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Resumo 

Faz parte do plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências 

farmacêuticas, o estágio em farmácia comunitária. Este relatório foi realizado de 

forma a descrever e comentar toda a estrutura física e administrativa de uma 

farmácia comunitária, bem como, relatar as atividades que foram desenvolvidas 

entre 3 de Outubro de 2016 até 9 de Maio de 2017 na na Farmácia Ferreira da 

Silva, NorteShopping, na Senhora da Hora. 

Neste relatório são descritas todas as atividades que tive a oportunidade de 

desenvolver e a experiência que adquiri. Este documento é dividido em duas 

partes. A primeira parte é composta por toda a descrição de todos os processos 

relativos à organização da farmácia comunitária e à sua gestão, desde a realização 

de encomendas ao seu correto armazenamento. Especifica o modo como é feita a 

dispensa de medicamentos aos utentes, quer nos casos de medicamentos não 

sujeitos a receita médica, como nos medicamentos sujeitos a receita médica. Estão 

também descritos diversos serviços farmacêuticos disponibilizados, os 

medicamentos manipulados preparados, as normas de receituário e faturação, bem 

como o registo de todas as formações que tive oportunidade de participar.   

Na segunda parte, são descritos os temas desenvolvidos na farmácia 

comunitária durante o estágio. Foram trabalhados os temas: “Ainti-inflamatórios 

não esteróides” com produção de um documento de atualização técnica para 

farmacêuticos, “Kaizen aplicado à farmácia comunitária”, “dermoscosméticos 

despigmentantes” e “ atualização das fichas de preparação de manipulados”. No 

presente relatório estão descritas todas estas atividades detalhadamente, assim 

como a importância de cada um deles e os resultados obtidos. 

 Com a vivência nesse estágio pude finalizar a minha formação académica 

em Ciências Farmacêuticas, em uma farmácia de grande porte, organizada e bem 

estruturada. Essa vivência permitiu-me perceber a importância do farmacêutico na 

comunidade, a necessidade constante de formação e atualização científica dos 

profissionais e da importância de uma organização e gestão eficazes para o bom 

funcionamento de uma farmácia comunitária. 
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ESTÁGIO  

1. Introdução 

A Profissão Farmacêutica é uma das mais antigas profissões no mundo. Em 

um contexto de milénios, remonta à origem do homem. Os autores Hepler & 

Strand  consideram três períodos como os mais importantes da atividade 

farmacêutica no século XX, definindo-os como: o tradicional, o de transição e o 

de desenvolvimento dos cuidados ao paciente. O papel tradicional foi 

desenvolvido pelo boticário que preparava e vendia os medicamentos, 

fornecendo orientações aos seus clientes sobre o uso dos mesmos (1). 

Uma vez que farmácia é ciência e profissão ao mesmo tempo, o foco 

profissional ao longo dos tempos transitou entre o medicamento e o doente até 

que, atualmente, transcende esses dois limites e caracteriza a profissão 

farmacêutica também como uma profissão relacionada com a saúde pública (2), 

uma vez que, se responsabiliza, não apenas pela prestação de cuidados 

especializados e disponibilização de informação aos pacientes, como também, 

pelo bem-estar de toda a população (3, 4). 

Nesse novo contexto de prática profissional, no qual a preocupação com o 

bem estar do paciente passa a ser o centro das ações, o farmacêutico assume 

papel fundamental somando seus esforços aos dos outros profissionais de 

saúde e aos da comunidade para a promoção da saúde (5, 6).  

Entre as diversas atividades que são da responsabilidade de Farmacêuticos, 

a Farmácia Comunitária é a que mais tem contribuído para absorver um grande 

número de jovens recém-licenciados (7), o que faz do Estágio Curricular uma 

etapa, além de obrigatória, crucial para a formação dos profissionais. 

Durante todo o período em que estive a vivenciar esta realidade única, 

deparei-me com muitos desafios que hoje foram consolidados em 

conhecimentos práticos. O contato com a comunidade permitiu-me aprimorar 

habilidades não apenas do ponto de vista técnico do ato farmacêutico como 

também habilidades sociais e humanas (8). O meu estágio curricular decorreu 
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na Farmácia Ferreira da Silva (FFS) Sociedade Unipessoal, Lda., no período 

entre 3 de Outubro de 2016 a 9 de Maio de 2017. 

1.1 Cronograma de atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

Tabela I: cronograma das atividades desenvolvidas durante o período de estágio. 

 Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

Receituário 
Processamento                 

Conferência                 

Receção de encomendas             

Armazenamento              

Atendimento 
Acompanhamento              

Execução               

Formações                 

Produção de manipulados                 

 

1.2 Formação contínua 

Durante todo o período do estágio foi-me facultado participar de diversas 

formações em diversas áreas a exemplo de formações sobre medicamentos e 

produtos de saúde, suplementos alimentares, produtos fitoterápicos e, 

principalmente, na área de dermocosmética.  

Todas as formações são de grande importância na atualização e 

consolidação de conhecimentos técnicos que dão suporte ao profissional 

farmacêutico acerca dos produtos que estão disponíveis no mercado. 

No Anexo VII, estão listadas todas as datas das formações bem como o 

respetivo laboratório que a realizou e os temas das formações. Algumas destas 

formações facultaram certificado de presença, os quais, estão disponíveis no 

mesmo anexo. 

2. Organização da Farmácia  

 

2.1 Localização e Organização Externa  

A FFS encontra-se localizada no centro comercial Norte Shopping (Morada: 

Rua Sara Afonso, Norte Shopping, loja 140, piso 0, 4460-996, Senhora da 
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Hora). Como descrito no artigo 28º do Decreto-Lei (DL) nº 307/2007, de 31 de 

Agosto, a FFS divulga de forma visível o nome do diretor técnico (9). 

A localização da farmácia impacta na diversidade do público que a 

frequenta, quer seja por conveniência (por funcionário do centro comercial), 

quer seja por fidelização de clientes e até mesmo estrangeiros.  

A farmácia possui uma página de internet onde apresenta as diferentes 

áreas que a constituem, divulga os serviços prestados, o horário de 

atendimento, os contactos e localização, além de prestar informações úteis 

sobre alguns temas de saúde, nomeadamente saúde oral, proteção solar, 

bebés, contraceção, contraceção de emergência, impotência sexual, 

medicamentos-Kit de viagens e gripe A (10). Possui também um site de 

produtos dermocosméticos onde os clientes podem fazer suas compras, com 

comodidade e segurança, para entrega nacional e internacional em que todos 

os produtos são caracterizados por sua descrição, composição ativa e forma de 

utilização (10). 

2.2 Organização Interna  

No que diz respeito à estrutura física da farmácia, esta é organizada em 3 

pisos: -1, 0 e 1. No piso -1 funciona um armazém onde estão organizados 

medicamentos, fraldas infantis, leites e alimentação para crianças e bebés. Para 

além destes artigos, nesse piso encontra-se o robô Dream Tec®- Tecnilab 

Group®, equipamento utilizado para a dispensa da maioria dos medicamentos 

ao balcão (Fotos disponíveis no Anexo I).  

O piso 0 é caracterizado principalmente pela zona de atendimento ao 

público, com uma área ampla, bem iluminada e organizada, composta por 11 

balcões de atendimentos facilmente identificáveis e dispostos de forma a 

garantir a privacidade dos utentes e por produtos de venda livre e 

dermocosméticos que são organizados por marca ou por grupos (exemplo: 

ortopedia, suplementos, capilares). As chamadas dos utentes aos balcões são 

efetuadas por um sistema de chamada automático que categoriza a ordem de 

chamada conforme critérios estabelecidos pela farmácia, nomeadamente 

atendimento com receita médica, atendimento sem receita médica, atendimento 

http://www.farmaciaferreiradasilva.pt/faq/faq.php?id=13
http://www.farmaciaferreiradasilva.pt/faq/faq.php?id=14
http://www.farmaciaferreiradasilva.pt/faq/faq.php?id=6
http://www.farmaciaferreiradasilva.pt/faq/faq.php?id=4
http://www.farmaciaferreiradasilva.pt/faq/faq.php?id=5
http://www.farmaciaferreiradasilva.pt/faq/faq.php?id=7
http://www.farmaciaferreiradasilva.pt/faq/faq.php?id=10
http://www.farmaciaferreiradasilva.pt/faq/faq.php?id=8
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prioritário, serviços bioquímicos e serviços de enfermagem (Fotos disponíveis 

no Anexo I). 

Ainda nesse piso encontram-se uma entrada reservada à farmácia para fins 

de receção de encomendas e atendimento ao público quando a farmácia se 

encontra em serviço; um gabinete de enfermagem equipado e de fácil acesso 

aos utentes onde são realizados testes bioquímicos nomeadamente medição da 

pressão arterial, administração de injetáveis, tratamento de feridas, testes de 

intolerâncias alimentares e furos nas orelhas; uma segunda zona de 

armazenamento de medicamentos composta por um móvel grande de gavetas 

deslizantes onde são armazenados xaropes, injetáveis e caixas de maiores 

dimensões (os mesmos são organizados de acordo com o princípio “first 

expired, first out”) e dois frigoríficos onde são acondicionados medicamentos 

termolábeis, que exigem temperaturas entre 2ºC e 8ºC para a manutenção da 

sua estabilidade, da qual são exemplo as insulinas, alguns medicamentos de 

uso oftálmico e vacinas. 

Estão também situados no piso 0 o gabinete de atendimento personalizado 

(onde são realizados os serviços de podologia, nutrição, aconselhamento 

cosmético personalizado e provas de cintas e soutiens) e o gabinete de 

Enfermagem Pediátrica (onde são realizadas formações, aconselhamento às 

clientes gestantes e os serviços de enfermagem direcionadas aos bebés). 

No piso 1 encontram-se o escritório da proprietária da farmácia, duas 

instalações sanitárias, uma copa com roupeiros e armários destinados aos 

funcionários, o laboratório de medicamentos manipulados, dois gabinetes 

administrativos, uma zona de armazenamento de cosméticos, suplementos 

alimentares e produtos de saúde e ainda uma terceira zona de armazenamento 

de medicamentos (Fotos disponíveis no Anexo I). 

O acesso principal à Farmácia é feito pelo corredor do piso 0 do 

NorteShopping, Pelo exterior, a farmácia possui uma rampa de acesso que 

garante a acessibilidade à farmácia de todos os potenciais utentes, incluindo 

crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência no documento de Boas 

Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF) (11). 



 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária -Farmácia Ferreira da Silva-Jeane Cristine Meneses 

5 
  

Em resumo, todas as áreas da FFS estão de acordo com a legislação para o 

setor das farmácias e com as BPF, garantindo-se assim todas as condições 

para que a dispensa, manipulação e armazenamento de medicamentos e 

produtos seja feita em conformidade com a legislação em vigor (9, 11, 12). 

2.3 Recursos Humanos  

A farmácia tem como proprietária a Dra. Margarida Teixeira de Azevedo 

desde 1963 e como Diretora Técnica (DT) a Dra Susana Matos. Em ocasiões 

de ausência ou impedimento a direção da farmácia é assegurada por 

farmacêuticos substitutos, nomeadamente Dra. Filomena Almeida, Dr. Pedro 

Pires e Dra Angela Campos, como definido no DL nº 307/2007, de 31 de Agosto 

(9).  

À DT e, em caso de ausência da mesma, aos adjuntos, cabe garantir o uso 

racional do medicamento; ser responsável por todos os atos farmacêuticos 

praticados na farmácia; garantir que sejam prestados esclarecimentos aos 

utentes sobre o modo de utilização do medicamento; garantir a boa 

conservação dos medicamentos e de outros produtos farmacêuticos; assegurar 

que a farmácia respeita as condições de higiene e segurança; bem como 

verificar se o código deontológico da Ordem dos Farmacêuticos é devidamente 

cumprido (9). Sendo assim, a FFS cumpre o disposto no nº 1 e nº3 do artigo 23º 

do DL nº 307/2007, de 31 de Agosto, que estipula que “uma farmácia deve ter 

no mínimo dois farmacêuticos e que os farmacêuticos devem constituir, 

tendencialmente, a maioria dos trabalhadores da farmácia” (9). 

Para além dos profissionais citados anteriormente, a farmácia conta com 

mais 14 Farmacêuticos, três Licenciados em Farmácia, três Técnicos de 

Farmácia, duas funcionárias administrativas, um motorista e um funcionário de 

reposição.  

2.4 Horário de Funcionamento  

O horário de funcionamento da farmácia é de segunda a sábado entre as 

10:00 às 23:00, e aos domingos das 10:00 às 20:00. Este horário encontra-se 

afixado em local visível em conformidade com o DL nº53/2007, de 8 de Março 
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(13). Durante o estágio cumpri uma carga horária de 8h por dia, em 5 dias de 7 

dias semanais. 

O serviço de enfermagem funciona de 2ª a sábado das 10h às 13h e das 

16h às 21h e nos domingos das 10h às 13h. 

2.5 Fontes de Informação  

A FFS tem disponível a todos os profissionais uma série de obras de 

carácter científico de diversas áreas do setor farmacêutico e informação técnica 

disponibilizada pelos representantes comerciais dos diversos produtos 

presentes na farmácia, (por contato direto com entidades como a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF), o Centro de Informação do Medicamento e o 

Infarmed). e por aquisição própria. 

Dentre as referências bibliográficas que existem na farmácia destacam-se o 

Simposium Terapêutico, The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, Índice 

Nacional Terapêutico, Guia de Preparação de Administração de Medicamentos 

por via Parentérica, Drug Information Handbook, Farmacopeia Portuguesa, 

Formulário Galénico Português além de outros livros tais como Martindale, 

Merck Index, entre outros.  

Para além de todas as fontes de informação citadas, todos computadores da 

farmácia têm acesso à internet o que permite fazer a consulta do Prontuário 

Terapêutico online, site do INFARMED e sites das várias marcas de 

cosméticos. 

Eventualmente, pode ser necessário recorrer a fontes de informação 

externas para apoio técnico/científico, existindo alguns centros de informação 

especializados, aos quais se pode recorrer via telefone ou por correio 

eletrónico.  

A nível nacional estão aptos a prestar suporte técnico e científico à  atividade 

das farmácias nas áreas do medicamento e da saúde entidades como: 

 “Centro de Informação sobre Medicamentos” (CEDIME) da ANF (14); 

 “Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde” 

(CIMI) do INFARMED, I.P. (15); 
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 “Centro de Documentação Técnica e Científica” (CDTC) do 

INFARMED, I.P. (16); 

 “Centro de Informação do Medicamento” (CIM) da Ordem dos 

Farmacêuticos (17); 

 Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF) (18). 

 

2.6 Sistema Informático  

Atualmente, é imprescindível o uso de um sistema informático devidamente 

preparado para uma correta gestão. O sistema informático utilizado pela FFS é 

o PHC® gerido pela empresa Logitools®. Este sistema permite ao farmacêutico 

gerir e controlar todos os processos inerentes ao medicamento, aumentando a 

eficiência tanto de uma perspetiva farmacêutica como de negócio.  

Dentre as funcionalidades deste software destacam-se (19): 

 Sistema Integrado Gestão  

 Gestão Contas Correntes Fornecedores 

 Gestão Contas Correntes Clientes/Utentes  

 Gestão Receituário e Faturação Entidades  

 Dispensa Clinica de Medicamentos  

 Gestão de Comunicação e Alertas  

 Gestão Cartão Fidelização e Promoções  

 Gestão de Reservas Clientes  

 Gestão e Preparação Encomendas  

 Dicionário Medicamentos e Comparticipações atualizada diariamente  

 Ferramenta Avançada de Relatórios  

O PHC®, é dessa forma, uma ferramenta fundamental, que reduz a 

ocorrência de erros no ato da dispensa, simplificando o trabalho do 

farmacêutico. Para aceder ao software, cada colaborador da farmácia possui 

um código de acesso pessoal, o qual limita o nível de acesso às várias funções 

do sistema. Deste modo, a DT pode rever os movimentos de cada colaborador, 

realizados a partir do sistema, havendo um controlo interno operacional mais 

rigoroso e organizado. 
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3. Laboratório de Manipulados  

O laboratório de medicamentos manipulados é reservado às operações de 

manipulação em pequena escala. Entende-se por medicamento manipulado 

“(…) qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico; (…)” e por manipulação o “(…) 

conjunto de operações de carácter técnico, que englobam a elaboração da 

forma farmacêutica, a sua embalagem e o seu controlo; (…)”. Para além disso, 

“O farmacêutico diretor técnico tem a responsabilidade sobre todas as 

preparações de medicamentos que se realizem na farmácia (…)”(20). 

Todas as matérias-primas (MP) encontram-se armazenadas em armário 

próprio, e todos os respetivos certificados de análise e fichas de segurança 

estão arquivados no laboratório. A FFS também mantém arquivo das fichas de 

preparação, dos movimentos das MP e a informação técnica da elaboração dos 

medicamentos manipulados. 

Durante o procedimento de receção de MP, é função do farmacêutico 

conferir o boletim de análise; caso seja a primeira compra de uma determinada 

MP, deve-se analisar a ficha de dados de segurança e realizar o preenchimento 

do documento “Registo de Movimentos de Matérias-primas”, verificar os 

carateres organoléticos; confirmar o que está mencionado no rótulo 

(identificação, Prazo de Validade; lote e fabricante); se o acondicionamento é 

apropriado bem como a integridade e as condições de higiene dos recipientes. 

Assim como todas as demais áreas da FFS, o laboratório de manipulados 

cumpre todos os requisitos legais e das Boas Práticas Farmacêuticas para 

Farmácia Comunitária (12), sendo convenientemente iluminado e ventilado, 

com superfícies de fácil limpeza respeitando assim todas as condições para que 

a preparação, qualidade e segurança dos medicamentos manipulados seja 

garantida. Dispões de equipamentos necessários conforme a Deliberação 

n.º1500/2004, de 7 de dezembro (21), sendo que todos os equipamentos são 

calibrados anualmente por entidades certificadas, e as condições de 

temperatura e humidade são controladas periodicamente por termohigrómetros 

posicionados na farmácia. 
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Estão disponíveis no laboratório para consulta formulários oficiais, como o 

Formulário Galénico Português (FGP) (22) e a Farmacopéia Portuguesa 9.0 

(23), documentação de suporte do Laboratório de Estudos Farmacêuticos 

(LEF), entre outro material de referência bibliográfico que pode ser consultado 

para a preparação de manipulados.  

 

 

4. Circuito de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos  

Durante o meu estágio na FFS, tive a oportunidade de acompanhar 

ativamente todo o percurso do um medicamento no circuito comercial, desde o 

momento em que este é apresentado na farmácia por representantes da marca, 

passando pela formação dada por estes à equipa da FFS, ao processo de 

encomenda, receção e conferência conforme os critérios legais, 

armazenamento acabando na dispensa. 

4.1 Gestão de Encomendas  

Segundo o artigo n.º 34 do DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto, “As farmácias 

só podem adquirir medicamentos a fabricantes e distribuidores grossistas 

autorizados pelo INFARMED, (…)”, a não ser que se trate de um medicamento 

de importação paralela ou de autorização excecional (9). 

A FFS trabalha com 3 fornecedores: OCP, COOPROFAR e Alliance 

Healthcare, sendo que, o principal no que dz respeito em termos de 

medicamentos é a OCP. Os medicamentos de venda livre e os produtos de 

saúde são, preferencialmente, encomendados à COOPROFAR, exceto quando 

se tem conhecimento de que o preço é mais vantajoso em fornecedor 

alternativo. 

Por ventura, uma encomenda online direta pode ser feita em caso de, no ato 

da dispensa, seja detetado falta em stock de medicamentos ou outros produtos 

como dermocosmética e dispositivos médicos. 

Alguns parâmetros são essenciais para a decisão sobre a quantidade de 

medicamentos outros produtos a serem encomendados, nomeadamente: 
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 O perfil do utente da FFS; 

 A rotatividade do produto; 

 A sazonalidade; 

 O volume de vendas; 

 A validade dos medicamentos e outros produtos; 

 A disponibilidade de espaço no armazém da farmácia; 

 A existência de campanhas promocionais (muitas delas de exposição 

nos meios de comunicação sociais); 

 Os benefícios e condições financeiras relativos às compras; 

 Objetivos a alcançar pela farmácia para um determinado fornecedor. 

Por norma, o principal processo de encomenda na FFS é feito através do 

software PHC®, sendo possível parametrizar pontos de encomenda para cada 

produto. Quantidades de stocks mínimos e máximos são definidos pela equipa, 

criando pontos de encomenda que garantam um equilíbrio entre compras e 

vendas dos produtos. 

4.2 Receção de Encomendas  

Todos os dias, com raras exceções, a FFS recebe nas suas instalações os 

medicamentos e produtos encomendados. Os medicamentos encomendados 

através do armazenista principal são rececionados e conferidos no piso -1. 

Toda a medicação chega acondicionada em contentores de plástico, com 

identificação que permite rastrear o conteúdo, origem e destino do contentor. 

Após a conferência do conteúdo dos caixotes, da documentação e dos 

prazos de validade, as faturas são processadas informaticamente, e os prazos 

de validade, preço de venda ao público (PVP) e stocks são confirmados e 

atualizados quando aplicável, ficando concluída a entrada da encomenda na 

farmácia.  

Os demais produtos da farmácia são, essencialmente, rececionados e 

posteriormente conferidos no piso 1. As conferências dessas encomendas 

seguem os mesmos critérios de conferência dos medicamentos: conferência do 

conteúdo dos caixotes, da documentação e dos prazos de validade. 
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A seguir, como estes produtos não são Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica com preço marcado na embalagem e fixo por entidade reguladora (Lei 

n.º 25/2011, de 16 de junho (24) e DL n.º 65/2007, de 14 de março(25)), são 

impressas e coladas etiquetas que identificam o produto nomeadamente o 

código nacional do produto (CNP), descrição e código de barras e o PVP 

definido pela farmácia. 

Consoante a necessidade diária, o funcionário encarregue da reposição de 

stock procede à reposição de produtos e medicamentos nos locais adequados 

ou armazenamento caso o stock esteja excedente. 

4.3 Armazenamento dos Produtos  

Ao chegar das encomendas, é de extrema prioridade a separação dos 

medicamentos termolábeis como as vacinas e as insulinas. No sentido de 

garantir a estabilidade destes medicamentos a farmácia tem 1 termohigrómetro 

em cada frigorífico, tal como é indicado no artigo n.º 34 do DL n.º 307/2007, de 

31 de Agosto (9). Ainda nesta fase, deve-se verificar as quantidades e respetivo 

prazo de validade. A seguir são acondicionados em ambiente apropriado, de 

modo a não quebrar a cadeia do frio. Os demais medicamentos que não estão 

destinados ao armazenamento em robot ou armazém do piso -1, são 

direcionados a serem armazenados no piso 0 ou 1 (Fotos disponíveis no Anexo 

I). 

Todos os medicamentos de que tenham dimensões apropriadas ao sistema 

de transporte do equipamento são armazenados neste. Durante meu estágio, 

tive a oportunidade de carregar o robot com os medicamentos apropriados. 

Nesta atividade, é muito importante ter em atenção os CNP´s dos 

medicamentos e suas validades. Pude perceber a mais-valia que é ter um 

equipamento que poupe tempo ao farmacêutico garantindo um melhor diálogo 

com o utente no ato da dispensa. 

As suspensões e xaropes são armazenados no piso 0. Em caso de unidades 

excedentes, as mesmas são armazenadas no piso 1. Em seguida, é realizada a 

reposição nos lineares, ou o armazenamento em estantes organizadas, pelos 



 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária -Farmácia Ferreira da Silva-Jeane Cristine Meneses 

12 
  

colaboradores da farmácia, segundo o princípio “first expired, first out” (primeiro 

a expirar, primeiro a ser vendido). 

4.4 Gestão de Stocks  

  Por stock entende-se por quantidade de todos os produtos presentes na 

farmácia, sejam eles medicamentos, dispositivos médicos ou produtos de 

dermocosmética. 

No mercado farmacêutico existem milhares de produtos a comercializar, o 

que confere alguma complexidade à gestão de stocks nesta atividade, com a 

agravante da sazonalidade de muitos produtos. 

Muitos dos produtos comercializados na farmácia, medicamentos ou outros 

produtos de saúde, são muito sensíveis às ações de marketing, campanhas ou 

prescrições médicas. A gestão rigorosa de stocks é fundamental para que a 

FFS consiga disponibilizar os medicamentos e outros produtos nas quantidades 

a que o mercado exige, em tempo útil, sem acumular produtos que representem 

capital parado nos armazéns da farmácia. A rutura de stock de um produto, é 

extremamente prejudicial para a farmácia e para o produto em causa. Para uma 

ação de qualidade nesta área, é essencial o recurso à informática e com 

programas adequados. 

O software utilizado pela FFS permite estabelecer stocks mínimos e 

máximos para cada produto, evitando a rutura do mesmo e facilitando a 

realização de novas encomendas. É preciso ter em consideração o stock atual 

do medicamento/produto, a média mensal de vendas, a sua rotatividade, a 

sazonalidade, a existência de campanhas publicitárias, descontos financeiros e 

bonificações feitas pelos respetivos armazenistas e laboratórios para, com isso, 

alcançar uma a correta gestão de stocks. 

Segundo Cunha (26) alguns fatores podem contribuir para a existência de 

discrepâncias entre o stock real e o informático, nomeadamente: Erros de 

entrada da encomenda; Erros de marcação; Erros nas vendas; Erros nas trocas 

e empréstimos entre farmácias; Erros de devoluções e quebras; Erros de 

clientes internos. 
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4.5 Controlo de Qualidade: gestão de prazos de validade  

A gestão de prazos de validade assume uma importância fundamental para 

evitar o desperdício, minimizar as perdas económicas da farmácia e melhorar a 

qualidade do serviço prestado, garantindo dessa forma que o produto ainda se 

encontra com qualidade, segurança e eficácia para ser consumido ou utilizado 

pelo utente. 

Na FFS a gestão de prazos de validade inicia-se diariamente quando da 

chegada dos medicamentos e outros produtos na farmácia. Quando se está a 

rececionar uma encomenda é necessário atualizar os prazos de validade dos 

produtos, quando estes apresentam um stock nulo. 

Para além do controlo de prazos de validade convencional, todos os meses, 

a FFS realiza uma verificação dos prazos de validade dos produtos a expirar em 

3 meses (em caso por exemplo de produtos dermocosméticos) ou 6 meses (em 

caso de medicamentos e suplementos alimentares). O sistema PHC permite a 

impressão de uma listagem com todos estes produtos. 

Os produtos dermocosméticos retirados dos lineares durante essa 

conferência são devolvidos a fornecedores ou laboratórios (através de uma nota 

de devolução) ou ainda inutilizados pela via adequada, dando-se a quebra do 

produto no sistema informático. Para além dos benefícios já citados, a gestão 

de prazo de validade acaba por permitir a correção entre discrepâncias entre 

stock físico e informático uma vez que é necessário contabilizar todas as 

unidades do produto presente na farmácia. 

Para além dos benefícios já citados, a gestão de prazo de validade acaba 

por permitir a correção entre discrepâncias entre stock físico e informático uma 

vez que é necessário contabilizar todas as unidades do produto presente na 

farmácia. 

Embora todas as tarefas que desempenhei durante o estágio tenham sido 

cruciais à minha formação, esta em particular considero ser uma das tarefas de 

maior importância. Os produtos disponíveis no mercado farmacêutico são muito 

diversos. A gestão do controlo de prazos de validade possibilitou-me estar em 

contato com diversos produtos que particularmente não conhecia. Nestas 



 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária -Farmácia Ferreira da Silva-Jeane Cristine Meneses 

14 
  

situações tive o cuidado de observar com atenção a embalagem do produto, ler 

suas especificações, como por exemplo composição química, e a indicação 

terapêutica ou cosmética dos mesmos. 

4.6 Devoluções e Quebras  

Durante a receção das encomendas, eventualmente, podem ser detetadas 

incoerências como por exemplo falhas no estado de conservação, envio de 

produtos que não foram encomendados, falta de produtos encomendados ou 

por motivos de prazo de validade, há possibilidade de efetuar reclamações aos 

fornecedores e consequente devolução. 

Todos os produtos a serem devolvidos são devidamente separados e 

acompanhados da Nota de Devolução (assinada e carimbada) para serem 

encaminhados aos respetivos fornecedores. A depender do fornecedor e do 

motivo da devolução, o produto será substituído por um novo, ou é emitida à 

farmácia uma nota de crédito num valor igual ao do produto devolvido. Quando 

a devolução do produto não é aceite pela empresa fornecedora, este é 

devolvido à farmácia, ficando o produto numa situação de quebra. A razão de 

quebra tem que ser documentada de forma a justificar-se o acerto contabilístico.  

5. Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos  

Dentre as atividades desempenhadas pelo farmacêutico, a dispensa de 

medicamentos é a que mais o aproxima dos utentes em uma farmácia 

comunitária. É o ato pelo qual o farmacêutico, após avaliação da medicação, 

dispensa medicamentos aos utentes mediante prescrição médica enquanto 

automedicação ou indicação farmacêutica, sempre seguida da informação que, 

no âmbito das suas funções, julgue útil ou conveniente para o correto uso dos 

medicamentos (12).  

De acordo com o artigo 113º do DL nº176/2006, de 30 de agosto (27), “Os 

medicamentos são classificados, quanto à dispensa ao público, em: 

Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e Medicamentos não sujeitos 

a receita médica” (MNSRM). Os medicamentos homeopáticos e os 

medicamentos tradicionais à base de plantas são classificados como MNSRM, 
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salvo se estiverem preenchidos quaisquer dos requisitos previstos no artigo 

114.º (27). 

Durante o estágio, minha experiência na dispensa de medicamentos foi 

dividida em três períodos: uma primeira fase em que apenas acompanhei os 

profissionais farmacêuticos na dispensa de medicamentos ao balcão (8 

semanas); uma segunda fase em que além de acompanhar os atendimentos eu 

pude realizá-los com a supervisão ativa de um farmacêutico (9 semanas) e uma 

terceira fase em que pude realizar os atendimentos sozinha ao balcão mas 

sempre com supervisão do colega farmacêutico do balcão ao lado (12 

semanas). 

5.1 Regimes de Comparticipação de Medicamentos  

Em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde (SNS), tem como uma de suas 

funções, garantir comparticipações a todos os utentes, quer estejam a ser 

beneficiados por outro subsistema de comparticipação ou não. Em alguns dos 

subsistemas de comparticipação existe, em determinadas classes de 

profissionais, tais como o Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS), o CTT-

Médis e Sãvida, uma cobertura parcial da comparticipação. Para serem 

beneficiados das comparticipações desses subsistemas, os utentes fornecem a 

receita médica e apresentam o cartão de beneficiário (em alguns casos não é 

preciso fornecer o cartão, como no caso dos sinistrados [exemplo: entidade 

Fidelidade e Tranquilidade]). Em alguns casos, é necessário fazer uma 

fotocópia da receita juntamente com o cartão de beneficiário de modo a enviar à 

entidade de saúde respetiva. O verso das receitas deve estar sempre assinado 

pelo utente e pelo profissional que realizou a dispensa. Somente os 

medicamentos prescritos em receita médica que esteja em acordo com o 

modelo aprovado devem ser beneficiados de comparticipação.  

O DL nº 48-A/2010, de 13 de maio (28) , reformulado pelo DL nº 106-A/2010, 

de 1 de outubro (29), decreta a possibilidade de comparticipação dos 

medicamentos através de um regime geral ou de um regime especial.  

No regime geral de comparticipação, o estado financia uma percentagem 

dos custos dos medicamentos, através de um sistema de escalões A-D (90%, 
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69%, 37%, 15%). A inclusão em cada escalão de comparticipação depende do 

grupo e subgrupo farmacoterapêutico a que o fármaco pertence, os fármacos 

destinados ao tratamento de patologias debilitantes ou crónicas estão incluídos 

em um escalão que permita uma comparticipação mais alta.  

Basicamente existem duas possibilidades: 

a) Medicamentos que não possuem preços de referência (PR): a 

comparticipação incidirá sobre o PVP do medicamento.  

b) Em caso do medicamento possuir PR: o valor da comparticipação é 

calculado em relação ao PR. (28).  

 A comparticipação do Estado no preço de medicamentos utilizados em 

determinadas indicações terapêuticas é fixada em despacho, sendo 

inteiramente suportados, pelo Estado, os medicamentos considerados 

imprescindíveis à vida (28-30). 

Em caso de regimes de comparticipações especiais, tendo em conta as 

patologias que apresentem ou determinadas indicações terapêuticas, os utentes 

podem usufruir desta alternativa. Os utentes pensionistas que tenham direito ao 

regime especial de comparticipação são identificados pela letra “R”(28).  

5.2 Receita Médica  

A Portaria n º 224/2015, de 27 de Julho regula a prescrição de 

medicamentos em Portugal (31). Existem dois modelos de prescrição: a 

prescrição eletrónica (desmaterializada e materializada) e a prescrição manual 

em documento pré-impresso (31). Atualmente o Ministério da Saúde tem 

preconizado a desmaterialização total da prescrição de medicamentos que tem 

acontecido de forma gradual. A numeração da receita médica varia de acordo 

com a forma como a mesma é disponibilizada (materializada online ou offline, e 

desmaterializada) (32). 

A prescrição de um medicamento deve apresentar a respetiva denominação 

comum internacional (DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a 

dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia.(32) 
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5.2.1 Receita Eletrónica Desmaterializada ou Receita 

Sem Papel (RSP) 

As RSP entraram em vigor em todo o país a 1 de Abril de 2016 e têm vindo 

a facilitar substancialmente o processamento e validação de receituário, que 

passam a ser realizados por via informática. Estas receitas são sem papel, e 

deve-se se recorrer a equipamentos eletrónicos para interpretar e aceder à 

prescrição (os softwares de prescrição médica, validam e registam a receita no 

sistema central de prescrições-Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) 

(32). 

Cada receita apresenta um número único que é atribuído pela BDNP e é 

constituído por 19 dígitos. Adicionalmente, cada linha tem uma codificação 

específica atribuída pela BDNP. Para além deste requisito são emitidos dois 

códigos, impressos no Guia de Tratamento (ou disponibilizados via SMS ou 

email), a utilizar, pelo utente, no processo de dispensa eletrónica pela farmácia 

(32). 

A prescrição encontra-se assinada digitalmente pelo prescritor com recurso 

a um certificado digital qualificado, que garante a identidade e qualidade do 

prescritor, ou chave móvel digital. 

5.2.2 Receita Eletrónica Materializada 

Neste tipo de receita, a prescrição é impressa e pode ser feita em modo 

online, no qual ocorre registo na Base de Dados Nacional de Prescrições 

(BDNP), ou em modo offline, sendo que neste último caso, o registo da 

prescrição não fica visível para a farmácia e esta não pode dispensar a receita 

de forma eletrónica (32). 

As prescrições materializadas podem ser renováveis, desde que contenham 

medicamentos destinados a tratamentos de longa duração (33). Estas 

prescrições podem ter até 3 vias, devendo ser inscrita a menção da via 

respetiva: 1.ª via, 2.ª via, 3.ª via. Cada via da receita materializada tem um 

número de receita único, de acordo com as regras para a atribuição do número 

da receita (32). 
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5.2.3 Receita Manual 

Como norma, a prescrição é feita por via eletrónica, podendo, 

excecionalmente fazer-se por via manual nas seguintes situações (32): 

a) Falência do sistema informático;  

b) Inadaptação do prescritor que deve ser confirmada e validada 

com a Ordem profissional;  

c) Prescrição ao domicílio; 

d) Outras situações, até a um máximo de 40 receitas por mês(32). 

Todas as receitas requerem observação do regime de comparticipação e 

dos medicamentos prescritos pelos profissionais que fazem dispensa após o 

seu processamento, e por isso são mais suscetíveis a erros. (32). 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de contactar com os três tipos de 

receita. Em todas as situações tive o cuidado de observar todos os campos 

sujeitos a avaliação farmacêutica. Em algumas situações alguns erros foram 

detetados e devidamente solucionados entre a farmácia, o médico e o utente. 

5.3  Conferência de Receituário 

A dispensa de medicamentos aos utentes, quando os mesmos apresentam 

uma receita médica, requer validação da mesma. Durante o diálogo com o 

utente faz-se necessário questionar sobre a quem se destina a receita e 

também sobre outros eventuais problemas de saúde e quais medicamentos o 

doente já está a tomar. Na tabela II estão listados os parâmetros que devem 

ser avaliados de acordo com o tipo de receita. 

Tabela II: Parâmetros a serem avaliados durante a validação das receitas médicas. 

Adaptado de (32). 

Parâmetro 
Receita 
manual 

Receita 
eletrónica 

materializada 

Receita 
eletrónica 

desmaterializada 

Nome do utente     - 

Nº de utente     - 

Entidade financeira 
responsável 

    - 

Local de prescrição     - 
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Vinheta do prescritor     - 

Assinatura do prescritor     - 

Exceção legal   - - 

Identificação do médico 
prescritor e especialidade 
(quando aplicável) 

    - 

Informação relativa aos 
medicamentos: 

o Designação do 
medicamento (DCI ou 
nome comercial) 

o Exceção à prescrição 
por DCI 

o Dosagem 
o Forma farmacêutica 
o Dimensão da 

embalagem 
o Número de 

embalagens 

    - 

Data da prescrição     - 

Validade da prescrição     - 

 

Ao fim do atendimento, é impresso o documento de faturação no qual 

constam dados referentes à farmácia (nome, morada, diretor técnico e dados 

fiscais), número de venda, data da dispensa dos medicamentos, entidade 

financeira responsável e respetivo regime de comparticipação, número da 

receita e informação relativa aos medicamentos dispensados (DCI ou nome 

comercial, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem).  

Em situações de complementaridade na comparticipação, é tirada uma cópia 

da receita, na qual é impresso um documento de faturação destinado à entidade 

complementar. O colaborador responsável pela dispensa deve solicitar ao 

utente a sua assinatura, carimbar o documento, datar e rubricar o documento de 

faturação.  

Com a finalidade de minimizar a sua ocorrência, a FFS realiza uma tripla 

conferência de todo o receituário. No momento da correção, para as receitas 

manuais deve verificar-se a validade da receita, confirmando:  

 Todos os dados enumerados na Tabela XXXX, e a coincidência entre 

dados que constem tanto na receita como no documento de 

faturação.  
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 Assinatura do utente.  

 Assinatura do farmacêutico e data da dispensa manuscrita.  

 Presença do carimbo no documento de faturação. 

Ao longo de todos os meses, as receitas são organizadas conforme o 

organismo de comparticipação e são agrupadas por lote por ordem crescente 

do número de receita, sendo que cada lote deve ter 30 receitas. Quando o lote 

é concluído é impresso o verbete de identificação do lote. Posteriormente, os 

lotes das receitas comparticipadas pelo SNS vão para o CCF (as receitas têm 

de lá estar até o dia 10 do mês seguinte), ao passo que as comparticipadas por 

outros subsistemas de saúde são enviadas para o serviço de faturação da ANF, 

(até ao dia 10 do mês seguinte). Posteriormente, a farmácia é ressarcida do 

valor das comparticipações. 

Durante meu estágio comecei por ordenar receitas por entidades financeiras 

e por lotes. Posteriormente passei a conferir pela todas as receitas eletrónicas 

da FFS. Esta atividade permitiu-me exercitar os passos essenciais para um bom 

processamento do receituário e também a conhecer novos medicamentes sobre 

os quais pude aprofundar o meu conhecimento ao longo do estágio. 

5.4 Medicamentos Genéricos 

Por definição, um medicamento genérico é aquele com a “mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”. O medicamento 

dito de referência é aquele “que foi autorizado com base em documentação 

completa, incluindo resultados dos ensaios farmacêuticos, pré-clinicos e 

clínicos”. A autorização de introdução no mercado, para ser obtida para estes 

medicamentos, tem que seguir as mesmas regras que os demais 

medicamentos, porém, não se faz necessário a apresentação de ensaios 

clínicos e pré-clínicos, desde que seja demonstrada a bioequivalência por 

estudos de biodisponibilidade. Com isso garante-se a mesma qualidade, 

segurança e eficácia que o medicamento de marca, sendo entre 20 a 35% mais 

baratos que o medicamento de referência. Os medicamentos genéricos são 

identificados pela DCI das substâncias ativas, seguida do nome de titular de 
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AIM, da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla “MG” que deve estar 

inscrita na embalagem exterior (27, 34). 

A autorização de produção de um medicamento genérico é dada em caso de 

já ter caducado os direitos de propriedade industrial relativos à substância ativa 

e processo de fabrico (35). Para além dos critérios anteriormente citados, o 

medicamento genérico apenas pode ser comercializado 10 ou 11 anos após a 

autorização inicial de comercialização do medicamento de referência (27). 

5.5  Medicamentos Sujeitos a Receita Médica e 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

No que diz respeito à dispensa ao público, os medicamentos podem ser 

classificados em MSRM ou MNSRM. Os MSRM são caracterizados pelos 

seguintes critérios (27): 

a) Podem, de alguma forma, constituir um risco direto ou indireto para a 

saúde do paciente se forem utilizados sem vigilância médica, mesmo 

quando utilizados para o fim a que se destinem;  

b) Podem, de alguma forma, constituir um risco direto ou indireto para a 

saúde do paciente quando são utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis, para um fim diferente daquele a que se 

destinam;  

c) Contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas tenham 

de ser controladas ou; 

d) Se destinem à administração por via parentérica.  

 Os medicamentos que não se enquadram em nenhuma dessas condições 

não são sujeitos a receita médica. Os MNSRM não são comparticipáveis, a não 

ser que sejam previstos na legislação que define o regime de comparticipação 

do Estado no preço dos medicamentos (27). 

O INFARMED, I.P., pode autorizar a reclassificação de MSRM em MNSRM 

dependentes de dispensa exclusiva em farmácia, atendendo ao seu perfil de 

segurança ou às suas indicações terapêuticas (27). 

As receitas médicas referentes aos MSRM podem ser: 
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a) Receita médica renovável: aplica-se aos medicamentos sujeitos a 

receita médica que se destinem a determinadas doenças ou a 

tratamentos prolongados e possam, no respeito pela segurança da 

sua utilização, ser adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de 

nova prescrição médica (27). 

b) Receita médica especial: aplica-se aos medicamentos que 

preencham uma das seguintes condições: (1) Contenham, em dose 

sujeita a receita médica, uma substância classificada como 

estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável; 

(2) Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos 

importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou 

ser utilizados para fins ilegais; (3) Contenham uma substância que, 

pela sua novidade ou propriedades, se considere, por precaução, 

dever ser incluída nas situações previstas na alínea anterior (27). 

c) Receita médica restrita: Aplica-se aos medicamentos cuja utilização 

deva ser reservada a certos meios especializados por preencherem, 

designadamente, uma das seguintes condições: 1-Destinarem-se a 

uso exclusivo hospitalar, devido às suas características 

farmacológicas, à sua novidade, ou por razões de saúde pública;  

2-Destinarem-se a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas 

em meio hospitalar ou estabelecimentos diferenciados com meios de 

diagnósticos adequados; 3-Destinarem-se a pacientes em tratamento 

ambulatório, mas a sua utilização ser suscetível de causar efeitos 

adversos muito graves, requerendo a prescrição de uma receita 

médica, se necessário emitida por especialista, e uma vigilância 

especial durante o período de tratamento; 

Medicamentos sujeitos a receita médica restrita que não sejam de 

uso exclusivo hospitalar podem ser vendidos nas farmácias de oficina 

em termos a definir por regulamento do INFARMED, I.P(27, 36). 

 

5.6 Medicamentos Manipulados  

Segundo o DL nº95/2004, de 22 de Abril, medicamentos manipulados são, 

por definição, “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 
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dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. Segundo o artigo nº4 

do DL acima referido, “ao preparar um medicamento manipulado, o 

farmacêutico deve assegurar-se da qualidade da preparação, observando para 

o efeito as boas práticas a considerar na preparação de medicamentos 

manipulados em farmácia de oficina e hospitalar, aprovadas por portaria do 

Ministro da Saúde” (37). 

A portaria nº594/2004, de 2 de Junho, rege as boas práticas da manipulação 

de medicamentos. Como descrito nesta portaria, “Os métodos de preparação 

devem ser tais que permitam que o produto final, além de possuir o teor de 

substância ativa pretendido, satisfaça as exigências da monografia genérica 

sobre a forma farmacêutica que está inscrita na Farmacopeia Portuguesa” 

(20).Deve igualmente ser preenchida a respetiva ficha de preparação e 

elaborado o rótulo do medicamento (12, 37). Em dossier próprio da farmácia, 

devem ser registados todos os dados respeitantes à manipulação, como a 

entrada e saída de MP e material de acondicionamento.  

O preço dos medicamentos manipulados, segundo a portaria nº769/2004, de 

1 de Julho, “é efetuado com base no valor dos honorários da preparação, no 

valor das MP e no valor dos materiais de embalagem”(38). 

Quando chega ao balcão um pedido de manipulado, o farmacêutico analisa 

a receita médica e posteriormente é gerada uma reserva onde devem constar: 

informação relativa ao manipulado e utente (nome e contacto). Existe uma 

gaveta específica onde ficam guardados os pedidos de manipulados. 

Diariamente esta gaveta é revisada a fim de agilizar a manipulação dos 

pedidos. Uma vez que o manipulado esteja preparado, o utente é contactado 

para que possa levantar o pedido na farmácia.  

Durante o estágio curricular, tive a oportunidade de preparar alguns 

manipulados, os quais estão listados na Tabela IV. Preparei um total de 73 

manipulados no período entre 3 de Outubro de 2016 a 9 de Maio de 2017. A 

atividade de preparação de manipulados inclui também, registo de MP utilizadas 

e preenchimento das correspondentes fichas de preparação (12, 37, 39). 
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5.7 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes  

As substâncias que são definidas como estupefacientes ou psicotrópicas são 

reguladas pelo DL n º 15/93, de 22 de Janeiro. Todos os medicamentos que em 

sua composição contenham essas substâncias, estão sujeitos a um controlo 

rigoroso, visto que podem causar toxicodependência e podem ser utilizados 

para fins ilícitos. Cabe ao INFARMED fiscalizar todo o circuito de medicamentos 

com substâncias psicotrópicas ou estupefacientes, desde a sua autorização de 

venda até ao controlo da dispensa. Estas substâncias estão sujeitas a receita 

médica especial e não podem ser dispensadas a utentes que apresentem 

alguma doença mental ou menores (36). 

A correta dispensa destes medicamentos inclui a conferência de 

determinados aspetos das receitas, tais como: receita isolada, contendo no 

máximo 4 embalagens e com prazo de validade de 30 dias. 

No ato da dispensa, o farmacêutico terá de fazer o registo informático da 

seguinte informação: i) identidade do utente ou do seu representante, 

nomeadamente o nome, data de nascimento, número e data do bilhete de 

identidade da carta de condução, do cartão de cidadão, ou, no caso de 

estrangeiros, do passaporte; ii) identificação da prescrição através do número 

de prescrição; iii) identificação da farmácia, nomeadamente o nome e número 

de conferência de faturas; iv) identificação do medicamento, nomeadamente o 

número de registo e a quantidade dispensada, v) data de dispensa.  

Nos casos em que o levantamento do medicamento seja efetuado por um 

representante do utente, a farmácia deve registar a identidade do utente e do 

representante. A pessoa que faz o levantamento do medicamento deve ser 

informada de que os seus dados serão arquivados e comunicados ao 

INFARMED para controlo de receituário (31). 

5.8 Outros Produtos de Saúde 

Ao longo de meu estágio, tive a oportunidade de contactar com todos estes 

produtos. A maior dificuldade relacionou-se com a indicação e aconselhamento 

farmacêutico. Contudo, para além de adquirir um grande conhecimento com os 

ensinamentos e experiência profissional da equipa da FFS, pude assistir às 
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mais diversas formações e cursos, tanto na FFS como fora, nomeadamente nas 

áreas da dermocosmética, homeopatia, suplementos alimentares, produtos 

fitoterapêuticos, produtos de higiene corporal e medicamentos veterinários. 

5.8.1 Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

Homeopáticos  

As terapêuticas não convencionais aparecem frequentemente como 

alternativa à medicina convencional. Uma vez especialista do medicamento, o 

farmacêutico deve adquirir novos conhecimentos, que lhe permitam evoluir 

como profissional de saúde, indo de encontro às necessidades dos utentes. 

Com o crescimento cada vez mais acentuado da sociedade cada vez mais 

informada e exigente, ao farmacêutico não cabe apenas a função de dispensar 

medicamentos, mas também de aconselhar o seu utente. De forma que, a 

ausência de informação e de formação, não pode tornar-se em desculpa a dar 

ao utente na altura de esclarecer dúvidas acerca das medicinas não 

convencionais. 

De acordo com o DL n.º 45/2003 de 22 de Agosto, que regula o 

enquadramento base das terapêuticas não convencionais, “Consideram-se 

terapêuticas não convencionais aquelas que partem de uma base filosófica 

diferente da medicina convencional e aplicam processos específicos de 

diagnóstico e terapêuticas próprias”. São reconhecidas como terapêuticas não 

convencionais as praticadas pela acupunctura, homeopatia, osteopatia, 

naturopatia, fitoterapia e quiropráxia (40). 

Medicamento homeopático é, por definição, segundo o artigo n.º 3 do 

decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, 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 conter vários princípios”(27). 

O processo de aprovação dos medicamentos homeopáticos segue o mesmo 

processo de aprovação que os medicamentos alopáticos, o que faz com que 

muitas das vezes não sejam aprovados na avaliação da eficácia clinica (27).  
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Desta forma, o INFARMED criou o conceito de produto farmacêutico 

homeopático, o qual possui um processo de aprovação simplificado. Por esta 

via, são aprovados apenas produtos que sejam administrados por via oral ou 

por via externa, apresentem um grau de diluição tal que garanta a inocuidade 

do medicamento e não apresentem qualquer indicação terapêutica (27).  

Durante meu estágio tive a oportunidade de contactar com medicamentos 

homeopáticos. Tanto no que diz respeito à dispensa e aconselhamento quanto 

no que diz respeito a formações: pude participar de uma formação da empresa 

Biron® cujo tema foi “Buddy System I” e recebi uma formação geral dada pela 

Dra. Filomena Almeida, onde foi falado sobre as bases da homeopatia 

(nomeadamente Princípio da Similitude, Princípio da Dose Mínima ou Princípio 

da Infinitesimalidade, Princípio da Totalidade, Potenciação, Experimentação e 

Força Vital). 

5.8.2  Produtos de Cosmética e Higiene Corporal  

Os produtos cosméticos e de higiene corporal, de acordo com o Decreto-Lei 

n º 189/2008, de 24 de Setembro (41), são definidos como “qualquer substância 

ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficial 

do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com 

a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o 

seu aspecto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais”(41). 

A FFS possui uma vasta seção de produtos dermocosméticos, 

disponibilizando diversas marcas, para diversas situações, nomeadamente pele 

atópica, peles sensíveis, peles intolerantes, pele oleosa ou com tendência 

acnéica, produtos anti-envelhecimento, dermatite seborreica, psoríase dentre 

outros. No Anexo I encontram-se algumas fotos das disposições de alguns 

produtos dermocosméticos e de higiene corporal. 

No início do meu estágio senti-me meio perdida frente a tantas marcas e 

tantas especialidades. As formações das marcas, as atividades de receção, 

conferência e etiquetagem de embalagens ajudaram-me imenso na aquisição 
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de novos conhecimentos. Ao etiquetar as embalagens, por exemplo, tive 

bastante dificuldade no início, pois, dentro de uma linha de determinadas 

marcas, as embalagens eram muito parecidas, em alguns casos a única 

diferença era o tipo de pele ao qual o produto era destinado. Com o passar dos 

dias e com os primeiros erros, passei a utilizar esta atividade como fonte de 

aprendizagem: passei a comparar as embalagens, não apenas para conferir os 

respetivos CNP´s, mas também para observar a que tipos de peles se 

destinavam bem como suas composições químicas e indicação terapêutica em 

alguns casos. Hoje sinto-me muito mais confiante para desempenhar, com 

responsabilidade, os produtos dermocosméticos e de higiene corporal. 

5.8.3 Medicamentos de Uso Veterinário  

A Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) é responsável pela 

fiscalização dos medicamentos de uso veterinário. Estes medicamentos são 

regulados pelo DL nº 148/08, de 29 de Julho (42). Este documento deixa claro 

que os medicamentos veterinários são um bem público crucial, quer para a 

defesa da saúde de animais de companhia, quer para garantia da saúde 

pública, visto que são muitas das vezes usadas em produções agropecuárias. O 

artigo 64º estabelece que a venda a retalho dos medicamentos veterinários 

pode ser feita em farmácias. Desta forma faz-se necessário que o farmacêutico 

esteja apto a fazer a dispensa deste tipo de produtos com qualidade.  

A FFS possui uma zona específica e devidamente identificada de produtos 

veterinários nomeadamente desparasitantes internos e externos para animais 

de companhia, bem como champôs, pílulas, medicamentos para determinadas 

patologias (afeções cutâneas, problemas cardíacos dentro outros) e 

suplementos alimentares.  

5.8.4 Produtos dietéticos, produtos para alimentação 

especial, produtos fitoterápicos e suplementos 

alimentares 

De acordo com o DL 74/2010 de 21 de Junho(43), os géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial “são aqueles que, devido à sua 

composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem 
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claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às 

necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de pessoas” 

(43). 

Fazem parte desta categoria os diversos suplementos alimentares 

adaptados para as variadas carências de macro e micro nutrientes, produtos 

fitoterápicos, mas também os leites e papas para alimentação infantil. 

Na FFS tive a oportunidade de contactar e aconselhar uma grande 

variedade destes produtos, bem como de participar de formações mais 

específicas. A formação da Nestlé permitiu-me adquirir conhecimentos no que 

diz respeito às carências nutricionais mais comuns na população idosa e nas 

situações de doença severa e aconselhamento de utentes de acordo com cada 

situação de desnutrição.  

Posteriormente participei da formação da PharmaNord® que incidiu sobre o 

portefólio de produtos da marca Bioativo®, nomeadamente Bioativo Q10®, 

Bioativo Crómio®, Bioactivo glucosamina duplo® e Bioativo Selénio+Zinco®. Esta 

formação permitiu-me compreender a importância do papel destes 

micronutrientes na manutenção da saúde e bem-estar, de forma a poder 

aconselhar melhor alguns utentes.   

5.9  Produtos de Puericultura e Obstetrícia  

Por definição, de acordo com o DL nº 10/2007, de 18 de Janeiro(44), um 

artigo de puericultura é “qualquer produto destinado a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças” (44). 

A FFS disponibiliza uma grande variedade de produtos deste género, 

nomeadamente chupetas, biberões, tetinas, de diferentes marcas (Chicco®, 

Medela®, Nuk®, Mustela®, Uriage®, entre outros). As marcas Mustela®, Uriage® 

e Bioderma® disponibilizam produtos de limpeza (toalhetes, geles de banho, 

perfumes) adequados às crianças. Na área de obstetrícia, a procura incide 

sobre sutiãs de amamentação, discos absorventes do excesso de leite, discos 

de silicone e cremes anti-estrias. 
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5.9.1 Dispositivos Médicos  

Por definição, de acordo com o DL n º 145/2009, de 17 de Junho,(45) um 

dispositivo médico (DM) “é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação que seja 

usado para: i) diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de 

uma doença; ii) diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação 

de uma lesão ou de uma deficiência; iii) estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico; iv) controlo da concepção“ (45).  

A FFS possui uma variedade de DMs, tais como preservativos, dispositivos 

intra-uterinos, óculos de leitura, ortóteses, próteses mamárias, materiais de 

penso (adesivos, ligaduras, pensos, gazes parafinadas), fraldas para 

incontinentes, meias de compressão, seringas de alimentação, seringas com 

agulha, termómetros, dispositivos de medição da tensão arterial, sondas 

vesicais, sondas de alimentação, sondas de aspiração, pensos para 

ostomizados, entre outros.  

5.10 Automedicação  

A automedicação é o uso de MNSRM de forma responsável, quando se 

destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem 

gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de 

saúde.  

O Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho(46) estabelece uma relação de 

condições médicas passíveis de automedicação.(46). O farmacêutico 

desempenha um papel importante, não apenas por educar a população, mas 

também por evitar interações medicamentosas, polimedicação desnecessária 

bem como efeitos adversos indesejáveis. 

6. Serviços Prestados pela Farmácia  

Segundo o Manual das Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia 

Comunitária (12), “a farmácia comunitária, dada a sua acessibilidade à 

população, é uma das portas de entrada no Sistema de Saúde. É um espaço 

que se caracteriza pela prestação de cuidados de saúde de elevada 
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diferenciação técnico-científica, que tenta servir a comunidade sempre com a 

maior qualidade. Na farmácia comunitária realizam-se atividades dirigidas para 

o medicamento e atividades dirigidas para o doente” (12). 

De acordo com o artigo nº 2, da portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro, 

“as farmácias podem prestar serviços farmacêuticos de promoção da saúde e 

do bem-estar dos utentes em condições legais e regulamentares e por 

profissionais legalmente habilitados”(47). 

A FFS dispõe aos seus utentes, um gabinete de enfermagem com diversos 

serviços como medidas de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, 

nomeadamente, colesterol total, triglicerídeos, índice de glicemia, ácido úrico, 

alterações patológicas na urina para despiste de infeções urinárias, testes de 

gravidez e de intolerâncias alimentares, medição da pressão arterial, de peso, 

altura e IMC, administração de injetáveis, tratamento de feridas, bem como, 

realização de furos nas orelhas. A FFS dispõe também de serviços de nutrição 

e podologia, promovidas por podologistas e nutricionistas, em dias específicos e 

mediante marcação prévia.  

A FFS possibilita, em conjunto com a VALORMED, a recolha de 

medicamentos fora do prazo de validade. A VALORMED é uma sociedade sem 

fins lucrativos, responsável pela recolha e gestão dos resíduos de embalagens 

vazias e medicamentos fora de prazo de validade (48). A recolha dos produtos 

é feita através das farmácias, sendo estes armazenados em contentores 

próprios disponibilizados pelos armazenistas. Uma vez cheios, os contentores 

são fechados, devidamente identificados com o peso, o código, nome da 

farmácia e assinatura do responsável pelo fecho, sendo posteriormente 

recolhidos pelos armazenistas. 

7. Farmacovigilância  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Farmacovigilância como: “ a 

ciência e as atividades relacionadas com a deteção, avaliação, compreensão e 

prevenção de reações adversas ou qualquer outro problema relacionado com 

os medicamentos“(49). 
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Os objetivos da Farmacovigilância segundo a OMS são:  

 “Melhorar a assistência, a saúde pública e a segurança ao paciente 

em relação ao uso de medicamentos”;  

 “Detetar problemas relacionados com o uso de medicamentos e a sua 

comunicação em tempo útil”;  

 “Contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e 

riscos dos medicamentos, levando à prevenção de danos e 

maximização do benefício”; 

 “Incentivar o uso seguro, racional e mais eficaz (incluindo o custo-

benefício) dos medicamentos”;  

 “Promover a compreensão, educação e capacitação clínica em 

relação à Farmacovigilância e a sua comunicação de forma eficaz 

para o público” (50). 

Segundo a OMS os Centos Nacionais de Farmacovigilância são 

responsáveis por:  

 Incentivar a notificação de ocorrências de RAMs;  

 Recolher informação sobre casos de RAMs;  

 Avaliar clinicamente os casos reportados;  

 Comparar, analisar e avaliar os padrões de RAMs;  

 Identificar “falsas” RAMs;  

 Recomendar ou implementar medidas com base em factos 

comprovados de RAMs;  

 Promover estudos de investigação para suspeitas significantes de 

RAMs;  

 Informar profissionais de saúde, indústria e utentes para novos riscos 

de RAMs (50). 

Até aos finais da década de 80, a farmacovigilância ainda não havia sido 

implementada em Portugal. O primeiro diploma oficial acerca deste assunto o 

Decreto-Lei nº 72/91, de 08.02.91, que refere no seu artigo 94.º que “os titulares 

de autorização de introdução no mercado, médicos, diretores técnicos de 

farmácias e outros técnicos de saúde, devem comunicar à Direção-Geral de 

Assuntos Farmacêuticos (DGAF) as reações adversas de que tenham 
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conhecimento, resultantes da utilização de medicamento, criando um Sistema 

Nacional de Farmacovigilância”. Este documento foi revogado em 2006 (pelo 

DL nº 176/2006) (51). 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992, 

completando durante o ano corrente 20 anos de existência. Tendo sido 

estabelecido de forma centralizada, depressa se tomou consciência que a sua 

descentralização geográfica traria vantagens ao nível da proximidade do 

Sistema aos profissionais de saúde, bem como do envolvimento das 

Universidades no mesmo (52). 

A Farmacovigilância é uma área científica e clínica muito dinâmica, 

importante e fundamental na nossa sociedade pois acompanha toda a evolução 

farmacológica e faz face aos possíveis problemas que dela advenham, 

contribuindo deste modo para a segurança da população e consequentemente 

para uma melhor saúde pública (53-55). As Figuras 17 e 18 no Anexo IV  

ilustram os últimos dados disponíveis no site do INFARMED no que diz respeito 

às notificações de reações adversas. De fato, tem crescido consideravelmente o 

número de notificações o que possivelmente tem acontecido pelo excelente 

trabalho de conscientização dos profissionais de saúde. 

O formulário de notificação (Anexo IV) deve ser preenchido de forma 

completa. O farmacêutico deve: a) descrever os sinais e sintomas manifestados 

pelo doente, a duração, gravidade e evolução; b) referir qual o medicamento 

suspeito, lote, via de administração, data de início e de suspensão da 

terapêutica; c) toma de outros medicamentos, incluindo em automedicação ou 

suplementos alimentares (12, 54). 

PARTE II – TEMAS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO  
 

8. Anti-inflamatórios Não Esteróides 

8.1  Objetivo do trabalho 

O objetivo deste documento é fornecer à equipa da FFS uma fonte de 

informação atualizada no contexto dos anti-inflamatórios não esteróides. A 
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proposta é prosseguir nesta atividade, desenvolvendo documentos relacionados 

aos temas mais frequentes nas farmácias comunitárias com a finalidade de 

manter sempre informados e atualizados os profissionais de saúde para um 

melhor atendimento ao utente. Os documentos são elaborados por um 

profissional da equipa, revisado por outro profissional e autorizado pelo Diretor 

Técnico mantendo sempre o registo de profissionais e datas em que ocorreram 

atualizações. 

8.2 Capa proposta para o Documento de Atualização 

Técnica (DAT) 

8.3 Introdução 

Os Anti-inflamatórios não esteróides (AINES) pertencem ao grupo 

farmacêutico dos anti-inflamatórios. Estes fármacos estão entre os 

medicamentos mais utilizados em todo o mundo, sendo prescritos em diversas 

áreas (56, 57). Apresentam um amplo espectro de indicações terapêuticas, 

como: analgesia, anti-inflamação, antipirese e profilaxia contra doenças 

cardiovasculares (58). 

O uso clínico dos AINES está hoje em dia bem estabelecido para doenças 

inflamatórias como artrite reumatóide, gota e prostatite crónica, em situações de 

dor como na osteoartrite (OA) e na prevenção primária e secundária de eventos 

cardiovasculares. Vários estudos têm evidenciado também o benefício deste 

grupo de fármacos no cancro colo-rectal, em oftalmologia, na doença de 

Alzheimer e na doença de Parkinson sendo estes resultados promissores no 

tratamento e/ou prevenção destas patologias futuramente (59). 

Apesar de todos estes benefícios, aos AINES estão também associados 

vários efeitos adversos como complicações gastrointestinais (GI), eventos 

cardiovasculares graves, insuficiência renal e hepática de forma que o uso 

racional desses medicamentos torna-se a cada dia mais necessário (60, 61). 

Os AINES podem ser divididos de acordo com sua estrutura química como 

descrito na Tabela IV do Anexo V . São um grupo estruturalmente diferente e 

com diferenças farmacocinéticas e farmacodinâmicas, no entanto, todos partem 

do mesmo modo de ação e partilham muitas propriedades.7 
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8.4 Inflamação 

A inflamação consiste num mecanismo natural de defesa desencadeado 

pelo organismo quando lhe são infligidas agressões/danos de natureza física, 

química ou infeciosa.  

A inflamação pode ser dividida em três fases distintas: aguda, subaguda e 

crónica. Na fase aguda ocorre a vasodilatação local e o aumento da 

permeabilidade capilar. Na fase subaguda, inicia-se a infiltração dos leucócitos, 

macrófagos e mastócitos, sendo que este último é responsável pela libertação 

de mediadores, como por exemplo, histamina, prostaglandinas e interleucinas. 

Finalmente, na fase crónica ocorre a degeneração das zonas afetadas 

originando fibrose dos tecidos(62). 

O processo inflamatório tem como principal finalidade delimitar a área 

afetada permitindo que esta possa ser convenientemente reparada e 

regenerada. Este processo fisiológico envolve uma ação coordenada entre o 

sistema imunitário e o tecido no qual ocorreu a lesão(57). 

No entanto, para além destes benefícios, o processo inflamatório 

desencadeia dor, edema e disfunção que resultam em desconforto e prejuízo 

funcional para o indivíduo, sendo necessário recorrer a fármacos que tenham a 

capacidade de controlar estes efeitos, como é o caso dos AINES(56). 

Diante de um trauma tecidular, o acúmulo local de prostaglandinas, 

tromboxanos e outros mediadores químicos como substância P e serotonina 

ocasionam a “sensibilização periférica” da dor, que se caracteriza por uma 

alteração no limiar de nociceptores, com consequentes hiperalgia (sensibilidade 

exacerbada ao estímulo tóxico) e/ou alodinia (sensações em que indivíduos 

saudáveis não são dolorosas e ainda assim são experienciadas como 

dolorosas) (57). 

 Com o uso deste grupo de anti-inflamatórios pretende-se obter clinicamente 

a diminuição da dor, eritema, edema, hipertermia e também recuperar a 

capacidade funcional dos tecidos que sofreram agressão Assim, o 

conhecimento dos mecanismos pelos quais atuam e os esquemas posológicos 
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mais indicados para cada situação são de suma importância na prática clínica 

(63). 

Quando ocorre uma lesão na membrana celular, que é constituída 

fundamentalmente por fosfolípidos, a enzima fosfolipase A2, presente nos 

leucócitos e plaquetas, é ativada por citoquinas pró-inflamatórias, como a 

interleucina (IL)-1. Esta enzima leva à degradação dos fosfolípidos, resultando 

na produção de ácido araquidónico (AA). O AA é convertido pela prostaglandina 

(PG) G/H sintase citosólica, também denominada ciclooxigenase (COX), nos 

compostos intermediários PGG2 e PGH2. A enzima prostaglandina G/H sintase, 

apresenta dois sítios catalíticos: o sítio ciclooxigenase e o sítio peroxidase. O 

sítio ciclooxigenase converte o AA em PGG2, que por sua vez é reduzida ao 

intermediário instável, PGH2 pelo sítio peroxidase, o qual não é inibido pelos 

AINES. A PGH2 é convertida pelas isomerases tissulares específicas em 

múltiplos prostanóides (prostaglandinas e tromboxanos). As PGs podem ter 

ação parácrina ou autócrina através de duas classes de recetores: os recetores 

de membrana ligados à proteína G, e os recetores nucleares PPAR 

(peroxisome proliferator activated receptors) (58). 

As prostaglandinas, especialmente PGE2, desempenham um importante 

papel no processo inflamatório e podem ser produzidas por todas as células no 

organismo humano exceto os eritrócitos. Estes compostos sinalizam eventos 

pró-inflamatórios incluindo a indução de vasodilatação, aumento da 

permeabilidade vascular, aumento do fluxo sanguíneo no local e aumento da 

temperatura via ação no hipotálamo. São também responsáveis pelo aumento 

da sensação de dor através da diminuição da sensitividade de nociceptores e 

potenciação dos efeitos da bradicinina e histamina (vasodilatadores e 

permeabilizadores das paredes dos vasos sanguíneos). A expressão de PGE2 

pode estar aumentada de 10 a 80 vezes durante uma inflamação aguda, por 

exemplo e em adição, atraem leucócitos para o sítio da inflamação (64).  

As prostaglandinas I2 e E2 desempenham papel citoprotetor da mucosa 

gástrica (por inibirem a secreção ácida, aumentarem o fluxo sanguíneo local, 

promoverem a produção de muco), aumentarem a síntese de glutationa (e 

consequentemente a capacidade de eliminar radicais livres) e por aumentarem 

a síntese de bicarbonato e o fluxo sanguíneo para as camadas superficiais de 
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mucosa gástrica. Nos rins, aumentam a filtração glomerular, por seu efeito 

vasodilatador. Por fim, no sistema cardiovascular, podem apresentar vários 

efeitos hemodinâmicos, como a ação vasodilatadora. Promovem também o 

relaxamento do músculo liso (57). 

Prostaciclinas e tromboxanos são quimicamente instáveis, no entanto, são 

extremamente potentes e apresentam ações antagonistas no processo 

inflamatório. Prostaciclinas, também conhecidas como PGI2, inibem a 

agregação plaquetária nas paredes dos vasos sanguíneos, enquanto os 

tromboxanos A2 induzem a rápida agregação plaquetária e vasoconstrição. 

Esta relação antagonista serve de controlo do sangramento local após injúria no 

tecido (65). 

Os neutrófilos são os primeiros leucócitos atraídos para o sítio da inflamação 

através de diversos mediadores químicos. A atividade dos neutrófilos resulta na 

geração de altas concentrações de radicais livres de oxigénio e espécies 

reativas de oxigénio como peróxido de hidrogénio, aniões superóxidos e 

radicais hidroxilo. Estas espécies químicas são de tal forma reativas e 

quimicamente instáveis que degradam a membrana celular via produção de 

enzimas lisossómicas como por exemplo a colagenase. A lise celular 

potencializa o processo inflamatório através da libertação adicional de 

quantidades significativas de ácido araquidónico das membranas das células 

lisadas(66). 

Mais danos celulares podem ocorrer devido ao edema e hipoxia dos tecidos 

que resultam da resposta inflamatória vascular. Esses danos subsequentes são 

comumente chamados de “zona secundária de injúria”, em contraste aos danos 

iniciais causados pelos mecanismos efetivos da lesão(64, 67). 

8.5 Mecanismo de ação dos AINES 

A principal propriedade desta classe de fármacos é a inibição da COX. 

Existem duas principais isoenzimas COX: COX-1 e COX-2. A COX-1 apresenta 

17 aminoácidos na porção aminoterminal, ao passo que a COX-2 apresenta 18 

aminoácidos na porção carboxiterminal. Embora sejam muito semelhantes na 

sua estrutura protéica, essas enzimas são codificadas por genes diferentes. A 
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COX-1 e a COX-2 têm aproximadamente 60% de homologia genética e seus 

genes estão localizados nos cromossomos 9 e 1, respectivamente (68).  

Estas enzimas têm pequenas diferenças, o que lhes confere funções 

distintas. A COX-1 está presente em quase todos os tecidos (vasos sanguíneos, 

plaquetas, estômago, intestino, rins) e é, por isso, denominada de enzima 

constitutiva. Está associada à produção de prostaglandinas e resulta em 

diversos efeitos fisiológicos, como proteção gástrica, agregação plaquetária, 

homeostase vascular e manutenção do fluxo sanguíneo renal.  

Em contraste, a COX -2 está presente nos locais de inflamação, sendo, por 

isso, denominada de enzima indutiva. Ela é expressa primariamente por células 

envolvidas no processo inflamatório, como macrófagos e monócitos. Entretanto, 

sabe-se que ela também se encontra em outros tecidos e órgãos, como rins, 

cérebro, ovário, útero, cartilagem, ossos e endotélio vascular. A COX-2 é 

induzida pelas citocinas (IL-1, IL-2 e fator de necrose tumoral [TNF]) e outros 

mediadores nos sítios de inflamação (como fatores de crescimento e 

endotoxinas). Ela é, também, provavelmente, expressa no sistema nervoso 

central, e tem papel na mediação central da dor e da febre. Por outro lado, a 

expressão da COX-2 pode ser inibida por glicocorticóides, IL-4, IL-10 e IL-14. 

Mais recentemente, foi descrita uma terceira COX, chamada COX-3 (57). 

Tanto a COX-1 como a COX-2 utilizam ácido araquidónico para gerar o 

mesmo produto, prostaglandina H2. Várias enzimas modificam ainda mais este 

produto para gerar lípidos bioativos (prostanóides) tais como prostaciclinas, 

tromboxano A2 e prostaglandinas D2, E2 e F2. Estes prostanóides influenciam 

o sistema imunológico, cardiovascular, gastrointestinal, renovascular, pulmonar, 

sistema nervoso central e função reprodutiva(69). Sabe-se que a COX-2 é 

expressa em células endoteliais e que a inibição da COX-2 está associada com 

a supressão da síntese de prostaciclina(70).  

Uma variedade de AINES pode bloquear a atividade enzimática da COX; 

Eles variam em sua estrutura química e capacidade relativa para bloquear a 

COX-1 versus as isoenzimas COX-2. Os inibidores de COX-2 também variam 

na sua seletividade para a COX-2 versus a enzima COX-1. As diferenças nos 

efeitos biológicos dos inibidores de COX são uma consequência do grau de 
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seletividade para COX-2 versus COX-1 e variações teciduais específicas na 

distribuição de COX e enzimas relacionadas que convertem a prostaglandina 

H2 em prostanóides específicos (71, 72). 

8.6 Principais Reações Adversas 

O AINES são o grupo de fármacos mais bem-sucedidos e mais prescrito em 

todo o mundo com eficácia demonstrada para o alívio da dor, febre, inflamação 

e gestão a curto e longo prazo de situações como osteoartrite, artrite 

reumatóide e dor músculo-esquelética(60). 

As reações aos anti-inflamatórios não-esteróides têm sido reportadas como 

a segunda causa mais comum de reações de hipersensibilidade induzidas por 

fármacos, com maior prevalência nos adultos do que nas crianças. Os AINES 

são responsáveis por 21-25% das reações adversas, incluindo reações 

imunológicas e não-imunológicas. Dentro dos AINES, a ASPIRINA® é 

responsável por causar 0,5 a 1,9% deste tipo de reações na população em 

geral (62, 73). 

As manifestações cutâneas aos AINES podem afetar 0,3% da população 

geral e a prevalência de hipersensibilidade à ASPIRINA® pode rondar os 27-

35% em pacientes com urticária crónica e 4,3-11% em pacientes asmáticos. Os 

AINES têm sido relatados como um dos principais grupos responsáveis por 

reações anafiláticas(62). Outas complicações como reações gastrointestinais, 

eventos cardiovasculares graves, insuficiência renal e hepática também estão 

descritas na literatura. Estas reações têm sido observadas, independentemente 

da estrutura química ou da atividade anti-inflamatória dos fármacos ser maior ou 

menor(73). 

Como forma de evitar estes efeitos colaterais têm sido desenvolvidos 

inúmeros estudos com o intuito de desenvolver métodos de redução destes 

efeitos sem, com isso, interferir com a eficácia. Limitações de dosagem e 

duração de tratamento conciliados com análises de risco individuais e 

monitorização de pacientes de risco têm sido propostos (60, 61, 74). 
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8.6.1 Riscos Gastrointestinais 

Dentre os efeitos adversos, a toxicidade gastrointestinal é o mais comum 

dos efeitos associados aos AINES, podendo ocorrer em três níveis diferentes 

com gravidade e grau de incidência também diferentes. Numa primeira fase 

ocorre o aparecimento de sintomas como azia, dispepsia, náuseas, dor 

abdominal que podem ocorrer em 15 a 40% dos utilizadores destes 

medicamentos. Num segundo nível ocorre o aparecimento de lesões 

superficiais na mucosa gastrointestinal tais como úlceras e erosões que são 

assintomáticas e podem atingir entre 5 a 20% dos utilizadores e por último e 

com maior gravidade, pode ocorrer o aparecimento de úlceras com 

complicações potencialmente fatais, como perfurações, úlceras sintomáticas e 

sangramento que podem ocorrer em 1 a 2% dos usuários e neste caso há uma 

taxa de mortalidade associada de 10 a 15% (60). 

Diversos estudos tem demonstrado que esta toxicidade é mais elevada com 

o uso de AINES tradicionais e menor quando utilizados AINES seletivos da 

COX-2. Outro procedimento para evitar estes efeitos colaterais é a associação 

de inibidores da bomba de protões (IBP) e antagonistas dos recetores da 

histamina H2 (ARH2) que ajudam na manutenção do pH intra-gástrico, 

garantindo uma menor acidez o que leva a um risco reduzido de desenvolver 

úlceras gastrointestinais.  

Análogos de prostaglandina, como o misoprostol, têm sido também 

estudados e provaram diminuir o risco de desenvolver úlceras e complicações 

graves (61, 72). 

É importante distinguir prevenção primária e prevenção secundária de 

úlceras associadas ao uso de AINES. A prevenção primária diz respeito à 

prevenção de úlceras em todos os pacientes que iniciam o tratamento com 

AINES ou naqueles que, já em tratamento com AINES, não desenvolveram 

úlceras anteriormente. A prevenção secundária refere-se à prevenção de 

úlceras recorrentes em pacientes com historial de úlceras associadas aos 

AINES e que necessitam de terapia continuada com AINES, sendo estes 

pacientes de maior risco. Os estudos realizados, em geral, têm sido dirigidos 

para a prevenção secundária (59, 75). 
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Em termos de risco específico associado aos fármacos, a ASPIRINA®, por 

exemplo, aumenta o risco de hemorragia, mesmo em baixas doses de 

cardioproteção (por exemplo, 75-300 mg) (76) (77). Em relação aos AINES não 

seletivos, uma metanálise de dados de três estudos retrospetivos de casos e 

controle concluiu que o ibuprofeno apresentava o menor odds ratio (OR) para o 

desenvolvimento de sangramento GI versus diclofenaco, naproxeno, piroxicam 

e indometacina, mas que o OR aumenta com o nível de dose para cada agente 

(78).  

O estudo Paracetamol, Aspirin and Ibuprofen New Tolerability (PAIN) (N= 

8.677) avaliou a frequência de eventos adversos significativos (EAS) 

associados à dosagem analgésica de AINES OTC em pacientes com dor 

aguda. O estudo PAIN demonstrou que o ibuprofeno (≤1.200 mg / d) foi 

semelhante ao acetaminofeno (≤3.000 mg / d) em termos de incidência de EAS 

significativos (13.7%  vs  14.5%,  respectivamente). 

Como esperado, as taxas de EAS GI foram significativamente mais baixas 

em pacientes que receberam doses de OTC de ibuprofeno versus aspirina 

(4,0% vs 7,1%, P<0,001), e curiosamente, o ibuprofeno foi notado por produzir 

significativamente menos EAS GI comparativamente ao acetaminofeno (5,3%; P 

= 0,025) (79). 

8.6.2 Riscos Cardiovasculares 

Existe pouca evidência científica sobre o real risco cardiovascular com o uso 

de AINES em doses OTC, entretanto, sabe-se que o risco é menor 

especialmente em pacientes mais jovens que apresentam poucos ou nenhum 

risco cardiovascular (80).  

O estudo PAIN, relatou uma baixa taxa de eventos cardiovasculares (0,4%) 

com OTC ibuprofeno (até 1.200 mg / dia) que não foi significativamente 

diferente daquela da aspirina (até 3.000 mg / d, 0,7%) ou acetaminofeno (até 3 

000 mg / d, 0,6) (79).  

Quanto maiores são as doses e mais longa é a duração do tratamento 

maiores também são os potenciais riscos cardiovasculares associados ao uso 
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dos AINES de forma que é recomendado que os pacientes tomem a menor 

dose de destes medicamentos em um menor período de tempo possível (81). 

Inúmeros trabalhos têm sido publicados recentemente sobre a toxicidade 

cardiovascular dos diversos AINES, especialmente dos inibidores seletivos da 

COX-2. Ainda não está estabelecido se o risco é específico de um inibidor COX-

2 em particular, aplicável a todas as classes dos inibidores de COX-2, ou 

característica de todos os AINES. Infarto agudo do miocárdio, isquemia 

cerebrovascular, hipertensão e exacerbação da insuficiência cardíaca 

congestiva parecem estar associados com o uso de alguns dos AINES. O 

mecanismo responsável pela toxicidade cardiovascular dos inibidores da Cox 2 

ainda não está totalmente esclarecido (61, 82).  

Com base em experiências e observações de ensaios clínicos e registos, foi 

proposto que as principais consequências cardiovasculares da inibição de COX-

2 incluem uma alteração no equilíbrio pró-trombótico / antitrombótico nas 

superfícies endoteliais levando à trombose; um aumento na retenção de sódio e 

água, levando ao edema, bem como exacerbações de insuficiência cardíaca e 

hipertensão; e perda dos efeitos protetores da sobreregulação da COX-2 no 

estabelecimento de isquemia e infarto do miocárdio, o que leva a um maior 

agravamento do infarto a um maior desgaste da parede ventricular esquerda na 

zona do infarto e a uma maior propensão à rutura do miocárdio (83). Os AINES, 

que inibem tanto COX 1 como COX 2, mantêm certa homeostase do equilíbrio 

pró-trombótico / antitrombótico. Já os inibidores seletivos de COX-2 inibem 

predominantemente as prostaciclinas, desviando o balanço em favor do 

tromboxano (84, 85). 

8.6.3 Riscos Renais  

A nefrotoxicidade associada aos AINES tem sido bastante relatada na 

literatura durante os últimos anos e embora a prevalência de nefrotoxicidade em 

pacientes tratados com AINES seja relativamente baixa, o perfil de uso extenso 

desses fármacos implica que muitas pessoas estão em risco (86).  

Em condições de   função renal normal, e sob esquemas de doses 

terapêuticas, o papel da produção de prostaglandina renal para manutenção da 

função hemodinâmica renal estável é relativamente limitado. No entanto, no 
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cenário clínico de redução da perfusão renal, observada em várias formas de 

doença cardiorenal, desidratação e envelhecimento renal, a adequação da 

produção de prostaglandinas renais mediada predominantemente pela 

ciclooxigenase-1 (COX-1) e, potencialmente, pela atividade da enzima COX-2 

torna-se de grande importância na ativação da hemodinâmica renal 

compensatória (87, 88). , 

A inibição da produção de prostaglandina renal pelo uso de AINES nestas 

circunstâncias pode potencialmente levar ao aparecimento de várias síndromes 

distintas de função renal alterada. Estes incluem distúrbios de fluidos e 

eletrólitos, disfunção renal aguda, síndrome nefrótica / nefrite intersticial e 

necrose papilar renal. Além disso, ao atenuar os efeitos renais homeostáticos 

das prostaglandinas, os AINES podem influenciar negativamente o controlo da 

pressão arterial, particularmente durante o uso de inibidores da enzima 

conversora da angiotensina (ECA), diuréticos e betabloqueadores (89). 

De certa forma todos os AINES podem alterar a função renal quer seja pela 

inibição da COX-1 (que regula a hemodinâmica renal e a filtração glomerular), 

quer seja por inibição da COX-2 (que medeia a excreção de sal e água). Os 

fatores de risco incluem disfunção hepática ou renal grave preexistente, 

síndrome nefrótica com proteinúria de alto nível, idade avançada, diabetes, 

hipertensão e insuficiência cardíaca congestiva (90).  

Os AINES podem diminuir a resposta aos diuréticos e piorar a insuficiência 

renal associada ao uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina 

(IECA) e bloqueadores dos recetores da angiotensina II, no entanto, um estudo 

realizado com pacientes idosos com hipertensão e insuficiência renal ligeira 

tratados com diuréticos não foi constatado impacto significativo do uso de 

ibuprofeno sobre a depuração de creatinina nem sobre os níveis de nitrogênio 

uréico no sangue, creatinina sérica, sódio ou potássio. De fato, o ibuprofeno 

OTC em geral demonstrou ter um baixo risco de EAS renais (91, 92). 

8.6.4 Riscos hepáticos 

Efeitos adversos hepáticos associados com o uso de AINES são raros, no 

entanto, poderão tornar-se mais frequentes e graves com utilização a longo 

prazo. Várias perturbações hepáticas têm sido descritas sendo na maioria dos 
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casos eventos leves e assintomáticos verificando-se a sua regressão após 

interrupção do tratamento (93).  

As lesões hepáticas associadas aos AINES parecem ser reações 

idiossincráticas e podem apresentar-se com padrões hepáticos celulares ou 

colestáticos; A gravidade pode variar desde elevações dos doseamentos de 

transaminases assintomáticos em testes hepáticos até relatos de casos de 

necrose hepática fulminante resultando em morte ou necessidade de 

transplante (94). Estas lesões são uma das principais causas da retirada de 

medicamentos do mercado, sendo o bromofenac exemplo disso e mais 

recentemente, também a nimesulida foi retirada em vários países. O sulindac é 

o AINE que tem demonstrado risco mais elevado para desenvolvimento de 

lesões hepáticas (95).  

Relatos espontâneos de eventos adversos a medicamentos são sinais de 

advertência úteis para toxicidades raras, mas não permitem a determinação da 

incidência ou risco relativo e podem levar a conclusões controversas (96). 

Assim, os profissionais de saúde devem ter em conta os riscos individuais de 

cada paciente devendo considerar sempre a menor dose eficaz durante o 

menor tempo possível (60). 

8.6.5 Aconselhamento Farmacêutico 

Com base no crescente consumo de anti-inflamatórios, é válido salientar que 

a inibição seletiva da COX-2 veio com a finalidade de se eliminarem os efeitos 

adversos da inibição não seletiva da COX, principalmente os eventos 

gastrintestinais. Entretanto, a redução (e não a eliminação) dos efeitos 

colaterais gastrintestinais culminou com o aparecimento de eventos 

cardiovasculares. Considerando-se os prós e os contras de ambas as classes 

de inibidores da COX, as duas são boas opções enquanto fármacos anti-

inflamatórios. No entanto, deve-se analisar cada caso, bem como a 

particularidade e a necessidade de cada utente, objetivando o melhor 

aconselhamento farmacêutico diante da indicação médica de cada classe dos 

inibidores da COX. 
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O Farmacêutico é o profissional de saúde que melhores condições reúne 

para orientar o paciente sobre o uso correto dos AINES. O principal papel do 

farmacêutico é esclarecer dúvidas, favorecer uma melhor adesão à terapêutica, 

promover a atenção farmacêutica, atuar ativamente na promoção da 

farmacovigilância observando e estando atento ao aparecimento de RAM, 

promover a saúde da comunidade e promover também a vigilância sanitária (1, 

97, 98).  

Em resumo, os AINES, de forma geral, devem ser utilizados apenas quando 

houver uma indicação médica precisa, uma vez que podem acarretar efeitos 

adversos mesmo quando utilizados por curtos períodos (99). 

9. Atualização das fichas de preparação dos manipulados mais 

frequentes na farmácia 

Durante meu período de estágio, no que diz respeito ao laboratório de 

manipulados, tive bastante interesse nas fontes de informação disponíveis e na 

legislação que se refere a esta área. Observei que os preços dos manipulados 

estavam a ser revisados e sugeri à FFS uma revisão das fichas de preparação. 

Recentemente foram realizadas reformas na FFS tanto na sua estrutura como 

em alguns processos administrativos. Uma dessas mudanças diz respeito ao 

Logotipo que representa a farmácia, de forma que todas as fichas dos 

medicamentos manipulados mais frequentemente dispensados foram revisadas 

e reformuladas. A Figura 5 ilustra o antigo e o novo logotipo da FFS. 

Anteriormente a esta última revisão das fichas de preparação, cada ficha 

possuía uma frente contendo informações referentes ao medicamento 

manipulado (nomeadamente descrição de substâncias ativas, excipientes e 

suas quantidades, procedimento operacional de manipulação do medicamento, 

aparelhos utilizados, operador e supervisor da manipulação) e um verso 

contendo o cálculo referente ao PVP do manipulado. Atualmente existe uma 

listagem de preços dos medicamentos manipulados mais frequentes calculados 

a partir de dados atualizados da legislação. De forma que, ter este campo nas 

fichas já não seria necessário, uma vez que as tabelas de cálculos referentes a 

estes manipulados encontram-se na capa de cada uma das fichas de 

preparação. Quando chega à farmácia um pedido de manipulado que não 
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consta na lista dos manipulados frequentes, este preço é então calculado pelo 

supervisor da manipulação. Com esta última revisão, as fichas de preparação 

passaram a ter apenas uma frente com todas as informações requeridas sobre 

o manipulado, utente e operador, passam a ter o novo logotipo da farmácia e 

apresentam-se mais simplificadas e objetivas. 

10. Projeto Kaizen:” Hoje melhor que ontem e amanhã melhor 

que hoje!” 

10.1 Objetivo 

Durante meu estágio tive a oportunidade de familiarizar-me com o conceito 

“Kaizen”. Foi uma experiência nova, pois, desconhecia o conceito anteriormente 

citado e interessei-me sobre o tema. Busquei algumas referências sobre o tema 

e sugeri à FFS uma atualização das identificações da farmácia seguindo este 

conceito.  

O objetivo deste trabalho foi então padronizar as identificações de diversos 

locais da farmácia, principalmente do móvel de medicamentos localizado no 

piso 0 e também da zona das amostras que, embora possa parecer um local 

pouco frequentado, é de fato uma ferramenta muito importante a ser utilizada 

pela farmácia: no momento em que o cliente recebe uma amostra de um 

determinado produto, tem a possibilidade de experimentar a textura e utilidade 

do mesmo. Quando se trabalha as amostras disponíveis na farmácia com os 

clientes, futuramente pode ser criada uma necessidade desse mesmo cliente o 

que pode ser revertido em novas vendas e fidelização de novos clientes. 

10.2 Introdução 

Pelo fato de ser bastante regulado pelo estado, no setor farmacêutico, a 

logística é de grande importância. De acordo com o Council of Supply Chain 

Management Professionals (CSCMP), logística é “o processo de planear, 

implementar e controlar, adequada e eficientemente, o fluxo e armazenamento 

de bens, serviços e informação relacionada, do ponto de origem ao ponto de 

consumo e vice-versa, por forma de satisfazer os requerimentos dos clientes” 

(100). 
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O fundamento de Kaizen teve sua origem no Japão, após a Segunda Guerra 

Mundial, quando o país estava tentando reconstruir fábricas e repensar muitos 

sistemas. O conceito de Kaizen começou a ser consolidado e avançou imenso 

na década de 1950 (101, 102). 

Os principais objetivos da filosofia kaizen são reduzir o desperdício e 

aumentar o valor para os clientes através de pequenas melhorias contínuas. 

Deve-se ter em atenção que, quando se trata de desperdício, falamos não 

apenas no sentido financeiro mas também em tempo (exemplo: algumas 

gavetas de amostras não se encontravam devidamente etiquetadas de forma 

que os colaboradores da farmácia acabavam por perder imenso tempo a 

procurá-las (103, 104). 

O Kaizen incide sobre a melhoria contínua dos processos de manufatura, 

engenharia, gestão de negócios ou qualquer processo como até mesmo na 

área da saúde, estando envolvidos todos os funcionários desde o CEO até os 

trabalhadores que desempenham as funções mais simples na empresa. Sendo 

aplicável à área de saúde, deve então ser utilizado (102). 

10.3 Metodologia 

Todas as etiquetas de identificação foram projetadas conforme o espaço 

disponível no local da identificação. Todos os pontos de identificação foram 

medidos com fita métrica com a finalidade de obter com precisão o espaço 

disponível de forma a produzi-las com o maior tamanho de letra possível para 

garantir que ficariam adequadas ao espaço e muito mais visíveis para os 

profissionais. Com o intuito de garantir a longevidade das mesmas, todas as 

etiquetas foram plastificadas. Vale ainda ressaltar que em todas as etiquetas 

produzidas, o novo logotipo da farmácia se encontra presente. 

10.4 Resultados e conclusão 

De forma a comparar o resultado do trabalho realizado, foram tiradas fotos 

das condições das etiquetas antigas em seus respetivos locais e das novas 

etiquetas produzidas. Nota-se que o aspeto geral dos ambientes onde foram 

coladas as etiquetas novas tornou-se muito mais atrativo e de fácil identificação, 

principalmente no móvel branco dos medicamentos do piso zero. O trabalho foi 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Melhoria_cont%C3%ADnua
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bastante elogiado pela equipa da FFS, o que me faz concluir que o trabalho 

facilitou a rotina diária dos profissionais quando da utilização dos ambientes 

com etiquetas atualizadas. 

 

11. Projeto Ferreira da Silva & Skinceuticals em parceria 

pelo seu bem-estar  

11.1 Objetivo  

O objetivo deste trabalho foi avaliar os benefícios conferidos à pele, segundo 

a opinião das voluntárias, através da utilização do aparelho Skinscope® (105), 

quando da utilização do produto Advanced Pigment Corrector®, um dos 

produtos da marca Skinceuticals®. 

11.2 Introdução 

O envelhecimento é um dos fenómenos que mais preocupa as sociedades 

modernas, principalmente as mulheres. Este processo não é mais do que uma 

degeneração progressiva e diferencial, que afeta todos os seres vivos tendo 

como momento final a morte do organismo. A vida de todos os seres vivos 

passa por um processo constituído por três fases: a fase de crescimento e 

desenvolvimento, a fase reprodutiva e por fim, a fase de senescência (106). 

Os fatores que influenciam o envelhecimento cutâneo são caracterizados 

como intrínsecos e extrínsecos. A pigmentação excessiva da pele pode ser 

preveniente destes dois fatores, como exemplo a pigmentação da pele do rosto 

após uma gravidez (fatores hormonais- fator intrínseco) ou por exposição à luz 

solar excessiva sem utilização de protetores solares adequados ao tipo de pele 

(107). A radiação solar (principalmente os raios ultravioleta) é o principal indutor 

do fotoenvelhecimento ou também denominado por essa razão envelhecimento 

actínico.(108) 

A influência da radiação solar, é de considerável importância para o 

envelhecimento da pele, pois, acelera muitos aspetos fundamentais do 

processo cronológico de envelhecimento na pele humana. Estudos recentes 

sugeriram que o envelhecimento e o fotoenvelhecimento intrínseco 

compartilham um caminho comum envolvendo telosinalização gerada de forma 
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simples, responsável pela maioria das manifestações clínicas do 

envelhecimento da pele. Contudo, o comprimento do telómero no 

fotoenvelhecimento ainda não está claro (106, 109).  

O produto utilizado pelas voluntárias foi o Advance Pigment Corrector® . Este 

produto possui uma tecnologia particular que ajuda a corrigir a 

hiperpigmentação generalizada e localizada e a prevenir o seu reaparecimento 

e pode ser utilizados em todos os tipos de pele, pois, está clinicamente testado 

em todo os tipos de pele. Para além da sua eficácia na aparência da 

hiperpigmentação e manchas da pele, o Advanced Pigment Corrector® aumenta 

a uniformidade da tez e a luminosidade da pele (110). 

Resumo dos benefícios do ADVANCED PIGMENT CORRECTOR® (110): 

 Desvanece e ajuda a eliminar a pigmentação persistente 

 Intensifica e ajuda a reforçar a resistência da pele contra uma nova 

pigmentação, com o uso continuado. 

 Melhora a luminosidade para uma pele radiante 

 Ideal para todos os tipos de pele 

 Sem parabenos e não-comedogénico 

A composição química do produto inclui (110): 

a) Atuando na Epiderme 

0,3% de ácido salicílico (exfolia as manchas existentes no estrato córneo 

e melhora a penetração do produto) 

1% de Ácido hidroxifenoxipropiónico e  0,5% de Ácido elágico (Bloqueiam 

o excesso de melanina pela inibição da tirosinase na camada basal) 

b) Atuando na Derme 

5% de Extrato de levedura(Protege e estimula os fibroblastos na derme 

para aumentar a resistência da pele à nova pigmentação) 

11.3 Metodologia 

Para este trabalho foram selecionadas 3 voluntárias. Cada voluntária 

respondeu a um questionário, disponível no Anexo VIII,  que foi elaborado com 
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base no questionário profissional da Skinceuticals: Skinceuticals Diagnostic 

Worksheet® (111). A finalidade do questionário foi caracterizar as voluntárias no 

que diz respeito ao estilo de vida, tipo de pele e rotina diária de cuidados com a 

pele. A seguir, as voluntárias foram direcionadas à conselheira Skinceuticals® 

para avaliação das características da pele no aparelho Skinscope® (Foto 

disponível no Anexo VIII). Cada uma das voluntárias teve direito a um mini-

facial (procedimento em que a conselheira limpa completamente a pele das 

clientes e aplica os produtos Skinceuticals® adequados à necessidade da pele 

das clientes). 

O produto Advanced Pigment Corrector® foi utilizado durante 30 dias, pela 

manhã e pela noite. Após limpeza da pele e antes do mini-facial, cada voluntária 

teve a sua pele avaliada e caracterizada com a utilização do aparelho 

Skinscope®. Este equipamento permite a observação de determinadas 

características da pele, nomeadamente hiperpigmentação, zonas oleosas, 

zonas com a presença de células mortas, desidratação, poros congestionados e 

comedões, através da deteção de fluorescência na pele com a utilização de luz 

LED-UV. A Figura 25 no Anexo VIII ilustra a relação entre as cores observadas 

no equipamento e as características da pele às quais correspondem. Uma vez 

que a hiperpigmentação da pele é acentuada pela radiação solar, as voluntárias 

foram aconselhadas a utilizar proteção solar FPS50+. Independente da 

problemática da pele, a proteção solar deve ser utilizada ao longo de todo o ano 

e não apenas no verão como muitas clientes pensam. Há dermatologistas que 

relatam ser o protetor solar o melhor aliado na prevenção de rugas e 

envelhecimento cutâneo. 

11.4 Resultados e Conclusão 

As imagens dos momentos antes e após a utilização do produto durante os 

30 dias estão disponíveis no Anexo XXXX. Nota-se que a nível de intensidade 

das zonas hiperpigmentadas, não se consegue observar grandes diferenças, 

pois, para qualquer tratamento despigmentante, o período mínimo para que se 

consiga notar diferenças significativas a nível da epiderme é de 3 meses e as 

voluntárias fizeram um tratamento de apenas 30 dias.  
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Embora tenham realizado apenas um terço do período mínimo de 

tratamento, todas as voluntárias relataram: sentir a pele com tom mais 

homogéneo; diminuição dos comedões, melhoria da textura pele, melhoria da 

oleosidade e redução de poros. Ao fim deste trabalho, foi perguntado às 

voluntárias se após o resultado obtido, embora em pouco tempo, as mesmas 

achavam que haveria uma relação positiva entre o custo do produto e os 

benefícios alcançados. Todas as voluntárias relataram haver uma relação muito 

positiva entre o custo do produto e os benefícios alcançados. 

12. Conclusões 

Meu estágio na FFS, ao longo dos 6 meses, ajudou-me a consolidar muitos 

conhecimentos que adquiri durante o Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas e garantiu-me a oportunidade de adquirir muitos outros 

conhecimentos, nomeadamente em relação ao aconselhamento farmacêutico 

aos utentes e na área de dermocosmética. Foi o meu primeiro contato com 

farmácia comunitária em Portugal e acredito ter sido fundamental para meu 

futuro enquanto profissional. 

A união de toda a equipa foi fundamental também para meu crescimento 

enquanto pessoa e profissional de saúde. O contato com o utente foi bastante 

produtivo em minha aprendizagem. Pude perceber quão grande é a confiança 

que os utentes depositam no profissional farmacêutico e que a atualização de 

conhecimentos é extremamente importante para que os aconselhamentos aos 

utentes sejam de elevada segurança e qualidade. 

Pude realizar diversas atividades como desenvolvimento de documento de 

atualização técnica dirigido aos profissionais de saúde, realização de 

procedimentos dermocosméticos, familiarização com o conceito Kaizen e 

atualização das fichas de preparação dos medicamentos manipulados. Foram 

atividades bastante produtivas que me proporcionaram conhecer e aprofundar 

meus conhecimentos nessas áreas. 

O contacto que pude ter na área dermocosmética foi incrivelmente 

satisfatório e decisivo em minha humilde perspetiva. Foi uma área na qual tive 
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extremas dificuldades por não conhecer bem as marcas e os produtos, embora 

tenha tido imenso gosto de conhecer e estudar. 

Familiarizar-me com a dinâmica administrativa de uma farmácia da 

magnitude que é a FFS me fez perceber que, na realidade, todas as atividades 

dentro da farmácia são de grande importância e responsabilidade. Uma 

atividade tão simples, como por exemplo, a conferência de validades, pode 

impactar em sérios riscos aos utentes, causando neste caso desconforto ao 

cliente e perda de credibilidade da farmácia e podem gerar irregularidades 

graves a nível financeiro e até mesmo jurídico. 

Ao fim destes 5 anos de curso pude perceber que, embora todas as cadeiras 

do curso tenham me proporcionado boas experiências, senti-me um tanto 

quanto desconfortável no início da atividade “atendimento ao balcão”. Essa 

dificuldade passou com o decorrer dos atendimentos e com o ganhar de 

experiência no diálogo com o utente. 

Estou muito satisfeita e agradecida pela oportunidade que tive e sinto-me 

preparada para iniciar a profissão farmacêutica com devida dedicação e 

responsabilidade. 
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Anexo I- Fotos dos ambientes da FFS 

 

Figura 1: Cruz verde que representa a farmácia em seu exterior 

 

Figura 2: Entrada da FFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imagem ilustrativa do Robô localizado no piso -1 
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Figura 4: Imagem ilustrativa da zona de armazenamento no piso -1 

 

 

 

Figura 5: Gabinete reservado a consultas de nutrição, podologia e dermocostética 

 

 

Figura 6: Disposição e organização de produtos dermocosméticos e de higiene corporal 
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Figura 7: Gabinete de enfermagem pediátrica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:  Zona de armazenamento no piso 1 

 

 

 

 

 

 

Anexo II- Fotos dos manipulados preparados e do laboratório de 

manipulação de medicamentos  
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Figura 9: Documento de pedido de preparação de manipulado  

 

 

 

 

 

Figura 10: Foto do laboratório de manipulados   
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Figura 11: Foto do manipulado “suspensão oral de trimetoprim” com etiqueda de frio   

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Foto da preparação do manipulado “xarope comum”   
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Figura 13: Foto da preparação do manipulado “Minoxidil 5%”   

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Foto ilustrativa da precisão de pesagem dos constituintes da formulação   
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Tabela III: Medicamentos manipulados preparados durante o estágio. 

Medicamento Manipulado Número de Manipulações 

Solução saturada de ácido bórico 3 

Coaltar Saponificado 1 

Tretinoína 0,1g base Dermexa 1 

Tretinoína 0,05g em Ioox Basics 7 

Tretinoína 0,3% em base lipoleum 1 

Solução de fenilefrina e 
cromoglicato de sódio em soro 
fisiológico 

1 

Creme de enxofre 10% 1 

Pomada de enxofre em vaselina 6 

Mistura de pós: Ácido bórico, amido 
e óxido de zinco 

1 

Solução de Minoxidil 5% 200ml 10 

Solução de Minoxidil 5% 100ml 22 

Solução de Minoxidil 5% + 
Finasterida 

7 

Suspensão Oral de Trimetoprim 7 

Xarope comum 5 

Total 73 
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Anexo III- Fichas de preparação de medicamentos manipulados mais 

frequentes na farmácia atualizadas em 2017 

 

Figura 15: A imagem representa a antiga ficha de preparação de Solução de Minoxidil a 
5%. 

 

 

 

 

Figura 16: A- Antigo logotipo da FFS; B- Novo logotipo da FFS 
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Anexo IV- Formulário de notificação de reações adversas a 

medicamentos e imagens relacionadas a farmacovigilância 

 

 

 

 

 



 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária -Farmácia Ferreira da Silva-Jeane Cristine Meneses 

85 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária -Farmácia Ferreira da Silva-Jeane Cristine Meneses 

86 
  

 

 

 

 

Figura 17: Notificações de RAM recebidas no SNF. Adaptado de (55). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Notificações de RAM recebidas no SNF, por origem: médicos, farmacêuticos, 
enfermeiros, utentes e indústria. Adaptado de (112). 
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Anexo V: Anti-inflamatórios não esteróides 

 

Figura 19: Capa proposta para o DAT. 
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Figura 20:  Produção de Prostanóides (tromboxanos e prostagandinas) a partir do 
metabolismo do ácido aracdônico. Adaptada de Fitzgerald e col 12; Legendas: COX= 
Ciclooxigenase; HOX= Hidroperoxidase;PG= prostaglandina; TX= tromboxano (58).  
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Anexo VI- Etiquetas produzidas no Projeto Kaizen: “Hoje melhor que 

ontem e amanhã melhor que hoje!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: A- Etiquetas atualizadas do móvel branco de medicamentos do piso 0 
(Suplementos Alimentares); B- Etiquetas antigas 

 

 

 

Figura 22: A- Etiquetas atualizadas do móvel branco de medicamentos do piso 0 (Gavetas 
de Xaropes); B- Etiquetas antigas 

 

 

 

 

 

Figura 23: A- Etiquetas atualizadas na zona das ofertas; B-Etiquetas antigas 
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Anexo VII- Tabela de formações assistidas 

Data Marca/Empresa Formação 

13/10/2016 CAUDALIE
®
 Todas as gamas 

14/10/2016 ANF/EPGSG DPOC 

17/10/2016 Roger & Gallet
®
 Roger & Gallet

®
 

19/10/2016 PharmaNord
®
 

Q10: energia para o 
coração 

Crómio na resistência à 
insulina 

21/10/2016 Skinceuticals
®
 

Procedimentos em 
gabinetes de estética 

25/10/2016 Uriage
®
 Bariederm

®
 

26/10/2016 Skinceuticals
®
 Formação inicial 

26/10/016 ISDIN
®
 Woman Isdin

®
  

27/10/2016 Alliance healthcare
®
 Doenças hemorroidárias 

28/10/2016 OralB
®
 

Pastas dentífricas e 
escovas elétricas 

03/11/2016 Bioderma
®
 Formação Geral 

8/11/2016 Nuteov 
Speed detox

®
 

Capileov antiqueda
®
 

Magne control
®
 

8/11/2016 Uriage
®
 Todas as gamas 

10/11/2016 Boiron
®
 Buddy System I

®
 

16/11/2016 pharmanord
®
 Linha Bioactivo

®
 

17/11/2016 Medi
®
 

Meias elásticas: tipos, 
medidas e aconselhamento 

Produtos ortopédicos 

23/11/2016 EASYSLIM
®
 Toda a gama 

25/11/2016 Skinceuticals
®
 

4º Módulo da formação 
SkinCeuticals

®
 

28/11/2016 FFUP 
Espaço Animal: a 

Veterinária em Farmácia 
Comunitária 

29/11/2016 Grunenthal 

Novas Perspetivas no 
Tratamento da Dor 

Neuroática Localizada 
Associada à NPH 

 

24/01/2017 LIERAC
®
 Novos lançamentos 

24/01/2017 PHYTO
®
 Novos lançamentos 

25/01/2017 BIODERMA
®
 TODA GAMA 

02/02/2017 Pfizer
®
 Neuropatia Periférica 

5/02/2017 NUXE
®
 

Lançamento  Nuxellence 
Éclat

®
  

07/02/2017 URIAGE
®
 

Os novos hidratantes 
Uriage. EAU 

07/02/2017 AVENE
®
 Atualização de Produtos 

09/02/2017 BIODERMA
®
 Produtos Solares 

10/02/2017 FILORGA
®
 Formação Geral 

16/02/2017 PHARMANORD
®
 Formação geral 

23/02/2017 COOPROFAR
®
 Gestor Farmacêutico 

08/03/2017 NESTLE
®
 

Workshop Farmácia Nestle 
health science 

11/03/2017 
Congresso Sol e Pele: Saber 

conviver 
Sol, pele e cancro cutâneo 

em 2017 

14/03/2017 AVENE
®
 Produtos Solares 

15/03/2017 PHARMANORD
®
 

-Deficiência em selélio 
- Bioactivo glucosamina 
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duplo
®
 

15/03/2017 SANOFI
®
 Insulinas 

21/03/2017 BIORGA
®
 Ecophane

®
 

21/03/2017 BIODERMA
®
 Atualização de Produtos 

22/03/2017 ARKOCAPSULAS
®
 Formação Geral 

27/03/2017 
XIX Congresso Anual da 

APNEP 
 

28/03/2017 BIORGA
®
 Capilares 

06/04/2017 Institut Esthederm Paris
®
 Formação Geral 

08/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Slow Age

®
 

08/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 AminexilClinical 5

®
 

08/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Ideália 2017 

08/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 

Skinceuticals H.A. 
Intensifier

®
 

08/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Cicaplast

®
 

08/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 

Skinceuticals
®
 - Resveratrol 

BE
®
 

08/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 

Desodorizantes La Roche-
Posay

®
 

08/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Água Termal Mineralizante 

08/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Serozinc

®
 

   

09/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Vichy

®
 - Dercos Anticaspa

®
 

09/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Dercos Ultra-Apaziguante

®
 

09/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Ideal Soleil

®
  2016 

09/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Vichy

®
 - Aqualia

®
 

10/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 

Liftactiv Serum 10 
Supreme

®
 

10/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 

Academia Skinceuticals
®
 - 

Formação completa 

10/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Anthelios

®
  2016 

12/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 

La Roche-Posay
®
 - 

Pigmentaclar
®
 

12/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Vichy

®
 - Teind Ideal Looks 

13/04/2017 MARTIDERM
®
  

15/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Vichy

®
 - Pureté Thermale

®
 

15/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 

La Roche-Posay
®
 - Pele 

sensível 

15/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 

La Roche-Posay
®
 - 

Effaclar
®
 

18/04/2017 URIAGE Hidratação e Rosácea 

20/04/2017 
Congresso Pernas para 

Andar 
Doença Venosa 

21/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Vichy

®
 - Ideália Skin Sleep

®
 

21/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 Vichy

®
 -Dermablend

®
  2016 

21/04/2017 VICHY
®
 Formação geral 

23/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 

Skinceuticals
®
 - Metacell 

Renewal B3
®
 

23/04/2017 Cosmeticaactiva
®
 R&G- Bálsamos corporais 

27/04/2017 Skinceuticals
®
 Formação geral 

04/05/2017 Sesderma
®
 Formação Geral 

08/05/2017 EUCERIN
®
 

Proteção Solar e 
Envelhecimento Cutâneo 

09/05/2017 ISDIN
®
 Produtos solares/Ureadin

®
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Anexo VIII- Fotos do Trabalho Skinceuticals® 

 

Figura 24: Imagem ilustrativa do aparelho Skinscope. Adaptado de (105) 

 

Figura 25: Imagem ilustrativa da relação entre as cores observadas no aparelho 
Skinscope e o que cada uma delas indica. Adaptado de (105) 
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Figura 26: Imagem ilustrativa do antes e depois da utilização do produto pela voluntária. 

 

Figura 27: Imagem ilustrativa do antes e depois da utilização do produto pela voluntária. 

 

 

Anexo IX- Questionário aplicado às voluntárias do trabalho 

Skinceuticals® 
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Anexo X- Certificados de presença de formações 
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