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Resumo 

 

 O estágio curricular é a última e mais desafiante unidade curricular do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. É durante estes 6 meses que pomos verdadeiramente à 

prova tudo o que estudamos, muito mais do que em qualquer exame. A aprendizagem é diária, 

todos os dias estamos perante novas situações e novos desafios que nos fazem crescer como 

profissionais e valorizar cada vez mais o trabalho em equipa.  

 Pela primeira vez durante o percurso académico, contactamos verdadeiramente com o 

público. A pessoa do outro lado do balcão olha para nós como profissionais de saúde e confia-

nos os seus problemas e as suas dúvidas. Este contacto e esta noção de que o nosso trabalho 

influencia o outro torna-nos mais responsáveis e mais capazes de comunicar, explicar aquilo que 

é complicado de uma forma simples.  

 Durante o meu estágio procurei desenvolver projetos que não só me dissessem algo, 

mas acima de tudo que tivessem relevância na dinâmica da Farmácia Sta Quitéria e que, de 

algum modo, melhorassem a qualidade do atendimento aos seus utentes. Assim, o meu primeiro 

projeto passou pela realização de um rastreio de tipo de pele e desenvolvimento de rotinas de 

cuidados de rosto personalizadas, tirando proveito das amostras de várias marcas com que a 

farmácia trabalha. Apercebendo-me de que ainda há muitas pessoas que apenas usam proteção 

solar no verão e/ou na praia, elaborei um folheto informativo relativo aos riscos da exposição 

solar desprotegida, desmistificando alguns preconceitos muito comuns associados a esta 

temática. Por último, dediquei-me ao tema da contraceção de emergência, elaborando um 

fluxograma com os casos em que aquela deve ser aconselhada e uma tabela resumo das 

características dos métodos disponíveis em Portugal e das suas particularidades.  

 Acabo o meu estágio profissionalizante com a certeza de que aprendi muito, de que sou 

muito mais capaz do que quando entrei na Farmácia Sta Quitéria, onde, acima de tudo, me 

ensinaram a importância do trabalho de equipa.   
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1. Introdução 

 

O Estágio Profissionalizante revelou-se a unidade curricular mais desafiante e 

estimulante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Durante estes 6 meses tive 

a oportunidade de pôr à prova os meus conhecimentos e adquirir muitos outros.  

Realizei o meu estágio curricular em farmácia comunitária na Farmácia Sta Quitéria 

(FSQ) durante o período de 4 de setembro a 9 de março, sob a orientação da Dra. Rosário 

Queirós.  

No início, o meu estágio passou pelo primeiro contacto com a dinâmica da farmácia 

comunitária e com os utentes, através da receção de encomendas e aprovisionamento, 

controlos dos prazos de validade, organização da montra e dos lineares e medição dos 

parâmetros biométricos. Depois de adquiridos os conhecimentos básicos sobre o 

funcionamento da farmácia, passei a atender a balcão e a conferir o receituário. 

O contacto com o público e o trabalho em equipa fez-me perceber algumas das 

necessidades dos utentes e colegas, a partir das quais desenvolvi os meus projetos. 

A tabela 1 resume as atividades desenvolvidas ao longo do período de estágio.  

 

Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 

  SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR 

F
U

N
Ç

Õ
E

S
 D

E
S

E
M

P
E

N
H

A
D

A
S
 

Receção de encomendas 

e aprovisionamento 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Serviços farmacêuticos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Atendimento ao balcão  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

P
R

O
J
E

T
O

S
 

Rastreio de tipo de pele     ✓ ✓  

Folheto sobre proteção 

solar 
  ✓    ✓ 

Fluxograma sobre 

contraceção de 

emergência 

     ✓  
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2. A Farmácia 

 

2.1. Localização geográfica e contexto socioeconómico 

A FSQ localiza-se em Felgueiras, na Avenida Agostinho Ribeiro, 219. Sendo esta uma 

das avenidas principais da cidade, a farmácia encontra-se na proximidade de várias lojas, 

estabelecimentos de restauração, a biblioteca municipal, o centro de saúde e o hospital 

Agostinho Ribeiro. Esta localização leva a que o público-alvo seja muito heterogéneo, para além 

dos utentes habituais, há muita afluência de clientes ocasionais.  

 

2.2. Horário de funcionamento 

A FSQ funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 20h, com uma hora de fecho para 

almoço das 13h às 14h, e aos sábados das 9h às 13h. A farmácia efetua turnos de serviço 

permanente durante 24 horas de 6 em 6 dias, de acordo com a escala de turnos de serviço do 

município de Felgueiras, aprovada pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) e pela 

Administração Regional de Saúde do Norte. Assim, o horário de funcionamento da FSQ está em 

concordância com a Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, que regula o horário de 

funcionamento das farmácias de oficina [1]. 

Na FSQ foi-me dada liberdade para escolher o meu horário. Inicialmente, permanecia na 

farmácia das 9 às 18 horas, com uma hora para almoço. Quando ganhei mais confiança e 

autonomia ao balcão, a minha hora de saída variava conforme o movimento da farmácia, 

permanecendo, por vezes, até ao fecho.  

 

2.3. Recursos humanos 

A FSQ conta com uma equipa constituída por 9 profissionais, apresentados na tabela 2. 

Trata-se de um grupo jovem, com funções bem definidas e com um ótimo ambiente de trabalho. 

Tal como se pode verificar, trabalham na farmácia 4 farmacêuticas, pelo que, os recursos 

humanos se encontram em conformidade com o Decreto-Lei n.º 307/2007 [2], de 31 de agosto, 

que estabelece a necessidade de cada farmácia dispor de, no mínimo, 2 farmacêuticos. 
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Tabela 2. Elementos constituintes da equipa da FSQ 

Diretora técnica e proprietária JOANA MESQUITA 

Farmacêutica adjunta Rosário Queirós 

Farmacêutica Vânia Gonçalves 

Farmacêutica Joana Fernandes 

Técnica de farmácia Carla Guimarães 

Técnico de farmácia João Silva 

Técnico de farmácia Márcio Marcelino 

Técnica de farmácia Elisabete Martins 

Técnica auxiliar de farmácia Joana Fernandes 

 

2.4. Caracterização do espaço exterior 

A FSQ encontra-se no rés-de-chão de um edifício residencial, apresenta uma fachada 

com o nome e logótipo da farmácia e é assinalada por uma cruz de cor verde, luminosa durante 

o horário de funcionamento da farmácia e as noites de serviço.  A entrada na farmácia é feita 

através de uma porta de vidro automática, junto da qual se encontra um postigo de atendimento 

noturno. À chegada é visível o horário de funcionamento da farmácia, a escala de turnos das 

farmácias de serviço do município de Felgueiras, bem como informação sobre a direção técnica, 

conforme o previsto no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto [2], relativo ao regime jurídico 

das farmácias de oficina. Do lado esquerdo, é visível a montra, atualizada consoante as várias 

épocas e festividades que ocorrem ao longo do ano, sendo sempre adaptada às campanhas e 

promoções em vigor.  

 

2.5. Caracterização do espaço interior  

De forma a garantir o bom funcionamento da farmácia e a qualidade do serviço ao utente, 

a FSQ encontra-se divida em várias áreas. 

A área de atendimento ao público conta com quatro postos de atendimento, distribuídos 

num balção contínuo, no qual se encontram o CashGuard® e o terminal multibanco comuns a 

todos os postos. É nesta zona, também, que se encontram os lineares de dermocosmética, bem 

como a mesa onde estão expostas as promoções ou campanhas em vigor. No linear atrás do 

balcão de atendimento, são expostos os suplementos alimentares, os produtos de higiene oral e 

os produtos de procura sazonal. Abaixo destes, estão as gavetas onde são armazenados os 

produtos de alta rotatividade, produtos de protocolo diabetes e anticoncecionais. Para melhorar 

a experiência de atendimento e o conforto dos utentes, a farmácia conta com uma zona de 

descanso e uma zona infantil, junto às quais está localizada a balança digital. 
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Na zona interna da farmácia em ligação às zonas de armazenamento e atendimento, 

encontra-se a zona de receção de encomendas. Trata-se de um balcão onde está disponível 

todo o material informático necessário àquela tarefa, bem como todos os documentos relativos 

a encomendas e devoluções. 

Na proximidade do balcão de atendimento, encontram-se as gavetas onde os 

medicamentos estão divididos de acordo com a forma farmacêutica: cápsulas e comprimidos, 

organizados por ordem alfabética de acordo com a denominação comum internacional (DCI) e 

dosagem; géis, cremes e pomadas; produtos de uso oftálmico; medicamentos destinados a 

inalação; produtos de uso ginecológico; xaropes; medicamentos em forma de pó e produtos de 

uso externo. Finalmente, os psicotrópicos e estupefacientes estão guardados em local próprio e 

exclusivo. Todos os medicamentos e produtos estão dispostos por ordem alfabética e pelo 

critério First Expired First Out. 

A farmácia conta ainda com um gabinete administrativo, um laboratório, o armazém, um 

gabinete de atendimento personalizado e instalações sanitárias, de acordo com o definido pela 

Deliberação n.º 1502/2014, de 3 de julho [3].O laboratório é o local reservado à preparação, 

acondicionamento e rotulagem de produtos manipulados, equipado com material de laboratório 

e fontes bibliográficas; no entanto, a grande maioria dos manipulados dispensados na FSQ são 

provenientes da Farmácia dos Clérigos e da Farmácia Barreiros.  O gabinete de atendimento 

personalizado, para além de possibilitar um diálogo profissional-utente mais confidencial, é a 

zona destinada à prestação de serviços farmacêuticos, descritos na Portaria n.º 1429/2007, de 

2 de novembro [4], nomeadamente, realização de testes de gravidez e administração de vacinas 

que não fazem parte do Plano Nacional de Vacinação (PNV).  Para além disso, é neste gabinete 

onde se realiza a prestação de serviços de nutrição e podologia. No armazém podem encontrar-

se os excedentes, ou seja, todos os produtos cujo stock não permite o armazenamento exclusivo 

na proximidade de área de atendimento.  

É de referir que o ambiente da farmácia é controlado por um termohigrómetro com 4 

sondas (zona de atendimento, armazém, frigorífico e zona de receção de encomendas) que 

registam a temperatura e humidade de cada zona. Assim, é possível controlar esta variáveis para 

que não existam flutuações bruscas que possam comprometer a qualidade, segurança e eficácia 

esperada dos produtos e medicamentos. 

A descrição fotográfica pode ser consultada nos Anexos I e II.  
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3. Aprovisionamento e gestão de stock 

 

3.1. Sistema informático 

O Sifarma 2000®, desenvolvido pela Glintt, é o sistema informático (SI) usado na FSQ. 

Trata-se de um instrumento prático e intuitivo que permite a gestão e organização da farmácia, 

desde a entrada do produto até à sua saída, inclusive no aconselhamento ao utente durante o 

atendimento. Como ferramenta de gestão, auxilia na elaboração e receção de encomendas, 

gestão e regularização de devoluções, controlos de prazos de validade, elaboração do 

receituário, gestão de stocks, entre outros. Como auxiliar na prática farmacêutica, o sistema 

permite a consulta da ficha do produto, garantindo um acesso fácil e rápido à informação mais 

relevante, como indicações terapêuticas, precauções, posologia e doses, reações adversas e 

possíveis interações medicamentosas, bem como informação sobre a segurança de utilização 

do medicamento em doenças e estados fisiológicos, tais como a gravidez.  

 

3.2. Gestão de stock 

A gestão de stock tem como objetivo garantir níveis de produto suficientes para satisfazer 

a procura dos utentes, evitando a rutura de stock e, ao mesmo tempo, o excesso. Esta gestão 

não está apenas dependente do perfil dos utentes, mas também dos hábitos de prescrição dos 

médicos da zona, da época sazonal, das campanhas publicitárias, mas também do espaço 

disponível para armazenamento e das possíveis bonificações. O Sifarma 2000® facilita este 

processo, uma vez que fornece informações sobre o histórico de compras e vendas dos produtos, 

sendo também possível definir o stock mínimo e máximo dos mesmos. Ainda assim, por vezes 

verificam-se discrepâncias entre a contagem do sistema informático e a contagem física, pelo 

que se deve proceder a acertos de stock periodicamente. 

Ao longo do meu estágio identifiquei algumas situações em que o stock 

informático não coincidia com o stock físico, alertando os colegas para a situação. 

Durante o meu período de estágio, ocorreu uma contagem física de todo o stock da 

farmácia. 

 

3.3. Fornecedores e realização de encomendas 

Os medicamentos e outros produtos existentes na farmácia podem ser adquiridos 

através de armazenistas ou distribuidores ou pedidos diretamente aos laboratórios através de 

delegados comerciais. As aquisições de produtos diretamente aos laboratórios são geralmente 

efetuadas por e-mail ou após reunião do responsável de compras da farmácia com os delegados 

comerciais que, em conjunto, analisam os históricos de vendas da farmácia e elaboram uma nota 
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de encomenda. Estas encomendas são feitas, normalmente, com uma periodicidade regular, 

tratando-se de grandes volumes de compras com margens consideráveis, uma vez que, a 

acrescentar às bonificações e descontos, não incluem a margem de lucro do distribuidor 

grossista.  No entanto, os períodos de entrega são, na generalidade, longos. 

Por outro lado, a compra a distribuidores grossistas tem como principal vantagem a 

rapidez de entrega do produto e o facto de não serem impostos volumes mínimos à farmácia. A 

seleção do fornecedor deve ser feita de forma ponderada, tendo em conta as condições e 

vantagens. Na FSQ trabalha-se com mais do que um fornecedor para evitar a rutura de stock, a 

Cooprofar e Empifarma são os principais fornecedores e a Alliance Healthcare é considerada 

uma distribuidora secundária.  

O Sifarma 2000® permite efetuar três tipos de encomendas: diárias, instantâneas e 

manuais.  

As encomendas diárias são efetuadas quando se atinge o “ponto de encomenda”. 

Quando um produto atinge o stock mínimo o SI direciona esses produtos para uma proposta de 

encomenda que é posteriormente analisada pelo responsável de encomendas e, se necessário, 

alterada.  

As encomendas instantâneas são realizadas no momento da venda, para satisfazer o 

utente, caso o produto desejado não esteja disponível. O pedido pode ser feito por telefone ou 

pelo SI, existindo a possibilidade de se escolher o fornecedor, bem como informar ao utente a 

hora de chegada e o preço do produto. O Projeto Via Verde trata-se de uma encomenda 

instantânea especial utilizado apenas para determinados medicamentos, como, por exemplo, 

Lovenox® (Aventis Intercontinental) , Mysoline® (Recipharm) e Forxiga® (AstraZeneca), com 

base numa receita médica válida [5]. 

As encomendas manuais podem ser efetuadas via portal ou pelo contacto com o 

fornecedor via telefone, este último pode tornar-se mais vantajoso no caso de produtos sujeitos 

a rateio, uma vez que por norma surgem como indisponíveis na plataforma. Este tipo de 

encomenda não gera automaticamente nenhum registo no SI, pelo que é necessário, no 

momento da receção, criar uma encomenda manual para que, posteriormente, possa passar-se 

à receção.  

Durante o estágio, para além de ter contactado via telefónica os fornecedores 

sempre que necessário, efetuei quase diariamente encomendas instantâneas e manuais e 

tive oportunidade de acompanhar o processo de aprovação de encomendas diárias.  

 

3.4. Receção e conferência de encomendas 

Depois de pedidas as encomendas, estas são entregues em contentores próprios que 

garantem a integridade e segurança dos MPS solicitados.  
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Cada encomenda deve ser acompanhada da respetiva fatura ou guia de remessa 

(original e duplicado). A fatura contém informações como a identificação do fornecedor e do 

destinatário, listagem dos produtos encomendados e enviados, com o respetivo código nacional 

do produto (CNP), ordenados alfabeticamente, o preço de venda à farmácia (PVF), o imposto 

sobre o valor acrescentado (IVA), o preço de venda ao público (PVP) e, por vezes, descontos 

para a farmácia. 

A morada e a encomenda são confirmadas e colocam-se no frigorífico os medicamentos 

e produtos de saúde termolábeis de forma a garantir a qualidade, segurança e eficácia. 

Posteriormente, os restantes produtos são retirados dos contentores e avaliados de modo a 

detetar danos na embalagem, prazos de validade curtos ou erros de faturação. 

A receção de encomendas é feita através do Sifarma 2000®, no separador 

“Encomendas”. Seleciona-se a encomenda a rececionar e introduz-se o número da fatura e o 

valor total da encomenda; pode ser necessário criar a encomenda previamente no caso de ser 

manual. De seguida, faz-se a leitura do CNP de cada produto, verificando os prazos de validade, 

o PVF e fazendo os cálculos para o PVP quando necessário (tendo em conta a margem de lucro 

da farmácia, o IVA e o PVF) ou confirmando se o PVP do SI coincide com preço impresso na 

cartonagem (PIC). No final da receção, o valor da encomenda presente no SI deverá coincidir 

com o valor presente na fatura. No caso dos medicamentos e produtos de saúde sem PIC, após 

a sua receção são impressas etiquetas com o nome, código de barras, preço e IVA a que são 

sujeitos. De referir que para um produto novo na farmácia deve proceder-se à criação da sua 

ficha informática.  

Caso se verifique alguma inconformidade na encomenda ou na respetiva fatura, 

procede-se a uma reclamação por via telefónica diretamente com o fornecedor, a qual fica 

registada.  

Após a aprovação da encomenda, o SI gera uma lista de produtos em falta que podem 

ser adicionados à encomenda diária ou transferidos para outro fornecedor. As faturas são 

arquivadas, sendo os originais destinados à contabilidade. 

A receção e conferência de encomendas foi das primeiras atividades que 

desenvolvi na farmácia e que continuei a desenvolver diariamente ao longo do estágio. 

Esta tarefa permite um primeiro contacto com os medicamentos e produtos de saúde 

comercializados na farmácia, que se demonstra uma mais valia no atendimento ao balcão 

 

3.5. Armazenamento 

O armazenamento é uma etapa importante, pois garante a conservação das 

propriedades dos medicamentos, sendo igualmente importante aquando do atendimento, na 

gestão de stock e controlos dos PV. Como previamente referido, os MPS termolábeis são os 

primeiros a serem armazenados no frigorífico, de forma a garantir a sua estabilidade, a uma 
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temperatura entre os 2ºC e os 8ºC. Todos os restantes são armazenados atendendo, também, 

às condições de luminosidade, temperatura (<25ºC) e humidade (<60%), sendo estes 

parâmetros rigorosamente controlados com recurso ao termohigrómetro. Na FSQ, segue-se o 

critério First expired, First out (FEFO), de forma a evitar que o PV expire, sendo que os MPS com 

menor PV são vendidos em primeiro lugar; e o critério First in, First out (FIFO), garantindo que 

mesmo no caso dos MPS que não apresentam PV, são vendidos, em primeiro lugar, os mais 

antigos. 

 

3.6. Controlo de prazos de validade e contagem física de stock 

Como já foi referido, os PV são controlados aquando da receção da encomenda, sendo 

que o SI deve estar sempre atualizado com o prazo mais curto de cada MPS. É também 

fundamental que o armazenamento seja feito de acordo com os critérios FEFO e FIFO. Com 

alguma periodicidade, são impressas listas dos MPS cujos prazos estejam próximos do final. 

Para além disso, na FSQ, a cada dois meses, todos os membros da equipa estão responsáveis 

por diferentes lineares, tendo as funções de verificar os prazos de validade (retirando MPS que 

apresentem prazos curtos) e de averiguar se contagem física coincide com o stock do SI.  

Durante o meu estágio, participei várias vezes na verificação de prazos e stock, 

sendo que, tal como a restante equipa, estive também responsável pela verificação de 

diferentes lineares. Não só retirei produtos cujo prazo estava próximo de expirar, mas 

também corrigi erros de stock e etiquetagem.  Para além disso, procedemos também a 

uma contagem física de todo o stock da farmácia de modo a corrigir todas as incorreções 

que pudessem existir no SI.  

 

3.7. Devoluções 

Há várias situações que justificam a devolução de MPS, retirando-os do stock da 

farmácia, tais como: PV expirado; embalagens danificadas; MPS trocados na encomenda; MPS 

debitados, mas não encomendados; emissão de circulares de suspensão de comercialização 

pelo INFARMED; circulares de recolha voluntária emitidas pelo detentor da Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM); ou então, produtos reservados para utentes, que desistiram da 

sua compra. No Sifarma 2000® é possível criar uma nota de devolução (ND), através do menu 

“gestão de devoluções”, sendo necessário identificar o distribuidor, passar pela leitura ótica os 

produtos a devolver, identificando a quantidade a devolver, o motivo da devolução e o número 

interno correspondente à fatura de origem. De seguida, são impressas 3 vias da ND, que são 

carimbadas, datadas e assinadas, sendo que os documentos original e duplicado são enviados 

para o distribuidor e o triplicado é arquivado na farmácia a aguardar regularização. As ND podem 

ou não ser aceites e a sua regularização é feita no menu “regularização de devoluções” do SI. 

Caso as devoluções sejam aceites, a regularização pode dar-se por troca de produtos iguais ou 
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no mesmo valor, aparecendo como bónus numa próxima encomenda ou através do envio de 

uma nota de crédito. No caso da devolução ser rejeitada, o MPS regressa à farmácia, sendo 

necessário indicar no SI que a devolução não foi aceite, indicando o número de embalagens e o 

motivo. 

Durante o período de estágio procedi à devolução de vários produtos devido a 

erros no pedido, prazos de validade próximos do final e embalagens danificadas, sendo 

que também efetuei a regularização dessas mesmas devoluções no SI.  
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4. Atendimento ao utente 

A Farmácia assume-se cada vez mais como o local primário na procura de cuidados de 

saúde e o local onde existe o último contacto do profissional de saúde com o circuito do 

medicamento. Assim, o processo de dispensa de MPS torna-se num dos atos farmacêuticos mais 

importantes na farmácia comunitária. A dispensa de MPS deve ser realizada com todo o 

profissionalismo, fornecendo todas as informações necessárias para o correto uso do produto, 

de forma a assegurar a qualidade, segurança e eficácia do mesmo. Quanto à dispensa ao 

público, os medicamentos são classificados como MSRM e MNSRM [6]. 

A partir da terceira semana de estágio comecei o atendimento ao utente. Ao longo 

do meu estágio dispensei inúmeros MSRM e MNSRM.  

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os MSRM são aqueles que podem apresentar 

vários riscos para a saúde do utente, se não forem utilizados de forma correta. Como tal, estes 

medicamentos só podem ser dispensados mediante a apresentação de receita médica válida [7]. 

 

4.1.1. Prescrição médica 

Atualmente, a prescrição de medicamentos é feita maioritariamente por via eletrónica ou, 

em casos excecionais por receita manual [6].  

A receita poderá ser manual em casos de falência informática, inadaptação do prescritor, 

prescrição ao domicílio ou prescrição de até 40 receitas por mês [8].  

Relativamente à receita eletrónica, esta poderá ser materializada renovável, 

materializada não renovável ou desmaterializada.  

A receita eletrónica materializada não renovável destina-se a tratamentos de curta 

duração e apresenta a duração de trinta dias. A receita eletrónica materializada renovável 

destina-se a tratamentos de longa duração e contém até três vias da receita com a duração de 

seis meses.  

Quer as receitas materializadas ou por via manual, só poderão conter até quatro 

medicamentos ou produtos de saúde distintos, uma vez que apenas possuem quatro linhas de 

prescrição.  Além disso, não podem ser prescritos mais de duas embalagens do mesmo 

medicamento ou produto. 

A receita eletrónica desmaterializada, que atualmente está em vigor, representa a junção 

das receitas eletrónicas anteriormente apresentadas. Neste tipo de receita, podem ser prescritos 

um número ilimitado de produtos diferentes, com limitações nas quantidades prescritas. Se for 
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tratamento de curta duração (30 dias) só poderão ser prescritas duas embalagens, se for 

tratamento de longa duração (6 meses) só poderão ser prescritas seis embalagens.  

A prescrição médica é obrigatoriamente efetuada pela Denominação Comum 

Internacional (DCI) da substância ativa e deve apresentar dosagem, forma farmacêutica. A 

receita médica poderá ser prescrita pelo nome comercial em algumas situações excecionais (não 

existe medicamento genérico similar comparticipado, medicamento que apenas pode ser 

prescrito para determinada indicação terapêutica, justificação técnica do prescritor para a não 

substituição do medicamento prescrito) [6]. 

 

4.1.2. Validação da prescrição médica 

Para realizar a dispensa de medicamentos, o farmacêutico deverá analisar e validar a 

prescrição, de forma a garantir que todos os parâmetros se encontram conforme os que estão 

indicados nas normas [6]. Apesar da legislação ter sido alterada, de forma a promover a 

prescrição por receita eletrónica desmaterializada, ainda existem em circulação as receitas 

manuais e as receitas eletrónicas materializadas, que requerem alguns cuidados na validação.  

 

 Receita Eletrónica Materializada 

 Para a validação deste tipo de receita é necessário que estejam corretamente 

preenchidos e legíveis os seguintes campos: 

• Número da receita, local de prescrição e identificação do médico prescritor 

• Identificação do utente:  

o Nome  

o Número de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS)   

o Regime de comparticipação de medicamentos, representado pelas 

letras “R” e “O”, se aplicável (“R” – utentes pensionistas abrangidos pelo 

regime especial de comparticipação; “O” – utentes abrangidos por outro 

regime especial de comparticipação identificado por menção ao 

respetivo diploma legal) 

• Identificação do Medicamento, podendo ser prescrito por Denominação Comum 

Internacional (DCI) (A) ou por marca (B): 

o A) Deve ser identificado por DCI ou substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem, dimensão da embalagem, Código Nacional 

para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM). 

o B) Em situações excecionais: medicamento com substância ativa, em 

que não existe medicamento genérico similar comparticipado; 

medicamento que apenas pode ser prescrito para determinada 

indicação terapêutica; justificação do prescritor quanto à 

insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito.  
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Na prescrição deve constar nome comercial do medicamento ou do 

respetivo titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM). 

• Comparticipações Especiais, com indicação do despacho aplicável 

• Número de embalagens 

• Data de prescrição e Validade de Prescrição 

• Assinatura do médico 

 

Prescrição Manual 

Para além dos tópicos apresentados anteriormente, para a validação da prescrição 

manual é necessário verificar ainda: 

• Posição da vinheta e assinatura do médico prescritor 

• Vinheta do local de prescrição, se aplicável (se o utente for pensionista, a vinheta 

deverá ser de cor verde ou vir escrita manualmente a letra “R”) 

• Exceção justificativa, corretamente preenchida 

• A caligrafia não poderá ser diferente e não pode conter rasuras; a cor da caneta 

deverá ser igual e não se pode utilizar lápis.  

• A data da prescrição médica não deverá ultrapassar os 30 dias. 

 

Prescrição Eletrónica Desmaterializada 

A Prescrição Eletrónica Desmaterializada surgiu com o objetivo de reduzir os erros na 

prescrição, validação e dispensa de medicamentos que poderiam ocorrer com as outras 

prescrições. Com este tipo de receita não existem erros relativamente à validade da prescrição 

(habitual na prescrição manual e eletrónica materializada) nem à identificação do medicamento, 

devido à caligrafia (habitual na prescrição manual). Para a dispensa deste tipo de prescrição, o 

número da receita, código de acesso e código de direito de opção deverão ser legíveis e/ou 

fornecidos. 

 

4.1.3. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP) apresentam atividade 

estimulante ou depressora sobre o sistema nervoso central, sendo utilizados em diversas 

situações clínicas. Contudo, estão também associados a atos ilícitos e à dependência física e 

psíquica, sendo por isso sujeitos a um circuito de distribuição especial [9]. Os MEP encontram-

se listados no Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro [10] e no artigo 86º do Decreto-

Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro. O registo de vendas deste medicamentos deve ser 

enviado mensalmente via e-mail para o Infarmed e de 6 em 6 meses são também enviados os 

balanços de saídas e entradas na farmácia  [11].  

A prescrição de MEP obedece a algumas particularidades: no caso de prescrição 

materializada online, offline ou manual, estes têm de ser prescritos isoladamente em receita do 

tipo “RE”, enquanto que no caso da prescrição desmaterializada, estes têm de ser prescritos 
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numa linha do tipo “LE”. A validação da prescrição é feita com base nas mesmas regras descritas 

anteriormente.  

No ato de dispensa destes medicamentos é necessário inserir no SI os dados de 

identificação do doente e da pessoa que levanta a medicação (nome, data de nascimento, 

morada, número e data do cartão de cidadão), sendo também necessária a apresentação do 

cartão de cidadão. Os dados do médico prescritor também deverão estar corretamente 

preenchidos. 

Após a dispensa do medicamento, no caso de prescrição materializada ou manual, os 

dados são impressos no verso da receita, sendo carimbada e assinada pelo farmacêutico. 

Também é impresso um recibo de venda de psicotrópicos, que é arquivado durante 3 anos, 

juntamente com a cópia da prescrição. No caso das receitas desmaterializadas, apenas é 

impresso este último recibo.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de contactar com esta documentação 

e efetuar diversas dispensas destes medicamentos durante o atendimento. O MEP mais 

amplamente vendido na FSQ é o metilfenidato, medicamento utilizado para melhorar a 

atenção e concentração e diminuir o comportamento impulsivo em doentes com 

perturbação de hiperatividade e défice de atenção [12].  

 

4.1.4. Sistemas de comparticipação 

Segundo a legislação em vigor, o SNS pode comparticipar alguns medicamentos através 

de um regime geral e de um regime especial [13], [14], [15].  

 

Regime Geral de Comparticipação 

Relativamente ao Regime Geral de Comparticipação, o SNS definiu quatro escalões de 

comparticipação, em que o Estado paga uma percentagem do PVP do medicamento. Assim, 

estão definidos: 

• Escalão A (90% do PVP) 

• Escalão B (69% do PVP) 

• Escalão C (37% do PVP) 

• Escalão D (15% do PVP) 

Os diferentes escalões de comparticipação variam conforme vários parâmetros, como a 

indicação terapêutica do medicamento, a sua utilização e o consumo acrescido para doentes que 

sofram de determinadas patologias, caso não estejam incluídos na lista de medicamentos 

considerados imprescindíveis em termos de sustentação de vida [16], [17], [18]. 

 

Regime Especial de Comparticipação 

Relativamente ao Regime Especial de Comparticipação, este pode ser efetuado em 

função dos beneficiários ou em função de patologias ou grupos especiais de utentes.  

No primeiro caso, a comparticipação é feita com base nos rendimentos. A 

comparticipação do Estado nos medicamentos integrados no Escalão A é acrescida de 5% (95%) 
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e é acrescida de 15% nos Escalões B, C e D (84%, 52% e 30%, respetivamente). No caso dos 

pensionistas do regime especial, identificados pela letra “R”, caso o medicamento dispensado 

seja algum dos cinco mais baratos, a comparticipação é de 95%.  

No segundo caso, a comparticipação é feita em medicamentos para o tratamento de 

doenças crónicas. Este regime é identificado pela letra “O”, a comparticipação é variável e está 

identificada em várias portarias e decretos-lei [19].  

 

Outros Regimes de Comparticipação 

✓ Medicamentos manipulados: comparticipação de 30%; 

✓ Produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus: comparticipação de 85% 

do PVP das tiras-teste e de 100% nas agulhas, seringas e lancetas; 

✓ Produtos dietéticos com caráter terapêutico: comparticipação de 100% se forem 

prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães (IGM) ou nos 

centros de tratamento dos hospitais parceiros do IGM; 

✓ Câmaras expansoras: comparticipação de 80% no PVP de uma câmara expansora 

por ano, não podendo exceder 28€, mediante apresentação de receita médica; 

✓ Dispositivos médicos para doentes ostomizados: comparticipação variável. 

 

Existem também vários subsistemas de saúde, em que os utentes beneficiam da 

comparticipação do SNS acrescida de uma comparticipação adicional. São exemplos de 

subsistemas de saúde a Assistência na Doença aos Militares, Multicare®, Caixa Geral de 

Depósitos, Médis®, Serviços de assistência Médico-Social (SAMS) dos sindicatos de bancários 

do Norte e Centro, SAMS quadros, entre outros. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar diversos medicamentos 

comparticipados por grande parte destes subsistemas de saúde. 

 

4.1.5. Conferência do receituário/faturação 

A Conferência de Receituário tem como objetivo verificar se os medicamentos 

(comparticipados pelo SNS) foram dispensados de acordo com as especificações do prescritor 

e é uma forma de controlar a despesa do SNS [20]. 

Atualmente, com a existência de prescrições materializadas e desmaterializadas, a 

conferência de receituário faz-se de duas formas distintas. 

No caso das receitas materializadas, após a dispensa dos MSRM comparticipados, é 

impresso no verso da receita um documento de faturação, que possui várias informações 

relativamente ao que foi dispensado. Este documento inclui a identificação da farmácia, a 

identificação de cada medicamento em carateres e código de barras, o preço total de cada 

medicamento, o valor da comparticipação, o valor efetivamente pago pelo utente e o valor total 

da receita. Posteriormente, as receitas são validadas pelo responsável, que analisa se os 

medicamentos prescritos foram corretamente dispensados. Uma vez validadas, as receitas são 

organizadas em lotes de 30 receitas e são emitidos os verbetes de identificação de lote. No final 
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do mês são emitidos o Resumo Mensal de Lotes e a Fatura Mensal. Estes documentos são 

enviados ao Centro de Conferência de Faturas (CCF) na Maia, juntamente com os lotes e os 

verbetes até ao dia 10 do mês seguinte.  

No caso das receitas desmaterializadas, o envio destes documentos para o CCF é feito 

automaticamente por via online. 

Caso os MSRM sejam comparticipados por outro subsistema de saúde, no momento da 

dispensa é impresso um documento faturação, que contém para além da informação dos 

documentos dispensados, o número de beneficiário. Estes documentos são enviados à 

Associação Nacional de Farmácias (ANF), que posteriormente reenvia aos respetivos 

subsistemas.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de acompanhar a validação das 

receitas e de organizar o receituário pelos respetivos regimes de comparticipação.  

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Os MNSRM são aqueles que não necessitam de receita médica para serem vendidos e 

como tal podem ser comercializados na farmácia ou em outros locais de venda autorizados. 

Estes medicamentos devem possuir um perfil de segurança bem estudado, estando mais 

associados a situações de automedicação [21][22]. Os MNSRM não apresentam PIC, pelo que, 

geralmente, não são comparticipados e o PVP é definido pela farmácia [7]. Utentes pertencentes 

ao organismo 42 – paramiloidose ou ao organismo 47 – lúpus têm comparticipação nos MNSRM, 

por exemplo.     

No início do meu estágio, em setembro, ainda tive a oportunidade de verificar uma 

procura acentuada de cremes para as queimaduras solares, como Biafine® (Johnson & 

Johnson) e Bepanthene® (Bayer), e também produtos de uso externo para picadas de 

insetos, como Balpic® (Baldacci) e Fenistil® gel (Novartis). No entanto, como o meu 

estágio decorreu maioritariamente durante o outono e inverno, sem dúvida os MNSRM 

mais dispensados estavam associados a situações de constipação e gripe, como o 

Cegripe® (Johnson & Johnson), Ilvico N® (Merck), Griponal® (Merck) e Antigippine® 

(Omega Pharma), bem como a dores e inflamação da garganta, sendo muito dispensados 

produtos como Mebocaína® (Novartis), Tantum Verde® (Angelini), Strepfen® e Strepsils® 

(Reckitt Benckiser). Os xaropes, pastilhas e comprimidos para a tosse são também 

MNSRM muito procurados, sendo que produtos como Mucosolvan®, Bisolvon® 

(Boehringer Ingelheim) e Fluimucil® (Zambon) para a tosse produtiva, e Bisoltusin® 

(Boehringer Ingelheim), Levotuss® (Rottapharm), para a tosse seca e irritativa, foram 

amplamente dispensados. Tive ainda a oportunidade de dispensar MNSRM de procura 

igualmente frequente, mas sem sazonalidade aparente, como antiácidos, laxantes, 

antidiarreicos, medicamentos para o enjoo do movimento entre outros. 
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4.3. Dispensa de outros produtos farmacêuticos  

A legislação contempla outros produtos de saúde que podem ser comercializados nas 

farmácias. A FSQ comercializa alguns desses produtos: 

• Medicamentos e Produtos Homeopáticos [7]: Na FSQ estes produtos não são 

muito procurados, pelo que o stock é muito limitando, sendo geralmente pedidos 

por encomenda instantânea quando existe procura por um utente. 

• Suplementos alimentares [23]: Na FSQ existe bastante procura deste tipo de 

produtos, nomeadamente, de combate à fadiga física e intelectual e aumento da 

concentração e memória, especialmente suplementos de magnésio como 

Magnesium-OK® (Angelini), Magnesona® (Laboratórios Vitória) e Magnoral® 

(Medinfar), e coadjuvantes da qualidade do sono, como Angelicalm® (Theralab) e 

Valdispert® (Vemedia). No início do ano foi possível notar o início da procura de 

suplementos alimentares termogénicos, tais como os da gama Depuralina® 

(Theralab) e drenantes, promotores de perda de peso e anticelulíticos da 

EasySlim® (Farmodiética).  

• Medicamentos e Produtos Veterinários [24]: Na FSQ, os produtos veterinários mais 

frequentemente procurados são os antiparasitários internos e externos, tais como 

Drontal® (Bayer) e Frontline® (Boehringer Ingelheim), e os anticoncecionais, como 

Pilusoft® (Laboratoires Moureau) e Megecat® (Vétoquinol. Os medicamentos 

veterinários são dispensados mediante a apresentação de receita médica 

veterinária. 

• Produtos de puericultura [25]: A FSQ tem um linear relativamente extenso dedicado 

a artigos de puericultura e de conforto para os bebés e crianças nos primeiros anos 

de vida. Neste linear podemos encontrar produtos da Nuk® e da Chicco® 

(biberões, chupetas, tetinas, vários brinquedos), papas, leites, boiões, infusões e 

sumos da Nutribén®, leites da Nestlé®, fraldas da marca Libero®, entre outro tipo 

de produtos. 

• Produtos fitoterapêuticos [26]: A FSQ possui um stock limitado de chás e infusões 

medicinais, tendo em conta que estes, geralmente, só são procurados em casos 

de obstipação. 

• Dispositivos Médicos [27]: Na FSQ há uma grande procura deste tipo de produtos, 

nomeadamente tiras e lancetas para a medição e controlo da glicémia. Outro tipo 

de dispositivos que se vendem diariamente são meias de compressão e de 

descanso, gazes e compressas, pensos, testes de gravidez, preservativos, 

seringas, entre outros. 

• Medicamentos Manipulados [28]: A FSQ praticamente não prepara produtos 

manipulados, sendo que quase todos estes medicamentos são provenientes da 

Farmácia dos Clérigos e da Farmácia Barreiros. Durante o meu estágio tive a 
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apenas a oportunidade de espatular uma mistura de 200g de creme hidratante 

Barral® e 60g de Diprosone® (Schering-Plough) 0,05% pomada. 

• Produtos Cosméticos e de Higiene Pessoal [23]: A FSQ dispõe de um linear 

dedicado a produtos cosméticos e dermocosmética, sendo constantemente 

renovado, existindo várias marcas expostas (Uriage®, Caudalie®, Bioderma®, 

Lierac®, Esthederm®, La Roche-Posay®, Vichy®, entre outras). Os produtos de 

maior destaque incluem os utilizados para a hidratação do corpo, durante e após o 

banho e os produtos utilizados em condições específicas, como acne, rosácea, 

pele atópica, manchas e rugas. A FSQ também tem disponíveis produtos para a 

caspa, cabelos secos/oleosos e queda de cabelo, sendo este último um pedido de 

ajuda e aconselhamento por parte do utente recorrente. A nível de higiene íntima 

destacam-se as marcas Lactacyd®, Saugella® e Femyliane®. O que acaba por ter 

também bastante procura são produtos de higiene oral, desde pastas, colutórios e 

escovas dos dentes. A preocupação com o aspeto físico tem vindo a aumentar e, 

consequentemente, a procura de aconselhamento na farmácia em relação à 

dermocosmética é cada vez maior.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar vários destes produtos, 

como produtos cosméticos e de higiene pessoal (maioritariamente produtos de rosto e de 

higiene dentária), dispositivos médicos (material de penso, testes de gravidez, meias de 

compressão, fraldas para a incontinência, seringas, preservativos, entre outros), 

medicamentos e produtos veterinários, medicamentos manipulados e homeopáticos. É 

possível verificar a sazonalidade de alguns destes produtos, por exemplo: a procura de 

cremes mais nutritivos e untuosos no pico do Inverno; suplementos alimentares para 

melhorar a concentração e memória no início do ano letivo; e suplementos alimentares 

promotores da perda de peso, como os drenantes e termogénicos, durante os primeiros 

meses do ano.  

 

 

4.4. Dispensa e aconselhamento farmacêutico 

Com o aumento da competitividade na área farmacêutica, o atendimento farmacêutico 

deverá ser o mais profissional e diferenciado possível. O farmacêutico não deverá ser apenas 

um vendedor, mas ter uma atitude ativa na dispensa do medicamento.  

Aquando a dispensa, o farmacêutico deverá ter uma atitude crítica perante os medicamentos 

ou produtos de saúde que estão a ser aconselhados, de forma a verificar se é realmente o mais 

indicado para o utente. Após proceder a esta avaliação, o farmacêutico deve fornecer toda a 

informação necessária para o uso correto do medicamento, tendo em conta as habilitações 

literárias e situação social do utente de forma a adaptar o discurso. O farmacêutico deverá dar 

informação sobre a função do medicamento, posologia, modo de administração, reações 

adversas frequentes, contraindicações, entre outras.  
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No decorrer do estágio percebi a importância do aconselhamento farmacêutico para o 

uso correto do medicamento e adesão à terapêutica. Algumas dessas situações 

encontram-se aqui descritas: 

 

Situação 1: Uma utente dirige-se à farmácia com uma receita médica, na qual constava um 

xarope de cloridrato de ambroxol (expetorante, pela redução da viscosidade das secreções 

brônquicas [29]) a 6 mg/ml com uma posologia de 10 ml duas vezes por dia. Em conversa com 

a utente, esta explicou que não conseguia tomar xaropes devido ao seu sabor e textura, e que 

tinha pedido ao médico prescritor que não incluísse medicamentos com esta forma farmacêutica 

na receita. Para garantir a adesão à terapêutica, sugeri à doente que tomasse dois comprimidos 

Mucosolvan® (Boehringer Ingelheim) de 30 mg duas vezes por dia, uma vez que a substância 

ativa e a dose diária seriam exatamente as mesmas prescritas. A utente concordou com a 

sugestão e levou os comprimidos.  

 

Situação 2: Uma utente chega à farmácia com uma prescrição de ácido ibandrónico 150 mg 

em comprimidos revestidos por película, medicamento que iria fazer pela primeira vez. A doente 

demonstrou alguma confusão quanto à posologia. Expliquei que o medicamento deve ser tomado 

unicamente uma vez por mês e que, por essa razão, era melhor escolher um dia fácil de 

memorizar (o primeiro dia de cada mês, por exemplo). Por se tratar de um bifosfonato, o ácido 

ibandrónico tem baixa absorção e pode causar irritação da mucosa gástrica. Assim, a doente foi 

informada de que o medicamento seria tomado 30 minutos antes do pequeno-almoço e que 

durante esse tempo deveria manter o corpo numa posição vertical, evitando o refluxo 

gastroesofágico [30].  

 

Situação 3: Um utente queixa-se de que os xarope da tosse que está a tomar “há uns dias” 

não parece estar a fazer efeito. Quando questionado sobre qual o seu tipo de tosse, o utente 

referiu tosse seca. Perguntei ao utente se não sentia expetoração presa nos pulmões, ao que o 

doente responde que sente “alguma coisa presa, mas não sai nada” e que por isso considerava 

a sua tosse seca. Na primeira farmácia onde o utente se dirigiu, foi-lhe dispensado Tussoral® 

(Sanofi) xarope o qual contém 1.33 mg/ml de bromidrato de dextrometorfano, o qual está indicado 

em tosse de origem irritativa e contraindicado na tosse produtiva, uma vez que aumenta a 

resistência das vias aéreas à expulsão da expetoração [31]. Assim, foi dispensado um novo 

medicamento indicado à condição do doente, Fluimucil® (Zambon) xarope contendo 40 mg/ml 

de acetilcisteína, que diminui a viscosidade da expetoração e melhora a funcionalidade 

mucociliar [32]. 

 

Situação 4: Uma utente grávida (no fim do primeiro trimestre) dirige-se à farmácia com uma 

prescrição de Migrétil® (Bial), utilizado no tratamento da crise de enxaqueca, constituído por 400 

mg de paracetamol, 100 mg de cafeína, 1 mg de tartarato de ergotamina e 0,1mg de alcaloides 

da beladona. A utente afirmou ter referido na consulta médica o seu estado fisiológico, no entanto 
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não tinha total confiança na prescrição, pelo que pediu a minha opinião sobre a mesma. Informei 

a utente de que o medicamento prescrito não é indicado na gravidez, tendo em conta que a 

ergotamina pode ser abortiva e provocar malformações fetais [33]. Assim, aconselhei a utente a 

optar por comprimidos de 500 mg de paracetamol, cujos dados epidemiológicos sugerem que, 

em doses terapêuticas, não mostra efeitos indesejáveis na gravidez ou na saúde do feto e recém-

nascido [34]. A utente aceitou o aconselhamento e preferiu levar o medicamento que lhe foi 

recomendado na farmácia.  
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5. Serviços prestados 

A Farmácia Comunitária é o local mais próximo da comunidade no que toca a cuidados de 

saúde. A Farmácia surge como um local onde o utente pode procurar aconselhamento e outros 

serviços na área da saúde [35] sem ter que se deslocar muito da sua área de residência e sem 

esperar em longas filas. Os serviços farmacêuticos que podem ser prestados nas farmácias 

encontram-se legislados e têm como objetivo a promoção da saúde e bem-estar dos utentes 

[36]. Os serviços farmacêuticos prestados pela FSQ são a administração de injetáveis, 

determinação dos parâmetros físicos e bioquímicos, as consultas de nutrição e podologia, 

entregas de MPS ao domicílio, sem qualquer taxa adicional, e recolha de medicamentos fora de 

prazo ou sem uso em colaboração com a Valormed.  

A medição dos parâmetros físicos e bioquímicos, como a pressão arterial, a glicémia, o 

colesterol total e os triglicerídeos são os serviços farmacêuticos mais procurados dos utentes da 

FSQ.  

A medição dos parâmetros físicos e bioquímicos foi das primeiras atividades 

desenvolvidas no estágio. Este ato farmacêutico possibilitou-me um primeiro contacto 

com o público da FSQ. Durante estes meses procedi à medição da pressão arterial, da 

glicémia, do colesterol total e dos triglicerídeos de diversos utentes, tendo o cuidado de 

aconselhar medidas não farmacológicas e, em alguns casos, direcionar o utente para o 

médico.  
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6. Formações  

O conhecimento científico e o mercado MPS estão sempre em evolução. Novos produtos e 

novas campanhas publicitárias são lançados constantemente. Como tal, o farmacêutico deverá 

manter-se atualizado de forma a poder prestar o melhor aconselhamento.  

As formações fazem parte do processo de aprendizagem do farmacêutico. Desta forma, 

os laboratórios e empresas têm duas abordagens diferentes. Uma das abordagens e a mais 

frequente, é o envio de formadores à farmácia, de forma a apresentarem os novos produtos; a 

outra abordagem passa pelo convite dos colaboradores da farmácia a frequentar a formações, 

num local externo à farmácia.  

No âmbito do estágio curricular tive a oportunidade de participar nas formações 

descritas na tabela 3. 

 

Tabela 3. Formações assistidas durante o período de estágio. 

Formação Data Local Duração 

Spidifen® e Spidiplaste® 
(Zambon) 

03/10/2017 
Hotel Pestana Palácia do 

Freixo, Porto 
2 horas 

Pic® e Chicco® 24/10/2017 FSQ 2 horas 

Paranix® e EllaOne® 
(OmegaPharma) 

31/10/2017 FSQ 2 horas 

Isdin® 21/11/2017 FSQ 2 horas 

Esthederm® 22/11/2017 FSQ 4 horas 

Mylan® 04/12/2017 FSQ 2 horas 

Bioderma® 02/01/2018 FSQ 1 hora 

Gama de hidratação da 
Uriage® 

26/01/2018 FSQ 1 hora 

Fluimucil® (Zambon) 31/01/2018 
Fundação Dr. António 

Cupertino de Miranda, Porto 
2 horas 

Cartão Saúda (Farmácias 
Portuguesas) 

01/02/2018 FSQ 4 horas 

Frontline® (Boehringer) 05/02/2018 FSQ 4 horas 

Gama Intensive da 
Esthederm® 

21/02/2018 FSQ 4 horas 

Gama DermoProtect da 
Barral® 

27/02/2018 FSQ 4 horas 

Uriage® 02/03/2018 
Open Village Sports Hotel, 

Guimarães 
3 horas 

Biorga® 09/03/2018 FSQ 4 horas 
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Parte II – Projetos desenvolvidos 

durante o estágio 
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1. Projeto I – Tipos de pele 

 

1.1. Enquadramento geral 

Comparativamente às farmácias da região, a FSQ é a que detém o maior mercado de 

produtos cosméticos e de higiene pessoal (PCHP). Se a promoção e aconselhamento destes 

produtos forem bem trabalhados podem constituir uma grande vantagem comercial à farmácia, 

atraindo um público mais jovem.  

No entanto, aquando do pedido de aconselhamento por parte do utente, muita vezes os 

profissionais de saúde tendem a questionar “qual o seu tipo de pele?”, questão esta que muitas 

vezes é a que o cliente quer ver respondida. O desconhecimento do utente e a dificuldade em 

realizar o diagnóstico do profissional de saúde podem levar a um aconselhamento desadequado 

e uma descrença nos produtos e no farmacêutico.  

 

1.2. Desenvolvimento 

A pele é o maior órgão do corpo humano, com uma área de cerca de 2 m2  e um peso 

que pode variar entre os 4 e os 9 kg no adulto [37].  É um órgão fundamental à vida já que atua 

como barreira contra microrganismos, substâncias químicas, radiações, perda de água e calor, 

sendo também responsável pela regulação térmica, pela função sensorial (tato, pressão, dor, 

frio, calor, …) e pela excreção de substâncias que são eliminadas pelo organismo [37][38].  

Este órgão dinâmico consiste em três camadas principais: a epiderme, a derme e a 

hipoderme; cada uma destas é composta por vária subcamadas. Existem ainda os apêndices da 

pele, como os folículos, glândulas sudoríparas e sebáceas, também importantes na função geral 

da pele [37][38].  

A epiderme é a camada mais superficial da pele responsável pela função de barreira. 

Podem distinguir-se 5 subcamadas de células queratinócitas, que são produzidas na camada 

basal (subcamada mais interior) e migram em direção ao estrato córneo (subcamada mais 

exterior), amadurecendo ao longo do caminho. A este processo é dado o nome de 

queratinização, que torna as subcamadas distintas.  

• Camada basal ou estrato basal: subcamada mais interior onde são produzidos os 

queratinócitos [38][39]; 

• Camada espinhosa ou estrato espinhoso: os queratinócitos produzem queratina e 

tornam-se fusiformes [38][39]; 

• Camada granulosa ou estrato granuloso: é aqui que a queratinização começa – as 

células produzem grânulos duros, à medida que os queratinócitos ascendem, 

tornam-se mais queratinizados [38][39]; 
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• Camada clara ou estrato lúcido: nesta subcamada as células estão muito 

comprimidas, achatadas e indistinguíveis [38][39]; 

• Camada córnea ou estrato córneo: esta é a subcamada mais exterior da epiderme, 

composta por cerca de 20 camadas de células mortas (cornócitos) dependendo da 

zona do corpo. Os corneócitos são embebidos num cimento lipídico, assemelhando-

se a uma parede de tijolos (os corneócitos são os tijolos e os lípidos entre as células, 

o cimento), esta organização é responsável pela impermeabilização da pele e pela 

proteção contra agressões - quando estes lípidos estão em falta a pele pode tornar-

se áspera e seca [37][38][39]. 

Na epiderme localizam-se os melanócitos, células responsáveis pela produção de 

melanina (pigmento que dá cor à pele), as células de Langerhans, que têm como função a defesa 

imunológica, e ainda as células de Merkel, com atividade neurosensorial [37][39]. Os anexos 

cutâneos – unhas, pelos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas – fazem também parte da 

epiderme. As glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas são responsáveis pela regulação da 

temperatura corporal (através da eliminação do suor) e por produzir e excretar o sebo na 

superfície da pele, respetivamente [37][39].  

A superfície da epiderme está coberta por uma emulsão de água e lípidos, denominada 

de filme hidrolipídico. Este manto é responsável pelo pH levemente ácido da pele (entre 5,4 e 

5,9) ideal para o crescimento da flora natural da pele e para a eliminação de microrganismos 

prejudiciais, para além disso, contém enzimas que auxiliam o processo de descamação e 

reparação da pele [38]. Esta emulsão é mantida pelas secreções das glândulas sudoríparas e 

das glândulas sebáceas, sendo constituída por ácido lático, aminoácidos, lípidos acídicos, ácidos 

carboxílicos, pirrolidona e outros fatores humectantes naturais derivados do processo de 

queratinização [38].  

Em profundidade, a camada seguinte é a derme, uma camada intermédia espessa, 

elástica, mas firme. Esta é composto por duas subcamadas: 

• A subcamada inferior – estrato reticular: uma zona profunda e espessa que forma 

uma transição líquida com o tecido subcutâneo ou hipoderme [38][39]; 

• A subcamada superior – estrato papilar: esta forma uma passagem ondulada e 

definida com a epiderme; os vasos sanguíneos deste estrato são responsáveis por 

nutrir a epiderme [37][38][39].  

Esta camada é constituída por tecido conjuntivo rico colagénio e elastina, responsáveis 

pela força e flexibilidade, essenciais para uma pele saudável e com um aspeto jovem [37][38][39]. 

Estas fibras estão embebidas numa substância gelatinosa contendo ácido hialurónico, que tem 

uma grande capacidade de retenção de água, o que mantém o volume da pele [38]. O estilo de 

vida e as condições ambientais, como as radiações solares e as mudanças de temperatura, são 

determinantes nos níveis de colagénio e elastina e na estrutura das substâncias que os 
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envolvem. Com o avançar da idade, produção daquelas fibras diminui, bem como a capacidade 

de retenção de água. Isto leva a um aspeto menos tonificado e ao aparecimento de rugas [38].  

Na derme existem várias estruturas relacionadas com a epiderme, como as raízes dos 

pelos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, mas também vasos sanguíneos, vasos 

linfáticos e terminações nervosas, que estabelecem a comunicação da pele com o restante 

organismo [37][38][39]. 

A camada mais profunda da pele é a hipoderme, que isola o corpo, armazena energia e 

protege contra traumas físicos [37][38]. É composta por adipócitos agrupados em pequenos 

aglomerados, que se mantêm estáveis graças aos septos de fibras de colagénio, e por vasos 

sanguíneos [38].   

A figura 1 é uma representação esquemática das camadas e subcamadas da pele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem quatro tipos principais de pele que variam de acordo com a genética, mas 

também com fatores internos e exteriores. Cada tipo de pele tem necessidades distintas e, por 

isso, é importante que cada indivíduo conheça a sua pele para poder escolher os cuidados 

dermocosméticos mais indicados.   

A pele normal ou eudérmica (pH 5,4 a 5,5) é considerada a pele ideal, é bem equilibrada 

e pouco comum na idade adulta devido às condições ambientais e ao stress [40][41]. Trata-se 

de uma pele macia, suave e elástica com poros finos, que apresenta boa circulação sanguínea, 

de aspeto fresco, rosado e uniforme, sem imperfeições [40][42][43]. A zona T (testa, nariz e 

queixo) pode ser ligeiramente oleosa, mas as secreções sebáceas e sudoríparas são 

Figura 1. Estrutura da pele (imagem adaptada [39]). 
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equilibradas [40][41][43]. A pele normal tolera bem sabões e detergentes sem repuxamentos e 

suporta razoavelmente a exposição solar e alterações climatéricas [41]. A pele normal não exige 

demasiados cuidados, no entanto deve ser feita a limpeza de manhã e à noite com um leite ou 

sabonete suaves e deve ser hidratada com um creme adequado, equilibrado em relação ao filme 

hidrolipídico, mantendo a hidratação e impedindo a secura pelo meio ambiente. A proteção solar 

não deve ser descurada. Pode ser feita uma máscara hidratante e  um esfoliante suave uma vez 

por semana [41][42][44]. 

Pele seca (pH inferior a 5,4) é o termo usado para descrever uma pele com uma baixa 

produção de sebo. Assim, faltam-lhe lípidos necessários para a retenção da hidratação e para a 

barreira de proteção da pele contra os fatores externos. Divide-se em pele seca alípica e pele 

seca desidratada [40][41]: 

• A pele seca alípica, tal como o nome indica, apresenta carência de lípidos. Na sua 

origem pode estar a baixa atividade das glândulas sebáceas, o que pode ser devido 

a fatores genéticos, exposição excessiva a fatores ambientais agressivos ou 

utilização de produtos dermocosméticos inadequados. A pele tem um aspeto baço e 

opaco, é áspera ao toque, com tendência a descamar e facilidade em desenvolver 

linhas de expressão pronunciadas. O contacto continuado com a água pode agravar 

a secura da pele, pelo que, muitas vezes, há sensação de repuxamento após a 

limpeza da pele com enxaguamento [41].  

• A pele seca desidratada é característica das pessoas idosas, devendo-se, muitas 

vezes, à falta de ingestão de água. Frequentemente, está associada a uma 

diminuição da secreção das glândulas sudoríparas e sebáceas. Trata-se de uma 

pele fina de aspeto macilento com escamas e grande número de rugas finas, 

apresenta também flacidez e falta de elasticidade. É pouco tolerante a sabões, 

exposição solar e mudanças climatéricas [41][43].  

A higiene da pele seca deve ser feita usando produtos suaves com uma percentagem 

de corpos gordos que permitam a limpeza, mas mantenham uma camada oleosa generosa 

[41][44]. A pele necessita de hidratação e nutrição frequentes e intensas [44]. Durante o dia, para 

além do reforço do filme hidrolipídico, deve ser sempre usado um produto com proteção solar 

[41][42].  Durante a noite, a pele poderá beneficiar de um creme com efeito a nível da 

regeneração celular com ingredientes lipídicos, evitando, assim, as rugas. Uma a duas vezes por 

semana, deve ser aplicada uma máscara nutritiva [41]. A ingestão de dois litros de água por dia 

também é benéfica para a hidratação da pele [42]. 

 A pele oleosa (pH superior a 6,5) apresenta uma produção excessiva de sebo, conhecida 

como seborreia [40][41]. Esta pode ser devida a predisposição genética, a flutuações hormonais, 

à toma de medicamentos e ao uso de cosméticos comedogénicos [40][42][43]. A pele oleosa 

pode ainda ser hidratada ou desidratada: 
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• Na pele oleosa hidratada há uma secreção abundante das glândulas sudoríparas e 

sebáceas, particularmente na zona T. Este tipo de pele é frequente nos jovens [41]. 

Trata-se de uma pele com aspeto espesso e brilhante, com poros largos, tato 

untuoso, com comedões abertos e tendência para a acne [40][41][44]. Reage bem 

aos agressores externos, bem como a sabões e detergentes [41]. 

• Na pele oleosa desidratada, a secreção sebácea está aumentada e a sudorípara 

diminuída. O aspeto é muito semelhante à pele oleosa hidratada, mas apresenta 

tendência para a descamação e formação de rugas [41].  

A pele oleosa necessita de cuidados que removam e controlem o excesso de oleosidade 

sem irritar a glândula sebácea [41][44]. Por isso, devem ser evitados sabonetes muito alcalinos 

e detergentes agressivos. Os produtos cosméticos usados devem ter a capacidade de 

restabelecer a proporção entre ácidos gordos saturados e insaturados, normalizando a secreção 

sebácea, e equilibrar da flora microbiana, através de ingredientes com ação antissética. 

Ingredientes com ação absorvente, anti-inflamatória e reparadora evitam o aparecimento de 

comedões. Deve, como em qualquer outro tipo de pele, usar-se proteção solar. Uma a duas 

vezes por semana pode usar-se uma máscara purificante e repousante, já os esfoliantes devem 

ser apenas usados se não existirem lesões inflamatórias [41][43]. 

A pele mista tem esta designação por ser oleosa na zona T e normal ou seca nas 

bochechas [40][42]. É o tipo de pele mais comum [44]. Existe uma secreção sebácea aumentada 

na zona T e diminuída no resto do rosto. Isto leva a que a testa, queixo e nariz se apresentem 

brilhantes, com poros largos e visíveis e, possivelmente, comedões. As bochechas podem 

apresentar um aspeto normal a seco [40][43]. Os cuidados de higiene são semelhantes aos 

referidos para a pele oleosa e deve ser usado um produto hidratante específico para este tipo de 

pele [42]. 

A pele sensível pode ocorrer em indivíduos com qualquer um dos tipos de pele já 

descritos. Para algumas pessoas, a pele sensível é uma condição permanente, enquanto que 

para outras, é desencadeada por fatores internos e externos que deixam a barreira natural da 

pele comprometida, o que leva à perda de água e permite a penetração de substâncias irritantes 

[40][43]. É uma pele reativa às influências ambientais, como stress, variações de temperatura e 

radiações solares. Estes fatores levam a um desequilíbrio que provoca na pele a sensação de 

tensão, prurido, repuxamento e vermelhidão [40][42][43]. Assim, uma pele sensível precisa de 

cuidados específicos que a acalmem e fortaleçam as suas barreiras. As fragrâncias devem ser 

evitadas e a limpeza deve ser feita com água tépida [42].   

Existem diferentes métodos para avaliar o tipo ou estado de pele. O primeiro tem por 

base a anamnese, os hábitos de cuidados de pele, as principais preocupações do utente, a 

sensação da pele ao toque e o seu aspeto. Para isto, o indivíduo deve limpar a sua pele com um 

produto, suave sem aplicar qualquer produto cosmético após a limpeza. A avaliação deve ser 

feita passados 30 a 60 minutos [45].  
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O estado da pele pode também ser avaliado recorrendo a aparelhos que medem 

variáveis como a hidratação, integridade da pele, elasticidade e firmeza e nível de sebo à 

superfície. Os métodos instrumentais são mais exatos, uma vez que não dependem do avaliador, 

ao contrário do primeiro método, que pode depender da sensibilidade de quem o executa [46].   

Para além daqueles aparelhos, existem também dispositivos não instrumentais que 

auxiliam na determinação do tipo de pele. Um deste é, por exemplo, o SebuPad® P49 

(Courage + Khazaka electronic). Trata-se de um género de esponja com uma superfície que 

desenvolve pontos escuros, quando em contacto com o óleo da pele. O aspeto do SebuPad® 

P49 é posteriormente comparado com a escala de avaliação fornecida, permitindo avaliar a pele 

como seca, normal, com tendência a oleosa ou oleosa [47]. 

Finalmente, existe um questionário validado cientificamente conhecido por Baumann 

Skin Type Indicator (BSTI) desenvolvido por uma dermatologista norte-americana, Leslie 

Baumann. Os 16 Baumann Skin Types®, descritos no livro The Skin Type Solution [48] da 

mesma autora, são o método usado por vários dermatologistas para diagnosticar o tipo de pele 

dos pacientes e prescrever uma rotina de cuidados de rosto personalizada [49].  

O questionário é composto por 64 questões e caracteriza a pele tendo em conta quatro 

parâmetros dicotómicos: seca (D – Dry) ou oleosa (O – oily); sensível (S – sensitive) ou resistente 

(R – resistant); pigmentada (P – pigmented) ou não pigmentada (N – non-pigmented); com 

tendência a rugas (W – Wrinkle-prone) ou sem tendência a rugas (T – tight). O resultado do 

questionário resulta em 16 tipos de pele distintos (figura 2). Um exemplo de um resultado do 

BSTI é DSPW – seca, sensível, pigmentada e com tendência a rugas [48][49]. 

 

1.3. Métodos 

O rastreio de tipo de pele decorreu na FSQ durante os dias 16 e 19 de fevereiro. Elaborei 

um cartaz para a divulgação do evento (Anexo III) que afixei na farmácia e em estabelecimentos 

comerciais da proximidade da FSQ e partilhei nas redes sociais. O rastreio foi feito 

individualmente num posto perto da entrada da farmácia, tendo uma duração de cerca de 30 

minutos. Inicialmente, cada participante respondeu a um questionário sobre a sua rotina de 

cuidados de rosto, principais preocupações com a pele, bem como hábitos de proteção solar. 

Seguidamente, o nível de oleosidade da pele foi determinado através do SebuPad® P49. Para 

auxiliar o diagnóstico foi também usado o BSTI, no entanto, foram apenas colocadas as questões 

relativas à secura/oleosidade e sensibilidade, uma vez que as 64 questões do teste completo 

levariam a que o rastreio se tornasse demasiado longo.  

Assim, o tipo de pele foi determinado tendo em conta as queixas do utente, a avaliação 

visual, o resultado do SebuPad® P49 e as questões selecionadas do BSTI.  

Finalmente, foram entregues um cartão de aconselhamento (Anexo IV) com uma rotina 

de cuidados de rosto personalizados adequados ao tipo de pele de cada participante e às suas 
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preferências pessoais, bem como amostras de produtos cosméticos. É de referir, ainda, que foi 

colocado um questionário de satisfação.  

Para além do rastreio, foram distribuídos na farmácia folhetos que elaborei com 

informação sobre cada tipo de pele (Anexo V), com o intuito de melhorar o autoconhecimento 

dos utentes em relação à sua pele.  

 

1.4. Resultados e discussão 

O rastreio contou com 5 participantes do sexo feminino. As respostas ao questionário, bem 

como os resultados obtidos nos testes encontram-se resumidos na tabela 4. 

 

Tabela 4. Tabela-resumo das respostas dadas ao questionário e dos resultados dos testes efetuados. 

Participante 1 2 3 4 5 

Faixa etária 

(anos) 
41 a 50 20 a 30 41 a 50 >60 20 a 30 

Autoavaliaçã

o 
Seca Oleosa Seca Não sabe Mista 

Principais 

preocupaçõe

s 

Secura 
Oleosidade, 

manchas 

Secura, 

rugas 

Prurido, 

descamação 

Sensibilidade

, oleosidade, 

imperfeições 

Cuidados 

diários 

Higiene c/ 

enxaguament

o 

Higiene c/ 

enxaguamento

, hidratação 

Higiene s/ 

enxaguamento

, nutrição, 

antirugas 

Higiene c/ 

enxaguamento

, hidratação 

Higiene c/ 

enxaguamento, 

hidratação 

Cuidados 

ocasionais 
- - - - Esfoliação 

Resultado 

SebuPad® 

P49 

Pele seca 

Pele com 

tendência 

oleosa 

Pele seca Pele seca 

Pele com 

tendência 

oleosa 

Resultado 

BSTI 
DS OR DR DS OS 

Diagnóstico 

Seca 

desidratada 

e sensível 

Oleosa 
Seca 

desidratada 

Seca alípica 

e sensível 

Oleosa 

desidratada e 

sensível 
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Figura 2. Distribuição das participantes por faixas etárias. 

 

 

Figura 4. Resultados obtidos pelo SebumPad® P49. 

 

 

Figura 5. Resultados obtidos pelo BSTI. 

 

 Apenas uma das participantes afirmou desconhecer totalmente o seu tipo de pele. Das 

restantes quatro, duas pensavam ter pele seca, uma pele oleosa e outra pele mista. Todas 

relataram cuidados de rosto diários, inclusive limpeza, no entanto, apenas uma participante 

referiu ter por hábito cuidados complementares pontuais de rosto, nomeadamente esfoliação. A 

Seca; 
n=3

Normal; 
n=0

Com 
tendênci

a 
oleosa; 

n=2

Oleosa; 
n=0

Resultados SebuPad® P49

DS; n=2

DR; n=1

OS; n=1

OR; n=1

Resultados BSTI

Não; 
n=1

Sim; 
n=4

Pensa conhecer o tipo de pele

< 20 ; 
n=0

20 a 30; 
n=2

31 a 40 ; 
n=0

41 a 50; 
n=2

51 a 60; 
n=0

> 60; 
n=1

Faixa etária

Figura 3. Conhecimento das participantes relativamente 

ao seu tipo de pele 
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queixa mais frequente foi a secura/descamação, referida três participantes das faixas etárias 

superiores, seguida de oleosidade e imperfeições, descritas pelas duas participantes da faixa 

etária mais baixa. A maioria das utentes tem pele sensível, mas apenas uma referiu 

sensibilidade.  

A autoavaliação das participantes estava próxima da realidade, pelo que este rastreio foi 

importante para completar o conhecimento das mesmas sobre a pele de cada uma, adaptando 

assim as suas rotinas de cuidados de rosto. Por exemplo, duas das participantes não 

consideravam a sua pele sensível, o que poderia levar à utilização de PCHP agressivos e 

consequente desconforto; enquanto a utente que considerava a sua pele mista, percebeu que 

na realidade a sua pele é oleosa e que se encontra desidratada, sendo aconselhada a usar 

produtos de limpeza suaves e a privilegiar a hidratação.  

De modo a perceber se o rastreio atingiu as expectativas das participantes, foi-lhes pedido 

que respondessem a um breve inquérito de satisfação. Os resultados encontram-se nos gráficos 

seguintes.  

 

  

Não ; 
n=0

Talvez; 
n=1

Sim; 
n=4

Aconselharia o rastreio?

Péssimo
; n=0

Mau; 
n=0

Bom; 
n=1

Muito 
bom; 
n=3

Excelente; 
n=1

Como avalia o resteio?

Figura 6. Avaliação geral da atividade. Figura 7. Recomendação da atividade. 
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Figura 8. Avaliação do aconselhamento.  

 

 Quatro em cinco participantes considerou o rastreio muito bom ou excelente, 

esclarecedor e, por isso, recomendariam a outros utentes.  

 Estes resultados demonstram que apesar da pequena amostra, o rastreio correu de uma 

forma bastante positiva.  

 

1.5. Conclusões 

Esta atividade permitiu-me trabalhar os meus conhecimentos de dermocosmética, uma 

área que muito me alicia, bem como melhorar a minha capacidade de comunicação.  

O rastreio foi um evento benéfico para a FSQ, este tipo de atividades fidelizam o utente 

e aumentam a credibilidade do farmacêutico perante a comunidade. Por outro lado, as amostras 

fornecidas são uma forma de dar a conhecer os produtos disponíveis na farmácia, podendo 

resultar em futuras aquisições. 

O rastreio contou com uma amostra de apenas cinco utentes, o que se pode ter devido 

ao facto de a atividade ter decorrido durante dois dias úteis. No entanto, já se encontravam 

programadas outras atividades na FSQ durante os fins-de-semana pretendidos, pelo que estas 

foram as melhores datas possíveis. É de referir que preferi que o rastreio se realizasse a uma 

segunda-feira e uma sexta-feira, dias que pela feira municipal e proximidade com o fim-de-

semana respetivamente, há mais afluência de utentes à farmácia.  

Os objetivos iniciais foram cumpridos, o tipo de pele das utentes foi avaliado, foram-lhes 

oferecidas amostras de PCHC e uma rotina de cuidados personalizados e foram distribuídos os 

Não; 
n=0

Não 
completamente

; n=1

Sim; 
n=4

O aconselhamento foi 
esclarecedor?
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folhetos sobre o tema na farmácia. Para além disso, e talvez mais importante, o feedback das 

participantes foi bastante positivo. Pessoalmente, penso que à parte da baixa afluência, o rastreio 

decorreu com sucesso.  
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2. Projeto II – Proteção solar 

 

2.1. Enquadramento geral e objetivos 

Com o contacto com o público é fácil perceber que ainda existem muitos mitos associados à 

proteção solar. A população ainda acredita que é algo apenas necessário na praia e para 

indivíduos de pele muito clara. Assim, logo desde o início do meu estágio decidi que iria 

desenvolver um projeto relativo a esta temática. Tal como descrito no cronograma da tabela 1, 

iniciei este projeto em novembro, no entanto, o corpo farmacêutico pensou não ser a melhor 

altura para opor em prática. Desta forma, decidi aproveitar o rastreio de tipo de pele para colocar 

algumas questões relativas ao padrão de utilização de produtos cosméticos com fator de 

proteção solar (FPS). Quanto à frequência de utilização de proteção solar, as respostas foram 

as seguintes: 

• Uma participante nunca usa proteção solar; 

• Duas participantes apenas usam proteção solar na praia; 

• Uma participante apenas usa proteção solar durante as estações mais quentes; 

• Uma participante usa proteção solar diariamente. 

As repostas a esta primeira questão confirmam a suposição inicial de que é ainda rara a 

utilização diária de produtos cosméticos com FPS. 

Quanto ao FPS escolhido, apenas uma participante afirma escolher um índice entre 15 

a 25 (proteção média), enquanto as restantes quatro optam por um índice de 50 (proteção alta) 

[50].  

Parece existir uma preferência por FPS mais elevados, no entanto estes são 

maioritariamente usados apenas em situações extremas. Assim, o meu plano inicial de educar a 

população para a importância da proteção solar e desmistificar os preconceitos a si associados, 

ganhou forma.  

 

2.2. Desenvolvimento 

A luz solar é um espetro de radiação eletromagnética contínuo, com três regiões 

principais de comprimentos de onda: ultravioleta (UV), visível e infravermelha. A radiação 

ultravioleta (RUV) apresenta comprimentos de onda compreendidos entre os 200 e 400 nm. No 

espetro de RUV podem ainda distinguir-se três sub-regiões os UVA (320 a 400 nm), UVB (280 a 

320 nm) e UVC (200 a 280 nm). A passagem dos UVC é bloqueada pela camada de ozono, no 

entanto as radiações UVA e UVB atingem a superfície da terra em quantidade suficiente para 

provocar consequências biológicas nos olhos e na pele [51].  
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Os RUV exercem vários efeitos na fisiologia da pele, algumas das consequências 

manifestam-se com a exposição aguda, enquanto outras são provenientes de uma exposição 

prolongada, manifestando-se de modo mais tardio [51][52].  

 Um dos efeitos agudos mais óbvios da RUV na pele é a indução da inflamação. Os UVB 

induzem uma cascata de citocinas e de mediadores vasoativos na pele que, em conjunto, 

resultam na resposta inflamatória que causa a “queimadura solar”. Se a dose de RUV exceder o 

limiar da capacidade de resposta ao dano, os queratinócitos ativam as vias apoptóticas e 

morrem. Estas radiações também provocam hiperqueratose, isto é, aumento da espessura da 

epiderme. Devido ao dano celular, sinalizadores como o p53 são ativados, alterando 

profundamente a fisiologia dos queratinócitos, o ciclo celular é interrompido, a reparação do DNA 

é ativada e ocorre indução da apoptose quando o dano é suficientemente elevado. Várias horas 

após a exposição solar, os sinalizadores de resposta ao dano diminuem e os queratinócitos da 

epiderme proliferam, levando à acumulação de queratinócitos que aumenta a espessura da 

epiderme. Esta hiperplasia melhora a proteção da pele quanto à penetração dos RUV [51][52].  

 Juntamente com a hiperqueratose epidérmica está a melanização adaptativa da pele, 

conhecida como “bronzeado”. Os RUV estimulam a produção e a acumulação do pigmento de 

melanina na pele. Esta resposta fisiológica protege a pele contra danos causados pelos UV 

subsequentes, e falhas neste processo estão relacionadas com a suscetibilidade para o 

desenvolvimento de cancro. Na realidade, o escurecimento da pele mediado por RUV é um 

processo bifásico, ocorrendo inicialmente pela redistribuição e alterações moleculares nos 

pigmentos de melanina já existentes. O escurecimento mais tardio é devido à síntese de 

melanina regulada pela exposição UV e posterior deslocação para os queratinócitos, que começa 

várias horas a dias depois da exposição solar. A melanização adaptativa é uma resposta 

fisiológica complexa que envolve vários tipos de células da pele [51][52].  

 A RUV tem muitos efeitos sobre a pele, incluindo a indução de um estado 

imunossuprimido e produção de vitamina D por conversão direta do 7-desidrocolesterol em 

vitamina D3 (colecalciferol) [43][52]. No entanto, deve ter-se em conta que para a síntese desta 

vitamina induzida pela radiação solar, é suficiente a exposição de pequenas áreas da pele, como 

o rosto ou as mãos, durante alguns minutos por semana [53].  Embora tanto os UVA como os 

UVB estejam presentes na luz solar, cada um pode exercer efeitos distintos na pele. Os UVB, 

por exemplo, são potentes indutores de inflamação e da formação de fotolesões no DNA, 

enquanto os UVA são muito menos ativos nestes processos. No entanto, os UVB levam a danos 

no DNA e outras macromoléculas causados por radicais livros oxidativos. Assim, ambos os 

subtipos de RUV podem contribuir para a carcinogénese através de mecanismos diferentes 

[51][52]. 

 Para informar o público geral sobre a radiação UV e sobre os seus potenciais perigos de 

forma mais objetiva, foi desenvolvido um parâmetro que funciona como um indicador para as 

exposições a esta radiação – o índice UV (IUV). O IUV é uma medida dos níveis de RUV que 

contribuem para o eritema, que se exprime numericamente como o resultado da multiplicação 
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do valor de irradiância efetiva (W/m2) por 40. O IUV varia entre 1 e 11+, sendo que abaixo de 2 

é baixo, entre 3 e 5 é moderado, entre 6 e 7 é alto, entre 8 e 10 é muito alto e superior a 11 é 

extremo [54][55]. Dependendo do IUV, existem recomendações dos cuidados a ter com o sol, 

representados na figura 11 [55]. Em Portugal, os valores médios de IUV durante o período 

compreendido entre os meses de outubro a abril variam entre 3 e 6, o que significa um índice 

moderado com possibilidade de alto em alguns momentos. Durante o período entre maio e 

setembro, os valores médios de IUV encontram-se entre 9 e 10, isto é, muito alto [54]. Assim, a 

proteção solar não deve ser descurada durante nenhuma estação do ano.  

 

  

 

 

 

 

 

Todos devem usar proteção solar, independentemente da idade, género ou etnia, qualquer 

indivíduo pode desenvolver cancro de pele [56]. A taxa anual de melanomas entre os 

caucasianos é de 22 casos por 100 000 pessoas. Já para os afro-americanos, a incidência é de 

1 caso por 100 000 pessoas. Contudo, a taxa de sobrevivência ao melanoma dos afro-

americanos é de 77%, sendo a dos caucasianos de 91%. Embora o melanoma não seja comum 

entre os afro-americanos, latinos e asiáticos, é mais frequentemente fatal para essas populações 

[57].  

 

2.3. Métodos 

Tendo em conta os efeitos negativos que a exposição descuidada às radiações solares 

pode acarretar, pareceu-me importante alertar a comunidade para os perigos e para alguns mitos 

relativos a este tema já há muito instalados. Assim, desenvolvi um folheto informativo (Anexo XI) 

que aborda não só os perigos associados ao culto do bronzeado, mas também às diferenças 

entre a incidência de melanomas entre etnias, a importância da proteção solar durante todas as 

estações e finalmente as recomendações relativas à exposição solar para a produção de 

vitamina D. O folheto foi distribuído aos utentes da FSQ durante o mês de março. 

Figura 9. Recomendações de cuidados com o sol relativos aos IUV [54].  
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2.4. Conclusões 

O desenvolvimento deste folheto foi proveitoso para mim como futura profissional de 

saúde, uma vez que me coagiu a aprender mais sobre os mecanismos fisiológicos da pele 

quando em contacto com as radiações solares. Por outro lado, penso também ter ajudado a 

desmistificar alguns preconceitos entre os colegas, tendo em conta que, por exemplo, alguns 

culpavam o uso de proteção solar pelo défice de vitamina D. 

Tenho a noção de que o folheto teria mais aceitação por parte da comunidade se fosse 

distribuído mais tardiamente, durante o mês de março a grande maioria da população ainda não 

se dirige à farmácia para adquirir produtos cosméticos com FPS. No entanto, um dos meus 

principais objetivos com esta atividade era sensibilizar os utentes para a importância da 

exposição solar responsável durante todo o ano. 

Na minha opinião o resultado final ficou bastante apelativo, com várias imagens 

ilustrativas e uma linguagem simples, permitindo a compreensão das várias faixas etárias e 

classes sociais, focando, ainda assim, os pontos essenciais. Ainda há muito trabalho a fazer 

neste campo e o farmacêutico é sem dúvida um dos profissionais de saúde que, pela sua 

proximidade com a comunidade, tem mais relevância na educação do utente.   
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3. Projeto III – Contraceção de emergência 

 

3.1. Enquadramento geral 

É muito comum utentes dirigirem-se à farmácia para adquirir a chamada “pílula do dia 

seguinte”. Como profissional de saúde, o farmacêutico não deve simplesmente vender uma 

marca qualquer que tenha à disposição na farmácia. Primeiro, é importante perceber se, de facto, 

a contraceção de emergência (CE) é necessária na situação em causa. Deve questionar-se o 

utente se algum método contracetivo foi utilizado e, caso a resposta seja afirmativa, qual; 

perceber porque é que aquele falhou e quando ocorreu a relação sexual (RS). Só depois de 

recolhida toda a informação é que o farmacêutico pode prestar o melhor aconselhamento.  

A questão é que nem sempre o farmacêutico sabe quando é efetivamente necessária a 

CE, em que casos em que a utente utiliza um método contracetivo menos comum. Isto leva a 

que o profissional tenha de fazer uma pesquisa antes do aconselhamento que poderá demorar 

o atendimento. Durante o estágio, foi-me solicitada algumas vezes a “pílula do dia seguinte”, 

sendo que houve uma situação em que uma utilizadora do anel vaginal me pediu 

aconselhamento quanto à necessidade de usar ou não CE. Perante esta situação tive de fazer 

uma pesquisa de modo a aconselhar a utente. Tal fez-me pensar que seria útil existir na farmácia 

um documento de fácil acesso e compreensão que agilizasse o aconselhamento em caso de 

dúvida por parte do farmacêutico. 

 

3.2. Desenvolvimento 

A CE diminui o risco de gravidez quando há uma relação sexual não protegida (RSNP) 

ou em caso de falha contracetiva. É segura, pelo que pode ser usada sempre que exista risco 

de uma gravidez não desejada, não devendo nunca substituir um método contracetivo. Não tem 

efeito abortivo nem provoca malformações fetais [58].  

Avaliar o risco de uma gravidez não desejada é complexo, dependendo de vários fatores 

como a data da ovulação, a fertilidade do casal e a utilização ou não de contraceção. A duração 

da primeira fase do ciclo, a fase folicular, tem uma duração variável, enquanto a fase luteínica é 

relativamente constante. Quando se dá a ovulação e durante as 24 horas seguintes, há maior 

probabilidade de ocorrer conceção. No entanto, são poucos os dias do ciclo em que a mulher 

não corre o risco de engravidar, sabendo-se que o período fértil é muito variável, especialmente 

em mulheres com ciclos irregulares [58]. 

Consideram-se falhas contracetivas as seguintes situações:  

• Preservativo: quando não é usado desde o primeiro contacto do pénis com a vagina, 

em caso de rotura ou retenção no canal vaginal [58][59];  
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• Contracetivo hormonal combinado (pílula, adesivo ou anel vaginal): esquecimento 

de 2 ou mais dias na toma da pílula; atraso de 2 ou mais dias na colocação do 

adesivo ou anel vaginal; toma conjunta de medicamentos indutores enzimáticos sem 

uso de métodos contracetivos de barreira durante o período de toma e 28 dias 

subsequentes [58][60]; 

• Contracetivo oral progestativo: esquecimento de 2 ou mais dias na sua toma; toma 

conjunta de medicamentos indutores enzimáticos sem uso de métodos contracetivos 

de barreira durante o período de toma e 28 dias subsequentes [58][61];  

• Implante: atraso na remoção do implante e aplicação de um novo; toma conjunta de 

medicamentos indutores enzimáticos sem uso de métodos contracetivos de barreira 

durante o período de toma e 28 dias subsequentes [58][62]; 

• Progestativo injetável, DIU/SIU (com hormonas denomina-se SIU, sem hormonas 

denomina-se DIU): atraso superior a 4 semanas na administração do injetável; 

expulsão parcial ou total do DIU/SIU; RS não protegida nos primeiros 7 dias da 

colocação do SIU, caso esta não coincida com os primeiros dias do ciclo; remoção 

do DIU/SIU sem recolocação imediata ou início de outro método contracetivo 

[58][63]. 

Em Portugal, estão disponíveis 3 formas de CE, que por ordem crescente de eficácia são 

os seguintes: 

• Levonorgestrel (LNG): atua na hipófise, bloqueando o pico de hormona luteinizante 

(LH), o que inibe ou atrasa a ovulação por um intervalo de até 5 dias, dependendo 

do tempo passado desde a RSNP e da fase do ciclo; com ação na fase pré-

ovulatória, não tem eficácia se a subida de LH já tiver começado, nas fases ovulatória 

e pós-ovulatória não apresenta qualquer eficácia; deve ser usado quando o período 

decorrido desde a RSNP é inferior a 72 horas [58][64]; 

• Acetato de ulipristal (AUP): parece ter efeito na via de regulação dos recetores de 

progesterona impedido a rutura do folículo; atrasa a ovulação por 5 dias (tempo 

médio de vida dos espermatozoides no trato vaginal); o AUP é eficaz na fase pré-

ovulatória precoce e tardia, pois, ao contrário do LNG atua não só antes da subida 

de LH, mas também quando este aumento já está a decorrer, até ao pico; deve ser 

usado quando o período decorrido desde a RSNP está compreendido entre 72 e 120 

horas [58][65]; 

• DIU de cobre: é o único método que atua nas fase pré-ovulatória, ovulatória e pós-

ovulatória; o DIU impede a fertilização pela toxicidade que o cobre exerce sobre os 

espermatozoides; por outro lado, cria uma barreira mecânica que interfere na 

nidação; este método pode ser usado quando o tempo decorrido desde a RSNP é 

superior a 120 horas [58][66]. 

Na FSQ estão disponíveis a Postinor® (Gedeon Richter), composta por 1500 µg de LNG 

[64], e a EllaOne® (OmegaPharma), com 30 mg de AUP [65]. Sabe-se a EllaOne®, pelas 
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razões já referidas, é mais eficaz na prevenção de uma gravidez não desejada que a 

Postinor®, no entanto, há que ter em conta que o preço da última é cerca de 9 euros inferior. 

Assim, é da responsabilidade do farmacêutico explicar as vantagens e limitações de cada 

um daqueles medicamentos, tendo em conta que cada caso é diferente e que a eficácia da 

CE depende do fase do ciclo menstrual da mulher em questão. É essencial que o utente 

tenha toda a informação necessária para poder fazer uma escolha consciente. Ainda assim, 

na FSQ a média de vendas por trimestre é de 2 unidades de EllaOne® e de 5 unidades de 

Postinor®, o que parece dever-se à diferença de preço entre os dois medicamentos. Os 

utentes não parecem estar completamente esclarecidos quanto ao modo de ação dos dois 

métodos de CE e, como pensam tratar-se do mesmo, acabam por rejeitar a opção mais 

dispendiosa.  

 

 

3.3. Métodos 

Com o objetivo de facilitar a procura de informação sobre CE por parte do farmacêutico e 

de agilizar o atendimento, decidi fazer um fluxograma (Anexo VII) que esclarece quando é que 

a “pílula do dia seguinte” deverá ser aconselhada, bem como uma tabela-resumo (Anexo VIII) 

onde estão explicitas as situações que cada um dos contracetivos de emergência deverá ser 

utilizado.  

 

3.4. Conclusões 

Mais uma vez, penso que este projeto foi tão proveitoso para mim como para os colegas 

da FSQ. Antes de desenvolver o fluxograma e a tabela, não me sentia à vontade para aconselhar 

uma utente que usasse, por exemplo, o anel vaginal. Agora percebo em que situações a CE deve 

ou não ser aconselhada. Ao mesmo tempo, reparei que alguns colegas aprenderam sobre 

métodos contracetivos menos comuns, como o SIU/DIU, o implante e o progestativo injetável. 

Este projeto serviu também para a equipa FSQ percebesse que é necessário educar o utente 

relativamente à CE e não apenas dispensar o medicamento tendo apenas em conta o tempo 

passado desde a relação sexual. Esta mudança de atitude valoriza o aconselhamento 

farmacêutico e aumenta as taxas de sucesso da CE. Os documentos foram entregues na 

farmácia para que a informação esteja disponível sempre que necessário de forma simples e 

rápida. 
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4. Considerações finais 

O estágio curricular é um período de aprendizagem, durante o qual não podemos estar 

focados apenas em nós. Há uma equipa a contar connosco e utentes que dependem de nós. O 

estagiário tem de aproveitar o seu tempo de estágio para desenvolver como profissional de 

saúde, estando sempre atento às necessidades específicas da farmácia e do seu público. 

O rastreio de tipo de pele foi a atividade cujo resultado mais me satisfez. Contactei 

diretamente com o público e, apesar das poucas participantes, correu melhor do que o esperado. 

A conversa com as utentes fluiu muito facilmente e percebi, não só pelo inquérito de satisfação, 

mas especialmente pelas expressões das participantes que o rastreio foi do seu agrado.  

O folheto sobre proteção solar surgiu devido a comentários que ouvimos todos os dias, 

não só na farmácia, como em casa ou com amigos. É frequente alguém dizer que não usa 

protetor solar porque “só quem tem a pele muito clarinha é que deve usar todos os dias”. Assim, 

este projeto tratou-se de uma forma de contribuir para a mudança de paradigma e para uma 

exposição solar responsável.  

Durante o estágio, foi-me solicitada algumas vezes a “pílula do dia seguinte”, sendo que 

houve uma situação em que uma utilizadora do anel vaginal me pediu aconselhamento quanto à 

necessidade de usar ou não CE. Perante esta situação tive de fazer uma pesquisa de modo a 

aconselhar a utente. Tal fez-me pensar que seria útil existir na farmácia um documento de fácil 

acesso e compreensão que agilizasse o aconselhamento em caso de dúvida por parte do 

farmacêutico, o que me levou a elaborar o fluxograma sobre falha contracetiva e CE. 
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Anexos 

Anexo I: Aspeto visual externo da FSQ. 

 

 

 

 

Anexo II: Aspeto visual da área de atendimento da FSQ. 
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Anexo III: Cartaz de divulgação - Rastreio de tipo de pele. 
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Anexo IV: Cartão de aconselhamento cosmetológico. 

 

Frente e verso do desdobrável 

 

 

Interior do desdobrável   
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Anexo V: Folheto – Conhece o seu tipo de pele? 
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Anexo XI: Folheto – Proteção solar: porque não?! 
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Anexo VII: Fluxograma – Contraceção de Emergência: Quando usar? 
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Anexo VIII: Tabela – Contraceção de Emergência: Qual usar? 

 

 



 


