de produtos de preparação solar. 
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Promoção CaudalieÒ para escoamento da gama Polyphenol C15, a qual foi descontinuada. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicidade elaborada para a revista das festas de S. Tiago de Milheirós. 
 

 

 
 

 
Vale de desconto em protetores solares elaborado para oferecer aos alunos da Escola de 

Milheirós e do Colégio de Ermesinde. 
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Organização dos 
lineares de 
cosmética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Organização dos lineares de solares, para os meses de verão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboração da montra da CaudalieÒ 
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ANEXO XV – Inquérito sobre serviços. 
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