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Resumo 

 O estágio curricular constitui o primeiro contato do estudante em Ciências Farmacêuticas com a 

realidade profissional. Neste, após um longo período teórico de aprendizagem, adquirimos conhecimentos de 

natureza prática em farmácia comunitária. Para além de representar uma nova fase na nossa formação, é 

também uma etapa para o desenvolvimento técnico e deontológico para futuramente desempenhar a função de 

farmacêutico. 

 O primeiro contato com o utente, inicialmente, pode parecer difícil, por constituir sempre uma tarefa 

de elevada responsabilidade com a qual não estamos familiarizados. No entanto, com a ajuda dos colaboradores 

da farmácia e com a experiência que se vai adquirindo, este contacto vai-se tornando cada vez mais acessível, 

começando a autonomia a fazer parte da ação. O contacto com o utente permitiu-me realçar a noção de que o 

nosso trabalho como profissionais de saúde, mais acessíveis ao utente, é importantíssimo para a saúde da 

população.  

 O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas durante os 3 meses de 

estágio, que decorreram entre 14 de maio e 13 de agosto de 2018, na Farmácia Sta. Quitéria. Este apresenta-se 

dividido em duas partes. Inicialmente, na primeira parte, é abordado de forma genérica aquilo que aprendi ao 

longo dos 3 meses na Farmácia Sta. Quitéria, relativamente ao funcionamento da farmácia nas vertentes de 

gestão, dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde e prestação de serviços de cuidados 

farmacêuticos. Na segunda parte do relatório são abordados diversos temas que constituem pequenos projetos 

que desenvolvi ao longo do estágio.  

A escolha dos temas dos projetos recaiu sobre as necessidades sentidas, quer por falta de informação, 

quer pela oportunidade criada pela farmácia. O meu primeiro projeto passou pela realização de uma 

apresentação, inserida no workshop Mamã & Bebé, para o desenvolvimento do tema da hidratação e cuidados 

de higiene diários da pele do bebé, junto das recentes mães ou futuras mamãs. Após me aperceber que cada 

vez é maior a preocupação pelo bem-estar dos animais de estimação e devido a vários utentes recorrem à 

farmácia com dúvidas sobre a saúde dos seus animais, decidi abordar o tema, junto dos mesmos, através de um 

folheto informativo. Este aborda a medicação de uso humano que não deve ser usada em animais, devido ao 

risco de morte por intoxicação. Por vezes, erros por negligência ou por ignorância acerca do tema, levam a 

consequências fatais na saúde e vida dos animais de estimação. Por último, dediquei-me ao tema das infeções 

fúngicas que mais frequentemente afetam os pés, ao trabalhar em conjunto com as consultas de podologia que 

a Farmácia Sta. Quitéria dispõe aos utentes.  
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Parte 1. Descrição do modo de funcionamento da Farmácia Sta. Quitéria 

e das atividades desenvolvidas  

1. Introdução 

Após 4 anos e meio de conceitos teóricos e algumas aplicações práticas dos mesmos, o Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) culmina com um estágio curricular profissionalizante. Nesta 

unidade curricular o estudante passa definitivamente à prática e entra, finalmente, em contacto com o utente e 

com o ambiente de uma farmácia comunitária, sendo desta forma possível aplicar todos os conhecimentos 

teóricos que adquiriu ao longo do curso. No que diz respeito ao aconselhamento ao utente e à interação com o 

mesmo, estas são valências que de facto representam maiores dificuldades à integração do estagiário. O estágio 

constitui assim a fase ideal para adquirir e desenvolver capacidades a este nível.  

Na parte inicial do relatório de estágio irei descrever o modo de funcionamento da FSQ assim como, 

as atividades que são desenvolvidas no quotidiano de uma farmácia comunitária. Para além disso, está 

encontra-se também descrita a minha experiência como estagiária. Durante este período desempenhei várias 

funções relativas à profissão farmacêutica que se encontram descritas na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Cronograma das tarefas realizadas na FSQ. 

Tarefas realizadas 
Maio  

(14 a 31) 
Junho Julho 

Agosto  

(1 a 13) 

Adaptação ao espaço e 

integração na Farmácia 
     

Receção, verificação e 

armazenamento de 

produtos 

    

Preparação de receituário 

para domicílios 
    

Preparação de 

manipulados 
    

Conferência de 

receituário 
     

Gestão de devoluções      
Determinação dos 

parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos 

     

Entregas ao domicílio       
Atendimento ao utente        

Projeto I – Mamã & Bebé          
Projeto II – Animais 

doentes, animais em 

segurança 

       

Projeto III – Infeções 

fúngicas nas consultas de 

podologia da FSQ 
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2. Farmácia Sta. Quitéria 

 

2.1. Localização geográfica 

A FSQ situa-se no edifício Santa Ovaia, localizado na Avenida Agostinho Ribeiro, no coração da 

cidade de Felgueiras. Esta encontra-se inserida numa das principais avenidas da cidade e numa zona onde se 

localizam bancos, a biblioteca municipal, o Hospital Agostinho Ribeiro, o Centro de Saúde, serviços de 

prestação de cuidados de saúde como clínicas de medicina dentária, diversas lojas de comercio local e locais 

de lazer como cafés e pastelarias, que fazem com que a FSQ tenha elevada afluência de utentes ocasionais e 

também frequentes devido à proximidade ao Centro de saúde. 

A FSQ apresenta um cariz tradicionalmente familiar, onde a faixa etária de utentes é muito variada, 

sendo que grande parte destes, principalmente os mais idosos, se encontram fidelizados há anos. Este facto 

permitiu-me contactar com diversos tipos de situações e de utentes.  

 

2.2. Horário de funcionamento 

A FSQ está aberta entre as 9h e as 20h, com interrupção para o almoço, entre as 13h e as 14h, em dias 

úteis. Ao sábado, a farmácia encontra-se aberta apenas na parte da manhã, entre 9h e as 13h e aos domingos 

está encerrada. Este horário de funcionamento respeita as normas descritas na legislação em vigor [1].  

Nos dias de serviço permanente, a FSQ permanece em funcionamento contínuo ao longo de 24h. O 

serviço permanente é efetuado de 6 em 6 dias, de acordo com a escala de turnos das farmácias em Felgueiras 

estipulado entre a Câmara Municipal de Felgueiras, a Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS – Norte) [2].  

O meu estágio teve a duração de 3 meses, com início a 14 de maio e término a 13 de agosto de 2018, 

na Farmácia Sta. Quitéria (FSQ), sob a orientação da Dr.ª Rosário Queirós, com um horário de segunda a 

sexta-feira das 9 h às 18 h e pausa das 13 h às 14 h para almoço.  Este horário, prolongado durante todo o 

dia, permitiu-me estar em contacto com todo o tipo de utentes, uma vez que cobria as horas de maior afluência 

à farmácia. Foi-me ainda possível realizar serviço noturno em dia de serviço permanente.  

 

2.3. Recursos humanos: constituição da equipa e direção técnica  

A FSQ cumpre os requisitos descritos na legislação que indicam que “as farmácias devem dispor, pelo 

menos, de um diretor técnico (DT) e de outro farmacêutico" e que “os farmacêuticos podem ser coadjuvados 

por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado” [3]. A equipa que exerce funções na FSQ 

é composta por 4 farmacêuticos, 4 técnicos de farmácia e 1 técnico auxiliar, como descrito na Tabela 2. Este 

grupo é de facto repleto de boa disposição, dinâmica e acima de tudo profissionalismo que contribuem para a 

excelência ao nível do atendimento e aconselhamento ao utente.   
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Tabela 2. Equipa da FSQ. 

Quadro farmacêutico  

Dr.ª Joana Mesquita Diretora técnica e farmacêutica 

Dr.ª Rosário Queirós Farmacêutica adjunta substituta 

Dr.ª Vânia Gonçalves Farmacêutica 

Dr.ª Joana Fernandes Farmacêutica 

Quadro não farmacêutico  

João Silva Técnico de farmácia 

Carla Guimarães Técnica de farmácia 

Márcio Marcelino Técnico de farmácia 

Elisabete Martins Técnica de farmácia 

Joana Fernandes Técnica auxiliar 

 

2.4. Caracterização das instalações da Farmácia 

De acordo com a legislação, “as farmácias devem dispor de instalações adequadas a garantir: a) A 

segurança, conservação e preparação dos medicamentos; b) A acessibilidade, comodidade e privacidade dos 

utentes e do respetivo pessoal” [3]. Sendo a farmácia comunitária uma das portas de entrada no Sistema de 

Saúde e, por também se caraterizar pela prestação de cuidados de saúde com elevada qualidade técnico-

científicas é imperativo que esta possua instalações e equipamentos adequados ao seu bom funcionamento [4].  

 

2.4.1. Espaço físico exterior 

 As Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF) indicam que o acesso à farmácia 

deverá ser assegurado a todos os potenciais utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos com deficiência. O 

aspeto exterior da farmácia deverá também ser profissional e facilmente identificável [4]. A FSQ encontra-se 

instalada no rés-do-chão ao nível do passeio para peões. O acesso ao passeio é facilitado com a existência de 

rampas. A entrada na FSQ é efetuada após atravessar duas portas, uma que normalmente se encontra aberta e 

outra que é automática, e se abre à chegada do utente. No que diz respeito ao aspeto exterior da farmácia, esta 

está identificada com uma cruz verde, iluminada à noite quando em serviço permanente, e com um letreiro 

“Farmácia Sta. Quitéria”. Para além disso, na porta principal da FSQ encontra-se exposto o horário de 

funcionamento da farmácia e informações sobre as farmácias do município de Felgueiras em regime de serviço 

permanente. Existe ainda um postigo destinado ao atendimento ao público durante a noite, nos dias em que a 

farmácia se encontra de serviço permanente e uma placa exterior com o nome da farmácia e do DT (Anexo I).   

 

2.4.2. Espaço físico interior 

Segundo a legislação “as farmácias devem dispor, designadamente, das seguintes divisões: a) Sala de 

atendimento ao público; b) Armazém; c) Laboratório; d) Instalações sanitárias”. Assim regendo-se pela 

legislação portuguesa e pelas normas de BPF a FSQ divide-se em:  

a) Espaço de atendimento ao público: é nesta área que é estabelecido o primeiro contacto entre o 

utente e o farmacêutico. Assim sendo, esta deve primar pelo ambiente profissional, calmo e criar condições 
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que permitam uma comunicação ótima entre ambos [4]. O espaço de atendimento da FSQ é composto por um 

balcão contínuo com 4 postos de atendimento, acoplados a uma única máquina registadora automática, que 

permitem uma comunicação e visualização ótima entre o utente e o farmacêutico. Neste espaço bastante amplo 

equipado com um sofá, para o descanso dos utentes durante o tempo de espera, encontram-se expostos produtos 

de cosmética e higiene corporal (PCHC) dispostos por gamas, artigos de puericultura, higiene oral, ortopedia, 

dietética, higiene íntima e medicamentos não sujeitos a receita medica (MNSRM). Exemplos destes últimos 

são os produtos sazonais e suplementos alimentares, que estão expostos atrás dos postos de atendimento em 

lineares de forma a prevenir o livre acesso dos utentes. Ainda atrás dos postos de atendimento, armazenados 

em gavetas, encontram-se os produtos com maior rotatividade, nomeadamente Ben-u-ron® (Bene), Tromalyt® 

(NeoFarmacêutica), Aspirina GR® (Bayer), anticoncecionais, sprays nasais e produtos do protocolo da 

diabetes mellitus.  Os PCHC, expostos em volta da sala de espera, encontram-se armazenados em três zonas 

distintas de lineares. Os lineares laterais são usados para expor produtos de puericultura e produtos cosméticos. 

Por sua vez, os lineares centrais expõem os produtos que se encontram de momento em promoção.  

b) Armazém: nesta área é imperativo que as condições de iluminação, temperatura, humidade e 

ventilação respeitem as exigências especificas dos medicamentos e outros produtos. As condições de 

armazenamento devem ser verificadas e registadas periodicamente [4]. O armazém da FSQ está dividido em 

duas secções, uma em que são guardados os excedentes, ou seja, os produtos adquiridos em grandes 

quantidades que se destinam a fazer parte de stock para reposição, os produtos não expostos nos lineares, 

dispositivos médicos (DM), desinfetantes, produtos de puericultura e produtos de higiene íntima e corporal. 

Numa outra secção do armazém, próximo da área de receção de encomendas, existe um armário com inúmeras 

gavetas, onde os medicamentos (em forma de comprimidos ou cápsula) são distribuídos e organizados por 

ordem. Na parte esquerda do armário, encontram-se os medicamentos organizados por ordem alfabética, de 

acordo com a denominação comum internacional (DCI). Nas gavetas do lado direito, estão armazenadas 

pomadas/cremes/géis, suplementos alimentares, produtos de uso oftálmico, produtos para o tratamento da 

asma, injetáveis e produtos de uso ginecológico. Nas gavetas localizadas inferiormente encontram-se xaropes, 

pós, ampolas e produtos para uso externo. Os medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e de uso veterinário 

são armazenados num outro local.  

c) Laboratório: onde ocorrem a preparação, o acondicionamento, a rotulagem e o controlo de 

manipulados. Este deverá ser devidamente ventilado e iluminado, com valores de humidade e temperatura 

adequadas [4]. Apesar da reduzida realização de manipulados, a FSQ dispõe de um laboratório equipado com 

balanças, material de vidro, outro material de laboratório (pedra de pomadas, almofariz, espátulas, vareta de 

vidro, placa de Petri, entre outros), farmacopeias, formulários e documentação oficial de acordo com a 

legislação e outras normas em vigor.  

 d) Instalações sanitárias. 

 e) Gabinete de atendimento personalizado:  esta área é destinada a permitir uma comunicação de 

forma confidencial entre o farmacêutico e o utente [4]. Neste gabinete são prestados serviços diferenciados, tais 

como a administração de injetáveis e a medição de diversos parâmetros bioquímicos e fisiológicos. Para além 

disso, na FSQ este espaço é usado também para consultas de nutrição e podologia.  

 f) Área de apoio ao atendimento / Zona de receção de encomendas: zona, que na FSQ se localiza 

próximo do espaço de atendimento ao público e do armazém. Esta está equipada com um computador, leitor 
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de código de barras, impressora de etiquetas, telefones, impressora comum, que auxiliam a receção e 

verificação diária de encomendas. Para além disso, é também o local onde estão arquivados todos os 

documentos relacionados com encomendas, devoluções e dispensa de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes.  

 g) Gabinete administrativo: local onde, na FSQ, a DT executa as suas funções de organização, 

administração e gestão da farmácia.  

 

2.5. Sistema informático 

Os programas informáticos para uso clínico, de acordo com as BPF, devem ser criados e validados de 

forma a respeitar a confidencialidade, integridade e proteção dos dados e, para além de manter a segurança da 

informação, incluindo a prevenção de acessos não autorizados, deve ser produzido de forma a evitar possíveis 

erros. O acesso ao sistema informático (SI) deve ser na sua totalidade ou parcialidade limitado aos 

colaboradores autorizados [4].  

A FSQ encontra-se equipada com o Sifarma 2000®, desenvolvido pela Glintt por farmacêuticos e para 

farmacêuticos. Este consiste numa ferramenta de gestão e atendimento em farmácia comunitária, que para além 

de permitir o auxílio nos processos de gestão, como a gestão de produtos desde a entrada até à saída, auxilia 

ao nível do atendimento farmacêutico, de forma a manter o foco num ótimo aconselhamento ao utente. São 

inúmeras as vantagens associadas a este SI, nomeadamente a possibilidade de acompanhar o histórico do utente 

e a deteção de contraindicações e interações medicamentosas [5].  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar a fase de teste, do modúlo de atendimento 

do novo Sifarma. Foi-me possível trabalhar com ambos os SI, ou seja, quer o Sifarma 2000® quer o novo 

modúlo de atendimento do Sifarma, conseguindo assim desenvolver competências em ambos os SI.  

 

2.6. Fontes de informação 

Como profissional de saúde, o farmacêutico deve usufruir de várias fontes de informação sobre 

medicamentos. Na farmácia, o farmacêutico, durante o processo de dispensa de medicamentos deve ter ao seu 

dispor uma biblioteca organizada e atualizada, de forma a prestar um serviço de maior qualidade. Esta pode 

ser útil, uma vez que contem informação sobre contraindicações, indicação, interações, posologia e precauções 

acerca da utilização de medicamentos.  

Existem fontes de informação de caracter obrigatório e como tal estão presentes na FSQ, entre as 

quais a Farmacopeia Portuguesa (FP), o Prontuário Terapêutico (PT), o Resumo das Características dos 

Medicamentos (RCM) através da consulta no INFOMED (Base de dados de medicamentos), uma vez que 

dispõe de acesso fácil à internet em todos os postos. Possui também disponível para consulta em formato físico, 

The Merck Index, Farmacopeia Lusitana, Formulário Galénico Português, Legislação Farmacêutica Compilada 

e Mapa Terapêutico.  O próprio Sifarma 2000® é também útil a este nível, uma vez que contém informações 

úteis acerca da posologia e indicações terapêuticas relativas ao medicamento.  
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3. Gestão de stock-encomendas e aprovisionamento 

 

3.1. Encomendas a fornecedores 

A elaboração de encomendas, para a aquisição de produtos, é uma tarefa essencial ao nível da gestão 

de qualquer farmácia. Esta tarefa está, naturalmente, dependente de diversos fatores, nomeadamente o nível de 

stock da farmácia, o histórico de vendas, a sazonalidade de determinados produtos, o poder económico, os 

descontos e também as bonificações. A FSQ, com o objetivo de garantir condições comerciais melhoradas, 

como descontos comerciais e/ou descontos financeiros está inserida num grupo de compras, o Grupo Mesquita, 

que permite uma melhor negociação com distribuidores grossistas e possibilita a obtenção de melhores 

condições comerciais. 

As encomendas podem ser efetuadas diretamente aos laboratórios ou a intermediários (armazenistas 

de distribuição grossista). A aquisição de produtos aos armazenistas de distribuição grossista permite uma 

entrega relativamente rápida, sem limite mínimo de quantidade e várias vezes ao dia, garantindo de forma 

eficaz a dispensa dos produtos que o utente requer, no caso de estes estarem em falta. Este tipo de encomenda 

tem por base uma proposta gerada pelo Sifarma 2000®, de acordo com o stock mínimo e máximo definido na 

ficha de cada produto. Estas propostas são posteriormente analisadas e enviadas aos fornecedores, por via 

eletrónica. Em casos urgentes são também efetuadas encomendas deste tipo via telefónica ou através dos 

gadgets eletrónicos disponibilizados pelos armazenistas, que tem a enorme vantagem de não exigir limite 

mínimo de quantidade para efetuar a encomenda. A seleção dos armazenistas de distribuição grossista é 

efetuada tendo em conta diversos fatores, tais como, rapidez, condições comerciais oferecidas e flexibilidade 

das entregas.  Diariamente, na FSQ, são efetuadas encomendas à Cooprofar (3 entregas diárias), à Empifarma 

(2 entregas diárias) e também à Alliance Healthcare (2 entregas diárias). Na sua maioria, os produtos com 

preço de venda ao pública (PVP) já indicado na embalagem são pedidos à Empifarma. Já os produtos cujo PVP 

pode ser definido pela farmácia são predominantemente requeridos à Cooprofar. 

O Sifarma 2000® apresenta 3 tipos diferentes de encomendas que podem ser efetuadas: encomendas 

diárias, instantâneas e encomendas manuais:  

• Encomendas diárias: têm por base os stocks mínimos e máximos definidos na ficha de produtos, 

pelo que são sugeridos quando atingem o valor mínimo, aquando a realização da encomenda. O responsável 

pela realização das encomendas diárias pode alterar a encomenda proposta aumentando, diminuindo ou mesmo 

retirando e adicionando produtos, relativamente ao proposto pelo SI; 

• Encomendas instantâneas: aplicam-se a pedidos pontuais para os quais a farmácia não consegue 

ter resposta no momento. Este tipo de encomendas pode ser efetuado aquando o atendimento, via telefone ou 

através dos gadgets disponibilizados pelos armazenistas de distribuição grossista. Neste ponto, inserem-se as 

encomendas efetuadas por via verde, que se aplicam a produtos que apresentam quotas limitadas, isto é, 

produtos que nem sempre se encontram disponíveis.  Este tipo de encomenda é realizado através do Sifarma 

2000® que solicita o número da receita em questão assim que o produto é solicitado, concedendo a possibilidade 

de em seguida escolher o fornecedor e quantidade [6].   

• Encomendas manuais: efetuadas via portal ou por contacto com o fornecedor, são vantajosas em 

casos em que o produto se encontra rateado, aparecendo normalmente como indisponível na plataforma. Para 
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criar uma encomenda deste género é necessário no Sifarma 2000® clicar em “Gestão de encomendas” > 

“Manual”.  

As encomendas efetuadas diretamente aos laboratórios trazem habitualmente mais vantagens uma vez 

que, as condições comerciais são negociadas com delegados comerciais, de acordo com as necessidades da 

farmácia e o histórico de vendas, permitindo mais descontos e bonificações. Por via e-mail ou em reunião com 

o delegado comercial do laboratório é efetuada uma encomenda, gerando uma nota de encomenda que deverá 

ser conferida aquando a receção da mesma. Normalmente as encomendas são efetuadas em períodos regulares 

a laboratórios de medicamentos com maior rotatividade, como: Alter, Mylan, Aurobindo e Zentiva, e estão 

geralmente associadas a elevados volumes de compras com margens apreciáveis. No entanto, o prazo de 

entrega deste tipo de encomendas é consideravelmente mais demorado. 

Durante o estágio na FSQ, efetuei, sempre que necessário, encomendas instantâneas e acompanhei 

o processo de aprovação tanto de encomendas diárias como de encomendas diretamente a laboratórios. Tive 

ainda a oportunidade de efetuar algumas encomendas via telefónica. 

  

3.2. Receção, conferência e armazenamento de encomendas 

Os produtos encomendados chegam à farmácia através da cadeia de distribuição dos armazenistas em 

contentores selados, também conhecidos por “banheiras” para manter a sua integridade. Estas vêm 

devidamente identificadas com a informação acerca do fornecedor e da farmácia, a respetiva fatura ou guia de 

remessa (original e duplicado). Os contentores que contêm produtos que devem ser acondicionados no frio, 

produtos termolábeis, vêm devidamente identificados, sendo facilmente reconhecidos para facilitar o seu 

rápido armazenamento. A fatura contém a identificação do fornecedor e da farmácia, a listagem dos produtos 

pedidos 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 

as bonificações, se existirem. Na presença de benzodiazepinas (BZDs), psicotrópicos ou estupefacientes na 

encomenda, deve ser reservada e assinada pelo DT ou farmacêutico adjunto substituto, a requisição dupla que 

os acompanham, assim como a respetiva fatura.  

De seguida, é dado início ao processo de receção da encomenda através do Sifarma 2000®, no 

separador “Encomendas”. Se a encomenda estiver “em receção”, é selecionada e introduz-se o número da 

fatura e o valor total da encomenda. Se a encomenda não estiver “em receção” é necessário, anteriormente, 

criar uma encomenda manual através da introdução de um produto.  Posteriormente, em ambos os casos, faz-

se a leitura do CNP de cada produto verificando, em simultâneo, os prazos de validade (PV), o preço de 

faturação (PF), o estado da embalagem, se o número de embalagens pedido corresponde ao recebido e também 

se as possíveis bonificações correspondem as previamente acordadas.   

Nos produtos com preço impresso na cartonagem (PIC) verifica-se se este corresponde ao PVP 

indicado no SI. Caso se verifique que não há correlação, deverá verificar-se o stock que, caso inexistente, 

procede-se à atualização do preço no SI. No entanto, se ainda existirem produtos em stock, os produtos com o 

novo preço devem ser armazenados com uma indicação que o preço é diferente e que devem ser os últimos a 

ser dispensados.  

Relativamente ao PVP dos produtos de venda livre (sem PIC), este é estabelecido pela farmácia. Na 

FSQ, a margem de comercialização (MC) depende do IVA que lhe é aplicado, ou seja, para produtos com IVA 
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a 23% a margem ronda os 28% e para produtos com IVA a 6% a margem será mais ou menos de 24%. 

Relativamente aos leites ou formulas, a margem aplicada depende se estes são adquiridos de forma direta ou 

indireta (compra casual). Quando adquiridos de forma direta é-lhes aplicada uma margem de 6%, quando a sua 

compra é casual por meio de um distribuidor grossista a margem aplicada é de 9%. No que diz respeito aos 

medicamentos para uso veterinário, o seu PVP é calculado com uma margem de 25%.  

Após verificação da encomenda são impressas etiquetas para etiquetar os produtos sem PIC. Estas 

contêm o nome do produto, o código de barras, o PVP e IVA a que os produtos estão sujeitos.  

Caso existam produtos que vão ser comercializados pela primeira vez, é criada uma ficha de produto, 

onde é indicado pelo menos o fornecedor, o stock mínimo e máximo. 

Se for verificada alguma incoerência na encomenda relativamente à respetiva fatura é realizada uma 

reclamação, via telefónica diretamente com o fornecedor, a qual é registada num livro. Depois de resolvida a 

reclamação é anotada a sua resolução.  

Após a aprovação da encomenda, os stocks dos produtos são automaticamente atualizados e é gerada 

uma lista de produtos em falta. Desta é possível transferir para outro fornecedor ou adicionar à encomenda 

diária.  

No que diz respeito à etapa de armazenamento, está é importantíssima uma vez que, para além de 

contribuir para a organização da farmácia, de modo a facilitar a dispensa dos produtos, a gestão de stocks e 

controlos de PV, é crucial para a conservação das propriedades do produto. Como referido anteriormente, os 

produtos termolábeis são os primeiros a ser armazenados, com vista a garantir a sua estabilidade, no frigorifico 

a uma temperatura entre os 2-8ºC. Os produtos restantes são armazenados, tendo em conta as condições de 

temperatura (< 25ºC), humidade (< 60%) e luminosidade rigorosamente avaliadas. Na FSQ seguem-se 2 

critérios, o first expired, first out (FEFO) e first in, first out (FIFO). O primeiro critério permite evitar que o 

PV dos produtos expire, uma vez que os produtos com menor PV são os primeiros a ser dispensados, o segundo 

critério garante que os primeiros produtos recebidos, são os primeiros a ser vendidos, desde que o PV não 

implique o contrário. Na FSQ os produtos que têm prazo de validade próximos do fim, estão dispostos na 

secção dos VIP’s (Very important products). Estes são, em termos de dispensa, a prioridade.  

A receção, conferência e armazenamento de encomendas foram das primeiras atividades que realizei 

na farmácia e que desenvolvi ao longo de todo o estágio. Esta tarefa possibilitou o primeiro contacto com os 

produtos comercializados na farmácia, revelando-se assim uma tarefa importantíssima no atendimento ao 

utente, uma vez que permitiu reconhecer mais facilmente a sua localização. Por diversas vezes, tive a 

oportunidade de efetuar reclamações aos fornecedores devido a incoerências entre a fatura e os produtos 

efetivamente recebidos na farmácia. 

 

3.3. Gestão de stock 

Possuir o “produto certo, no momento certo e na quantidade certa” é essencial para a satisfação do 

utente, para a gestão financeira e para a dinâmica da farmácia. A gestão assume-se então, como princípio basilar 

em qualquer atividade comercial, que inclui a dispensa de produtos de saúde [7].  

A gestão de stocks é fundamental para a viabilidade das farmácias uma vez que, para além de permitir 

manter um stock adequado às necessidades da farmácia, garante níveis mínimos de stock e concomitantemente 

evita o seu excesso ou rutura. A acumulação de produtos com baixa rotação, condicionam a liquidez do 
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negócio. Em contrapartida, a falta de produtos na quantidade certa, poderá resultar num fraco atendimento ao 

utente [7]. 

O stock pode-se alterar consoante vários parâmetros: perfil dos utentes; histórico de compras e vendas; 

hábitos de prescrição dos médicos da região; dias de serviço permanente; época sazonal; lançamento de uma 

nova campanha publicitária; espaço disponível para armazenamento; bonificações e disponibilidade financeira.  

 Esta tarefa, por norma, é do encargo do responsável pelas encomendas. No Sifarma 2000® cada 

produto tem uma ficha do produto onde é definido o stock mínimo e máximo. Assim, sempre que é atingido o 

stock mínimo de um produto, este mesmo produto passa a integrar uma proposta de encomenda gerada pelo 

próprio SI, que será mais tarde aprovada ou não pelo responsável.  

Por vezes, verificam-se disparidades entre a contagem no Sifarma 2000® e a contagem física, podendo 

ser necessário efetuar contagem física dos produtos, para ser possível fazer acertos no stock. Vários são os 

fatores que contribuem para estas discrepâncias, nomeadamente:  

• Erros na receção da encomenda; 

• Erros de marcação em produtos sem PIC; 

• Erros nas vendas; 

• Erros nas trocas e empréstimos entre farmácias; 

• Erros de devoluções e quebras [8]. 

 

3.4. Devoluções 

Existem diversas situações que implicam a devolução de produtos, tais como:  

• Embalagens danificadas; 

• Produtos com dosagem diferente ou quantidade diferente verificada aquando a receção de 

encomendas; 

• PV expirado;  

• Produtos debitados, mas não encomendados;  

•  Emissão de circulares de suspensão de comercialização pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P (INFARMED); 

•  Circulares de recolha voluntária emitidas pelo detentor de Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM). 

Assim, qualquer que seja o motivo da devolução o procedimento a executar pode ser padronizado, 

uma vez que é sempre o mesmo. Inicialmente é criada uma nota de devolução (ND), no Sifarma 2000®, no 

menu “Gestão de devoluções”. Aqui é necessário identificar o distribuidor e posteriormente é feita a leitura 

ótica dos produtos a devolver, esclarecendo o motivo da devolução, bem como o número referente à fatura de 

origem. As ND devem ser impressas em triplicado, sendo que 2 das cópias devem ser assinadas, carimbadas e 

enviadas em conjunto com os produtos a devolver, a terceira cópia deverá ser arquivada na farmácia enquanto 

se aguarda a regularização. Posteriormente, estas podem ser aceites ou rejeitadas, sendo a sua regularização 

efetuada no menu “Regularização de Devoluções” do Sifarma 2000®. No caso de serem aceites, a regularização 

poderá ocorrer por troca dos produtos, que podem ser iguais ou no mesmo valor, aparecendo como bónus numa 

próxima fatura, ou através do envio de uma nota de crédito (NC). Caso contrário, se for rejeitada, o produto 
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regressa à farmácia, traduzindo-se como prejuízo. Neste caso deverá ser indicado no SI que a ND foi rejeitada 

e o motivo.  

 

3.5. Controlo de prazos de validade 

Na FSQ, o controlo dos PV é realizado aquando da receção de uma encomenda e também através da 

impressão periódica, através do Sifarma 2000®, de listagens dos produtos cujo PV esteja próximo do fim (2 

meses para o término, por exemplo). O profissional responsável analisa devidamente as listagens e retira do 

stock esses mesmos produtos separando-os dos restantes para, posteriormente, efetuar uma ND ao fornecedor, 

com a justificação “fora de validade”. Se o fornecedor aceitar a ND, será emitida uma NC ou então são repostos 

por produtos com um PV mais extenso. Se a ND não for aceite, os produtos são devolvidos à farmácia e 

reconhecidos como quebra de produto. 

 

4. Dispensa de medicamentos e de outros produtos em Farmácia 

Comunitária 

 

A dispensa de medicamentos e produtos de saúde é um dos atos com maior importância no contexto 

de farmácia comunitária. Esta é, segundo as BPF, “o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação 

da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou 

em regime de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável 

para o correto uso dos medicamentos”. Ao farmacêutico, cabe avaliar a medicação dispensada, com o principal 

objetivo de identificar e resolver problemas relacionados com o uso do medicamento (PRM), protegendo o 

utente de possíveis resultados negativos associados à medicação (RNM) [4].  

A responsabilidade do farmacêutico é trabalhar para “a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão 

em geral, promovendo o direito a um tratamento com qualidade, eficácia e segurança”. Enquanto profissionais 

de saúde, os farmacêuticos têm a responsabilidade de promover o uso racional do medicamento, e a 

monotorização da sua utilização pelos utentes [4].  

Os medicamentos dispensados ao utente podem ser de dois tipos: medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, os MSRM, são todos aqueles que podem constituir um 

risco para a saúde do utente se utilizados sem vigilância médica ou mesmo, quando utilizados com frequência 

em quantidades consideráveis; aqueles que contêm substâncias, cuja atividade ou efeitos secundários, tenham 

de ser aprofundados; ou que se destinam a serem administrados por via parentérica [9].   

Estes medicamentos só podem ser prescritos por profissionais devidamente habilitados e dispensados 

mediante a apresentação de receita médica válida, numa farmácia. 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante  

11 
 

4.1.1. Prescrição médica  

A prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, assim como 

outros comparticipados têm obrigatoriamente de ser efetuada por meios eletrónicos reconhecidos pelos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS), exceto situações legalmente previstas, 

nomeadamente: falência informática; inadaptação do prescritor; prescrição ao domicílio ou prescrição de até 

40 receitas por mês. Nestes casos, é permitido recorrer à prescrição manual, devendo ser indicado, pelo 

prescritor, o motivo de exceção com uma cruz, no canto superior direito da receita [10]. 

As receitas manuais têm uma validade de 30 dias seguidos, contabilizada a partir da data da sua 

emissão. Em cada receita é possível prescrever até 4 medicamentos distintos, num total de 4 embalagens por 

receita e no máximo 2 embalagens por medicamento. Este tipo de receita não é renovável.  

No que diz respeito à receita eletrónica, esta permite evitar erros ao nível da dispensa e agilizar todos 

os processos envolventes na conferência de receituário. Para além disso, este tipo de prescrição objetiva 

aumentar a segurança no processo de prescrição, facilitar a comunicação entre os vários profissionais de saúde 

e facilitar processos [10]. Os medicamentos são prescritos pela DCI, seguida de dosagem, forma farmacêutica, 

apresentação, tamanho da embalagem e posologia. No entanto, é ainda possível a prescrição por nome 

comercial do medicamento ou do titular, nomeadamente quando se trata de um medicamento de marca sem 

similar ou que não esteja disponível medicamento genérico (MG), ou ainda por pré-justificação técnica do 

prescritor, sendo este obrigado a ativar uma das exceções previstas [11]. A prescrição eletrónica, até que seja 

possível a sua desmaterialização pode ser classificada de duas formas: 

• Prescrição eletrónica materializada (em papel): a prescrição é impressa e entregue em papel ao 

utente.  Este tipo de prescrição tem uma validade de 30 dias seguidos, contados a partir da data de emissão e 

pode ser renovável até 6 meses. Para que seja renovável, os medicamentos devem destinar-se a tratamentos de 

longa duração e deverá conter até 3 vias. Na mesma prescrição, podem apenas ser prescritos até 4 

medicamentos distintos, num total de 4 embalagens, sendo que no máximo podem ser prescritas 2 embalagens 

por medicamento [10]. 

• Prescrição eletrónica desmaterializada (sem papel):  a partir do dia 1 de abril de 2016, passou 

a ser obrigatória a utilização da prescrição eletrónica com desmaterialização da receita, em todo o SNS [12]. 

Este tipo de prescrição é acessível através de equipamentos eletrónicos, assim sendo, no momento da 

prescrição, os softwares têm de validar e registar a receita no sistema central de prescrições [10]. Os dados da 

receita, como o número da receita, o código de dispensa e o código de direito de opção, podem ser enviados 

para o telemóvel do utente. Cada linha de prescrição pode conter um medicamento até ao máximo de 2 

embalagens (em tratamentos de curta e média duração, com validade de 60 dias seguidos) ou de 6 embalagens 

(em tratamentos de longa duração com validade de 6 meses). Nas prescrições eletrónicas desmaterializadas, o 

prescritor pode, excecionalmente, incluir um número de embalagens superior aos limites previstos, com 

validade até 12 meses [10]. 

 

4.1.2. Validação e dispensa da receita médica 

O farmacêutico, aquando a dispensa de medicamentos, deve analisar e validar a prescrição, com vista 

a garantir a conformidade com as normas [10]. Apesar da legislação ter sido alterada, de forma a promover a 
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prescrição por receita eletrónica desmaterializada, existem ainda receitas manuais e receitas eletrónicas 

materializadas, que requerem alguns cuidados na validação. 

As receitas manuais, não podem conter rasuras, caligrafias diferentes ou canetas diferentes, sob pena 

de poderem impedir que os medicamentos ou produtos de saúde prescritos sejam comparticipados nas 

farmácias. Aquando da dispensa e mais tarde na conferência de receituário, deve-se verificar se as receitas 

manuais estão válidas. Isto significa que, devem incluir obrigatoriamente os seguintes elementos: identificação 

do local de prescrição ou respetiva vinheta (em caso de se destinar a um doente pensionista abrangido pelo 

regime especial, deverá estar presente uma vinheta verde de identificação da unidade de saúde); vinheta 

identificativa do prescritor; identificação da exceção que justifica a utilização a receita manual; nome e número 

nacional do utente; regime de comparticipação; identificação do medicamento; data da prescrição; assinatura 

do prescritor. Para além disso, o farmacêutico deve verificar se a receita se encontra dentro do prazo de validade 

estabelecido [10,11]. 

Para que a receita eletrónica materializada seja válida é imprescindível que esteja corretamente 

preenchido e legível o seguinte: número da receita; local de prescrição e identificação do médico prescritor; 

identificação do utente; número de utente do SNS; regime de comparticipação de medicamentos; identificação 

do medicamento; comparticipações especiais, com identificação do despacho aplicável; número de 

embalagens; data de prescrição, validade de prescrição e assinatura do médico [11].  

No caso da prescrição eletrónica desmaterializada, não se verificam erros relativamente à sua 

validade, que são habituais na prescrição manual e eletrónica materializada, nem à identificação do 

medicamento, devido à caligrafia, que é habitual na prescrição manual. A sua dispensa é possível através do 

número da receita, do código de acesso e do código de direito de opção [11]. 

Durante o estágio, foi nas receitas manuais que mais erros detetei, nomeadamente o esquecimento 

da indicação da exceção que justifica a utilização da receita manual e também o esquecimento da aposição 

da vinheta do médico prescritor. 

 

4.1.3. Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são sujeitos a um controlo especial aquando a sua 

dispensa. Estes referem-se a medicamentos que contem substâncias ativas classificadas como estupefacientes 

e psicotrópicos, listadas nas tabelas I e II da legislação desenvolvida para o efeito [11]. Durante a dispensa deste 

tipo de medicamentos o farmacêutico, independentemente da tipologia da prescrição, tem de registar no SI os 

seguintes dados: de nome; data nascimento; número e data de validade do cartão de cidadão; carta de condução; 

bilhete de identidade ou número do passaporte se cidadão estrangeiro; número da prescrição; nome da farmácia 

e número de conferência de faturas; número de registo e da quantidade de medicamento dispensada e data da 

dispensa. Caso se trate de uma receita manual ou materializada o utente ou seu representante tem ainda de 

assinar de forma legível o verso da receita. Esta deverá também conter assinatura do responsável pela dispensa 

e o carimbo da farmácia [11]. 

 As receitas, manuais ou materializadas, devem ainda ser mantidas arquivadas pela farmácia durante 

3 anos. A farmácia, adicionalmente, tem de enviar ao INFARMED a digitalização das receitas manuais até ao 

oitavo dia do mês a seguir à dispensa [11]. Os balanços de saídas e entradas destes medicamentos, devem ser 

enviados com periodicidade de 6 meses para o INFARMED [13]. 
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Na FSQ o controlo especial dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é realizado em dois 

momentos: aquando a receção de encomendas e aquando a dispensa dos medicamentos. Aquando da receção 

de encomendas, os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são armazenados em um local fechado e 

distinto dos outros medicamentos e a requisição em duplicado que os acompanha é assinada por um 

farmacêutico, carimbada e datada. O duplicado, desta requisição é enviada ao armazenista de distribuição 

grossista responsável pela entrega, enquanto que o original é arquivado na farmácia durante 3 anos no mínimo. 

Aquando a dispensa, são preenchidos todos os campos do formulário descrito nas normas relativas à dispensa 

de medicamentos e produtos de saúde. Ao finalizar a dispensa, é impresso um recibo de venda de medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes que deverá ser anexado à cópia da prescrição, no caso de prescrição manual ou 

eletrónica materializada, e arquivado na farmácia durante 3 anos. No caso das receitas desmaterializadas, 

apenas é impresso o recibo de venda. 

Durante o meu estágio contactei, por diversas vezes, com a documentação relativa aos medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes e efetuei a dispensa deste tipo de medicamentos. O medicamento psicotrópico 

e estupefaciente mais vendido na FSQ é o Palexia retard® (Grunenthal), medicamento utilizado para o 

tratamento da dor crónica intensa em adultos.  

 

4.1.4. Sistemas de comparticipação e regimes especiais 

O SNS, segundo a legislação em vigor, pode comparticipar certos medicamentos em regime de 

comparticipação geral ou especial. As percentagens do PVP que são comparticipadas pelo estado estão 

devidamente definidas na legislação atual [14]. 

• Regime geral de comparticipação: a comparticipação é realizada segundo 4 escalões de 

comparticipação definidos pelo SNS: escalão A (comparticipação de 90% do PVP); escalão B 

(comparticipação de 69% do PVP); escalão C (comparticipação de 37% do PVP) e escalão D (comparticipação 

de 15% do PVP). Estes diferentes escalões de comparticipação são atribuídos de acordo com a indicação 

terapêutica e classe farmacoterapêutica do medicamento [14,15,16]. 

• Regime especial de comparticipação: aplicam-se em função dos beneficiários, das patologias ou 

grupos especiais de utentes. Dependendo dos rendimentos do beneficiário a comparticipação dos 

medicamentos incluídos no escalão A, a comparticipação aumenta 5% (ou seja, comparticipação de 95% do 

PVP) e aumenta 15% no escalão B, C e D (ou seja, 84%, 52% e 30%, respetivamente). Relativamente aos 

pensionistas pertencentes ao regime especial, a comparticipação é de 95%, caso o medicamento seja algum dos 

5 mais baratos [17].  A comparticipação pode também depender da patologia, nomeadamente o que diz respeito 

a medicamentos usados no tratamento de doenças crónicas [17]. 

• Outros regimes de comparticipação:  

o Produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus (comparticipação de 85% do PVP 

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

o Medicamentos manipulados (comparticipação de 30% do PVP); 

o Câmaras expansoras (comparticipação de 80% no PVP de uma câmara expansora por ano, 

não podendo exceder 28,00€, mediante apresentação de receita médica);  

o Outros [11, 17]. 
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 Existem ainda outras entidades comparticipantes e outros subsistemas de saúde, para além do SNS e 

da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE), cujas percentagens de 

comparticipação variam em função da entidade. Esta comparticipação é complementar à comparticipação do 

SNS e é fornecida mediante a apresentação de um cartão válido do subsistema. O Serviço de Assistência 

Médico-Social (SAMS) dos sindicatos de bancários do Norte e Centro, o SAMS dos quadros, a Multicare®, o 

Serviço Social da Caixa Geral de Depósitos (SSCGD) são exemplos de outros subsistemas de saúde.  

 

4.1.5. Conferência, verificação do receituário e faturação 

A conferência e verificação do receituário permite validar as prescrições, de forma a verificar se os 

medicamentos foram dispensados de acordo com o especificado [18].  

No caso das receitas manuais e das materializadas é impresso no verso da receita um documento de 

faturação, que possui as informações relativas aos medicamentos comparticipados que foram dispensados.  Este 

documento de faturação inclui, para além da identificação da farmácia e do utente, a identificação de cada um 

dos medicamentos comparticipados, o preço total de cada medicamento, o valor da comparticipação, o valor 

pago pelo utente e o valor total da receita. Posteriormente, as receitas são validadas pelo responsável. Assim 

que validadas, as receitas são organizadas em lotes de 30 unidades, sendo emitidos, carimbados e rubricados 

também os verbetes de identificação de lote recorrendo-se ao Sifarma 2000®. No fim de cada mês é emitido a 

Relação de Resumos de Lote e a Fatura Final Mensal, para cada entidade comparticipante. Estes documentos, 

juntamente com os lotes e os verbetes, são posteriormente, até ao 10º dia do mês seguinte, enviados ao Centro 

de Conferência de Faturas (CCF), quando referentes ao SNS. As receitas referentes a outros subsistemas de 

saúde são enviadas por correio à ANF, que reenvia posteriormente aos respetivos subsistemas. Caso esteja tudo 

de acordo com o definido legalmente, o envio destes documentos garante o pagamento do valor 

comparticipado.  

Ao longo do estágio tive oportunidade de aprender, acompanhar e efetuar, no final de cada mês, a 

validação das receitas, a emissão dos verbetes de identificação de lotes, resumos de lote e da fatura final para 

os respetivos regimes de comparticipação.  

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, os MNSRM, são aqueles que não necessitam de receita 

para serem dispensados. Estes não apresentam PIC, pelo que não são comparticipáveis, salvo nos casos 

previstos na legislação, que define o regime de comparticipação do estado [9].  

A dispensa deste tipo de medicamentos, carece da responsabilidade do farmacêutico que na maioria 

das vezes aconselha o seu uso. Para isso, o farmacêutico deve recolher o máximo de informação possível acerca 

do problema e das expectativas do utente, de modo a conseguir aconselhar corretamente. Neste caso o 

farmacêutico é também o responsável por se certificar que o utente percebeu a indicação terapêutica, a 

posologia, assim como as possíveis contraindicações e efeitos secundários. 

Como o meu estágio começou durante a primavera, os MNSRM mais dispensados estavam associados 

a situações de alergia, tanto o nível ocular, como cutâneo e nasal. Assim sendo assisti a um aumento da 

procura de anti-histamínicos e colírios calmantes e hidratantes. Com o início do verão e da época balnear, 

em junho, assim como nos restantes meses, predominou a procura de MNSRM para queimaduras solares 
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(Bepanthene® e Biafine®), picadas de insetos (Fenistil®, Balpic® e Fenergan®) e protetores solares. Outros 

MNSRM bastante procurados na FSQ são os antidiarreicos, os laxantes e os anti náusea. 

 

4.3. Outros produtos de saúde 

4.3.1. Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado (MM) corresponde a qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

dispensado por um farmacêutico [19]. Os MM comparticipados encontram-se descritos na legislação para o 

efeito [11]. A FSQ, geralmente não prepara MM. Estes medicamentos, na sua maioria, provêm de outras 

farmácias, nomeadamente a Farmácia dos Clérigos e da Farmácia Barreiro. Na FSQ são preparados formulas 

mais simples, como por exemplo, mistura de dois ou mais cremes/pomadas por espatulação.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de espatular várias misturas de cremes/pomadas, 

nomeadamente a mistura de 100 g do creme hidratante ATL®(edol) e 60 g de Betnovate® creme 

(GlaxoSmithKline). 

 

4.3.2. Medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário (MUV) são “um bem público e recursos cruciais para a defesa 

da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde pública”. Corresponde também “toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas 

de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista 

a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”, apresentando, em fundo verde, a inscrição 

“Uso Veterinário” [20]. Na FSQ os MUV que mais dispensados são antiparasitários de uso interno e externo e 

contracetivos. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar alguns MUV, sendo que os mais 

frequentemente procurados são os antiparasitários internos e externos, tais como Frontline® (Boehringer 

Ingelheim). 

 

4.3.3. Medicamentos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos são definidos como medicamentos obtidos a partir de “substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas” [9]. Na FSQ, estes medicamentos têm pouca procura. 

São geralmente encomendados quando solicitados por algum utente. 

 

4.3.4. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares definem-se como “géneros alimentícios que se destinam a complementar 

e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias 

nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremas ou combinadas, comercializadas em forma 

doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, 

ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser 

tomados em unidades medidas de quantidade reduzida.” [21]. 
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Os suplementos alimentares, têm como objetivo principal complementar um regime alimentar 

adequado e variado, que em circunstâncias normais, fornece todas as substâncias nutrientes necessárias nas 

quantidades estabelecidas e recomendadas. Os utentes podem, no entanto, optar por complementar as 

quantidades de nutrientes ingeridas com suplementos alimentares para alcançar uma situação ideal [21]. 

Na FSQ verifica-se muita procura destes produtos, particularmente, de combate à fadiga física e 

intelectual e fortalecimento da memória, como Magnesium-OK® (Angelini) e Magnoral® (Medinfar). É 

também notória a procura de produtos termogénicos, tais como Depuralina® (Theralab). 

 

4.3.5. Produtos fitoterapêuticos 

Produtos fitoterapêuticos são preparados a partir de plantas ou misturas de plantas com propriedades 

medicinais que possuem utilidade terapêutica [22].  

Cada vez mais se verifica a procura de produtos à base de plantas medicinais. O uso deste tipo de 

produtos tem como objetivo, prevenir, curar ou minimizar sintomas de doenças. Assim é dever do 

farmacêutico, alertar o utente para o facto destes produtos não serem inócuos e não se encontrarem desprovidos 

de contraindicaçõe, interações medicamentosas e efeitos secundários, devendo ser utilizados com cautela [23]. 

A FSQ possui um stock limitado destes produtos uma vez que, a procura é escassa e recai na maior 

parte das vezes sobre produtos direcionados para combater a obstipação.  

 

4.3.6. Produtos de puericultura 

Na FSQ existe um linear dedicado apenas a artigos de puericultura. Neste linear podemos encontrar 

produtos da Nuk® e da Chicco®, papas, leites, boiões, infusões e sumos da Nutribén®, leites da Nestlé® entre 

outro tipo de produtos. 

Ao longo do meu estágio notei a preocupação das mães e dos pais na procura deste tipo de produtos, 

sempre com o objetivo na procura do melhor aconselhamento para o seu bebé. 

 

4.3.7. Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) 

A legislação nacional relativa aos PCHC, define como PCHC “substância ou preparação destinada a 

ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas 

piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a 

finalidade de exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em 

bom estado ou de corrigir os odores corporais” [24]. 

Na FSQ existe um linear dedicado a produtos cosméticos e dermocosmética, existindo várias marcas 

expostas (Uriage®, Caudalie®, Bioderma®, Lierac®, Esthederm®, La Roche-Posay®, entre outras). Os produtos 

com maior destaque são os utilizados para a hidratação do corpo, durante e após o banho e os produtos 

utilizados em condições específicas, como rugas, acne, pele atópica, rosácea e manchas. A FSQ dispõe também 

de produtos para a caspa, cabelos secos/oleosos e queda de cabelo. Ao nível de higiene íntima destacam-se as 

marcas Lactacyd®, Saugella® e Saforelle®. Existe ainda bastante procura de produtos para higiene oral, desde 

pastas dentárias, colutórios e escovas de dentes. 
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Ao longo do meu estágio, por diversas vezes me foi solicitado aconselhamento sobre este tipo de 

produtos. Devido à enorme variedade de PCHC, o aconselhamento nem sempre foi fácil. No entanto, as 

formações, os atendimentos a que assisti e mesmo o estudo pelos panfletos e plataformas online das diversas 

gamas pertencentes as diversas marcas foi possível melhorar e tornar mais acessível o aconselhamento a este 

nível.  

 

4.3.8. Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico (DM) é qualquer instrumento, aparelho, equipamento ou, material que 

isoladamente ou combinado tem como principal objetivo exercer o efeito pretendido no corpo humano cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos [25]. 

Na FSQ há uma grande procura deste tipo de produtos, particularmente tiras e lancetas para o controlo 

da glicémia. Outro tipo de dispositivos que se vendem diariamente são meias de compressão e de descanso, 

gazes e compressas, pensos, seringas e entre outros.  

 

4.4. Dispensa e aconselhamento farmacêutico  

Atualmente, o aconselhamento farmacêutico é parte integrante do atendimento farmacêutico que pode 

marcar a diferença entre as mais variadas farmácias e mesmo, entre os profissionais. Este pode ser um fator 

importante, para o utente, na escolha da farmácia. Assim, o farmacêutico como profissional de saúde mais 

acessível e detentor de conhecimentos amplos, deve ter uma atitude ativa na dispensa do medicamento e no 

aconselhamento farmacêutico, atendendo às necessidades dos doentes e da sociedade.  

O farmacêutico deve ainda, fornecer toda a informação necessária para o uso correto do medicamento, 

adaptando o seu discurso ao utente. 

Ao longo do estágio fui-me apercebendo da real importância e relevância do aconselhamento 

farmacêutico para o uso correto do medicamento e para a adesão à terapêutica.  

 

Situação 1: Utente dirige-se à farmácia com prescrição de Budesonida + Formoterol, 320 microgramas + 9 

microgramas / inalação, Pó para Inalação, medicamento que iria fazer pela primeira vez. Em conversa com a 

utente, ao questionar se o médico tinha explicado como a bomba funcionava, a utente desconhecia até que o 

médico lhe tinha prescrito uma bomba de inalação, referindo que o médico não explicou como deveria 

proceder.  Para garantir a adesão à terapêutica e uma vez que não tinha sido explicado à utente, expliquei o 

funcionamento da bomba para inalação, assim como sugeri a lavagem da boca com água após a inalação.  

 

Situação 2: Utente dirige-se à farmácia à procura de um produto para pontos negros presentes na pela da cara 

de um homem. Após várias questões, chegou-se à conclusão que não se tratava de pontos negros, mas sim de 

poros dilatados de uma pele mista a oleosa. Assim aconselhei à utente o Sébium Pore Refiner, indicado para 

poros dilatados de pele mista a oleosa, que afina o grão da pele e regula o tamanho do poro. Para além disso, 

recomendei o Sébium Gel moussant para a higiene diária com enxaguamento da pele mista, oleosa e com 

tendência acneica, que possui uma ação seborreguladora. Estas sugestões foram aceites pela utente. 
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Situação 3: Utente dirige-se à farmácia com queixas da presença de aftas na cavidade oral, próximo da 

orofaringe. Esta procura um produto que alivie a dor e promova a cicatrização. Para tal, aconselhei à utente o 

Aloclair Plus® solução bucal para utente bochechar 3-4 vezes ao dia. Este produto, vai permitir a formação de 

uma película protetora que atua como barreira mecânica, aliviando a dor e favorece, ainda, a cicatrização. A 

sugestão proposta foi aceite pela utente.  

 

5. Serviços e cuidados de saúde prestados na FSQ 

As farmácias comunitárias são o local mais próximo da comunidade a prestar cuidados de saúde e por 

isso, podem prestar serviços de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes nomeadamente, apoio 

domiciliário, administração de primeiros socorros, administração de medicamentos e administração de vacinas 

não incluídas no Plano Nacional de Vacinação [26]. 

 

5.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos  

A farmácia, devido ao fácil acesso, é um dos locais de preferência dos utentes para a medição de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos. A medição da pressão arterial (PA), determinação da glicemia, 

colesterol total e triglicerídeos, a medição do peso e altura permitem avaliar o estado de saúde do utente e 

promover a sua saúde e o seu bem-estar. 

A FSQ possui um gabinete próprio para a determinação da PA, glicemia, colesterol total, 

triglicerídeos, assim como o peso, a altura e o índice de massa corporal (IMC). A medição dos parâmetros 

físicos e bioquímicos, como a PA, a glicémia e o colesterol total são os serviços mais requisitados pelos utentes 

na FSQ. 

Durante o meu estágio a determinação de parâmetros bioquímicos fisiológicos e foi uma das 

primeiras tarefas que realizei.  Ao longo de todo o estágio, a realização desta tarefa possibilitou-me perceber 

que a medição da PA é um dos serviços mais procurados pelos utentes. Há que referir que em maio, mês do 

coração a medicação da PA foi gratuita na FSQ, o que levou a um aumento da procura deste serviço 

 

5.2. Administração de injetáveis 

A FSQ oferece aos utentes um serviço de administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional 

de Vacinação e administração de injetáveis, uma vez que na equipa da FSQ existem farmacêuticos acreditados 

para o efeito. A disponibilidade deste serviço é uma mais valia para o utente, uma vez que a farmácia é 

geralmente mais acessível que o centro de saúde local ou mesmo o hospital.  

 

5.3. Consultas de especialidade 

A FSQ, disponibiliza aos utentes, consultas de especialidade, nomeadamente consultas de nutrição e 

de podologia, semanalmente, após marcação prévia.  

As consultas de podologia realizam-se com o apoio da Dr.ª Marta Carvalho e as consultas de nutrição, 

realizam-se com o apoio da nutricionista Dr.ª Ana Estrela. Adicionalmente, todos os meses, a FSQ dispõe ainda 

de consultas de audiologia. 
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5.4. Entregas ao domicílio 

A FSQ realiza, todos os dias durante a manhã, no seu posto farmacêutico atendimento aos utentes. A 

dispensa dos medicamentos é preparada, posteriormente na farmácia, e durante a tarde do mesmo dia é feita a 

entrega dos mesmo ao domicílio dos utentes. Este serviço constitui uma grande vantagem para os utentes, uma 

vez que estes não necessitam de se deslocar ao centro da cidade para irem a uma farmácia levantar os seus 

medicamentos.  

 

5.5. VALORMED 

A FSQ colabora com a VALORMED, que constitui uma sociedade sem fins lucrativos com a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de PV, ou que já não são 

utilizados pelos utentes. Assim estes medicamentos são sujeitos a um processo de recolha e tratamento seguros, 

evitando, por razões de saúde pública, que estes estejam acessíveis como qualquer outro resíduo urbano. Estes 

constituem resíduos especiais e, como tal, devem ser recolhidos sob controlo farmacêutico para depois serem 

processados em estações de tratamento adequadas. A VALORMED é responsável por disponibilizar aos 

cidadãos, através de contentores instalados nas farmácias, um sistema cómodo e seguro para deixarem as 

embalagens vazias e medicamentos fora de PV ou que já não são utilizados pelo utente. Uma vez completos, é 

efetuado o seu fecho dos contentores, indicando o nome e número da farmácia, data de recolha e rubrica do 

responsável peço fecho, sendo posteriormente recolhidos pelos distribuidores e encaminhados para as entidades 

responsáveis [27].  

 

6. Outras atividades desenvolvidas na FSQ 

Devido á sua enorme capacidade de dinâmica, a FSQ, para além dos serviços e cuidados de saúde que 

presta, têm a capacidade e a preocupação de interagir de outras formas com o seu público alvo. A FSQ, organiza 

alguns eventos e atividades de promoção de saúde e bem-estar para os seus utentes.  

Durante o meu estágio foram organizadas várias atividades deste género, nas quais estive envolvida 

com o maior gosto, tais como:  

• Medição gratuita da PA durante o mês de maio (Anexo II);   

• Preparação, organização e participação no Workshop bebé e mamã; 

• Preparação da semana do 9º aniversário da FSQ, o qual contou com diversas atividades nas quais 

participei com o maior gosto, nomeadamente: mini-faciais gratuitos, com o devido aconselhamento para o 

tipo de pele em questão; rastreios de podologia gratuitos na presença da podologista da FSQ; ecografias 

3D/4D com 5 minutos gratuitos; rastreio cardiovascular gratuito durante um dia; dias temáticos em que todos 

os funcionários da FSQ usavam indumentária personalizadas por nós e alusivas as marcas de cosméticos que 

se encontravam em desconto num determinado dia (Anexo III); 

• Preparação, organização e participação da Caminhada Solidária com valor angariado oferecido 

na totalidade à Cercifel (Anexo III). 
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7. Formações 

Uma vez que as ciências médicas e farmacêuticas estão em constante evolução, o farmacêutico deve 

manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas, com vista a melhorar e aperfeiçoar a sua atividade. 

As formações fazem então parte do processo de atualização do farmacêutico.  

Durante os 3 meses de estágio na FSQ tive a oportunidade de participar em algumas formações 

(Tabela 3) realizadas na FSQ. Alguns laboratórios/empresas enviam colaboradores à farmácia para darem 

formação a toda a equipa sobre determinados produtos. Em outros casos as formações realizam-se num 

espaço externo da farmácia. Estas formações contribuíram de forma eficaz para a atualização dos meus 

conhecimentos e deixaram-me mais confiante e confortável a nível do aconselhamento. 

 

Tabela 3. Formações frequentadas durante o estágio. 

Formação Data Local Duração 

Polase® (Pfizer) 16/05 Casa Ferreirinha, Porto 4 horas 

Cuidados solares - 

Esthederm®  
24/05 FSQ 1 hora 

Saugella® e Venoparil® 

gel  
30/05 FSQ 1hora 

Absorvit® e Advancis® 21/06 FSQ 2 horas 

Naturactive® 19/07 FSQ 2 horas 

Lactacyd®, Bio-oil® e 

Viterra® 
03/08 FSQ 2 horas 

 

8. Conclusão 

Durante os 3 meses de estágio, apesar de curto o tempo, muitos foram os conhecimentos que obtive e 

muitos foram os objetivos cumpridos para o plano de estágio. Esta fase da minha formação permitiu o 

desenvolvimento e aprofundamento da minha experiência na profissão farmacêutica, promovendo o contato 

com outros profissionais de saúde, utentes e outros colaboradores. A FSQ é uma farmácia muito ativa e 

dinâmica, estando em constante contacto com os utentes. Diversas são as atividades que esta coloca ao dispor 

do utente, o que ajuda a promover a interação dinâmica dos colaboradores da farmácia com os utentes. A FSQ 

foi então uma ótima escola, superou todas as minhas expetativas e proporcionou, de forma exímia, o meu 

desenvolvimento individual como futura farmacêutica, sempre fomentando a minha autonomia e 

aprendizagem. Foi, sem dúvida, uma experiência enriquecedora que destacou, ainda mais, aquilo que para mim 

é o papel do farmacêutico na sociedade. Cumpri os objetivos propostos e tive a oportunidade de colocar em 

prática todos os conhecimentos que adquiri durante o meu percurso académico na Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, bem como aprofundá-los e aprender novos conhecimentos, que sem qualquer dúvida 

serão essenciais para o meu futuro como farmacêutica.  
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Parte 2. Apresentação dos temas desenvolvidos  

1. PROJETO I – Mamã & Bebé 

1.1. Enquadramento e objetivos 

Os grupos de utentes que mais frequentam a FSQ são grávidas e recentes mamãs à procura de 

aconselhamento para os cuidados dos seus bebés. São várias as dúvidas que colocam e o aconselhamento que 

pedem, tanto a nível dos cuidados de higiene diária como a nível de hidratação da pele do bebé.  

A pele imatura dos bebés e das crianças é particularmente sensível e frágil e, por isso, muito suscetível 

a agressões externas, irritações e outras manifestações cutâneas. A escolha dos produtos de higiene e hidratação 

adequados constitui um fator fundamental para evitar e prevenir alterações da pele. 

Todos os produtos, que são aplicados na pele, devem ser desenvolvidos tendo em conta as 

características da pele em cada fase da vida. Esta preocupação é válida para os cuidados da pele adulta e, ainda 

mais importante, quando se trata da pele de bebés ou crianças.  

O objetivo em abordar o tema “Cuidados de higiene diários e de hidratação da pele do bebé” foi de 

intervir ao nível da educação e aconselhamento das mulheres grávidas e das recentes mamãs, fornecendo 

informação adequada, com uma linguagem simples e ajustada.  

  

1.2. Desenvolvimento 

A pele reveste toda a superfície corporal e constitui o maior órgão do corpo humano, atingindo cerca 

de 16% do peso corporal. Esta é constituída por uma porção epitelial de origem ectodérmica, a epiderme, por 

uma porção conjuntiva, a derme, pela hipoderme (tecido celular subcutâneo) e pelos anexos cutâneos (folículos 

pilosos, unhas, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas) (Figura 1) [29].  

A camada córnea da epiderme tem função de barreira, protege o organismo contra a perda de água e 

contra o atrito. As células mais abundantes na epiderme são os queratinócitos, responsáveis pela produção de 

queratina, no entanto apresenta ainda melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel. Os melanócitos 

são responsáveis pela produção de um pigmento que se acumula na epiderme, a melanina. Este pigmento é 

responsável pela função de proteção contra os raios ultravioleta (UV). As células de Langerhans, macrófagos 

residentes, são responsáveis por identificar, processar e apresentar antigénios aos linfócitos T, possuindo assim 

um papel fundamental nas reações imunitárias cutâneas. Por sua vez, na base das células de Merkel existe uma 

estrutura, onde se inserem fibras nervosas aferentes que conduzem impulsos nervosos para o sistema nervoso 

central (SNC). Estas desempenham uma função de recetores sensitivos responsáveis pela sensibilidade tátil. À 

superfície da pele encontra-se um filme designado por "filme hidrolipídico”. Este filme mantém a hidratação 

da pele e forma uma barreira antibacteriana e antifúngica [29]. 

A derme é constituída por duas camadas: a papilar (mais superficial) e a reticular (mais profunda). 

Ambas as camadas da derme contêm muitas fibras de tecido elástico, responsáveis pela elasticidade da pele. 

Para além destas fibras encontram-se vasos sanguíneos, linfáticos e estruturas derivadas da epiderme, como as 

glândulas sebáceas e sudoríparas, que colaboram na termorregulação do corpo humano (Figura 1) [29]. 
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Figura 1. Estrutura da pele. Adaptada de [35]. 

A pele tem como principal função servir de barreira protetora e, assim, manter a hidratação interna, 

evitando ainda a entrada de substâncias exógenas. As características da pele dependem do período de vida em 

que os indivíduos se encontram. São significativas as diferenças ao nível estrutural e funcional, que existem 

entre a pele de um adulto e a pele de um bebé, resultando em necessidades diferentes relativamente aos 

cuidados a ter [30].   

A pele da população pediátrica contém várias particularidades que implicam diferenças funcionais e 

estruturais, apresentam:  

• Diminuição da espessura do estrato córneo (EC) – o EC proporcionada uma resistência elevada ao 

transporte de água através da pele e, nos bebés, esta camada é mais fina do que nos adultos [30,31]; 

• Menor concentração de fatores hidratantes naturais (FHN) – a concentração de FHN, que atuam 

como humectantes no EC [30,32]; 

• Maior número de folículos vellus [31]; 

• Menor poder tampão [31]; 

• Maior hidratação da pele – que pode ser medida pela condutância, é maior na pele mais imatura 

do bebé do que a da pele de um adulto [30];  

• Maior perda transepidérmica de água (TEWL) – A TEWL através da pele do bebé é maior do que 

através da pele adulta [30]; 

• Maior taxa de adsorção e perda de água – A taxa de adsorção e perda de água é mais elevada nos 

bebés, já que a sua barreira cutânea ainda se encontra em desenvolvimento. Isto implica que a resistência ao 

fluxo de água através da pele do bebé seja menor do que através da pele de um adulto [30]; 

• Maior tendência para desenvolver dermatite de contato irritativa/alérgica – a pele do bebé tem uma 

tendência maior para desenvolver dermatite de contato irritativa / alérgica, sendo que a limpeza excessivamente 

agressiva pode levar ao desenvolvimento de dermatite atópica [30]; 

• Maior relação superfície/volume corporal que é mais marcada quanto menor a idade da criança 

[31]. 
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Para além destas diferenças entre a pele do bebé e do adulto, os bebés apresentam maior 

vulnerabilidade à exposição solar. Não têm o reflexo de “piscar” os olhos totalmente desenvolvido, nem uma 

resposta em antecipação à exposição acidental à água durante o banho [30]. 

A higiene corporal diária de limpeza da pele dos bebés é imprescindível. Permite a remoção de 

material indesejável e a prevenção de infeções, absorção e transmissão de micróbios na superfície corporal. 

Além destes benefícios, a higiene corporal diária, como por exemplo o banho, oferece um momento de contato 

tátil e de cumplicidade entre o bebé e o seu cuidador, promovendo a sua união [30]. 

Tal como em qualquer processo de higiene e particularmente na higiene de um bebé, o seu benefício 

deve ser equilibrado com a necessidade de preservação da barreira da pele. A lavagem da pele apenas com 

água fornece uma higiene incompleta, uma vez que, a remoção do material indesejado pode não ocorrer na sua 

totalidade e por isso, enzimas fecais ou até componentes da urina podem permanecer à superfície da pele. 

Recomenda-se uma higiene com produtos suaves, estes são mais eficazes na limpeza da pele [30]. 

 A pele do bebé continua a sua maturação durante os primeiros anos de vida e por isso, os produtos 

de higiene corporal compatíveis com as especificidades da sua pele são significativamente menos agressivos e 

mais suaves do que o dos adultos. Produtos de higiene corporal para adultos, normalmente, contém níveis 

elevados de tensioativos aniónicos, tais como o lauril sulfato de sódio. Para além disso, contém também, 

frequentemente, tensioativos anfotéricos como a cocamidopropril betaína. Pelo contrário, os produtos de 

higiene corporal adequados à pele do bebé contêm maioritariamente tensioativos anfotéricos e não iónicos (em 

níveis relativamente baixos), tal como o polietileno glicol 80 (PEG). A concentração total de tensioativos é 

significativamente menor no caso dos produtos de higiene corporal para bebés [30]. 

No que diz respeito aos cuidados de hidratação da pele, após a higiene corporal diária, é necessária a 

aplicação de produtos ricos em substâncias hidratantes, nutritivas e protetoras. Todos os dias e após o banho, 

a pele do rosto e corpo do bebé deve ser hidratada com um creme hidratante ou um leite corporal, se o bebé 

tiver pele normal, ou com um cuidado com Cold Cream, se a pele for seca ou muito seca [33]. 

Para além dos produtos utilizados em bebés terem de ver a sua formulação adaptada, é igualmente 

importante que seja garantida a segurança dermatológica. Deve ser conciliada a eficácia perfeita com a 

tolerância de cada tipo e condição de pele. Para garantir uma maior segurança dermatológica, deve ser restrito 

o uso de ingredientes específicos, mais puros e de eficácia reconhecida, as fórmulas devem ser minimalistas, 

isto é, devem conter um número limitado de ingredientes ativos, usando apenas ingredientes estritamente 

necessários nas doses certas. É igualmente importante que estes produtos sejam isentos de parabenos e 

hipoalergénicos [34].  

 

a) Afeções cutâneas  

 As afeções cutâneas mais comuns em bebés e que suscitam uma maior preocupação por parte dos 

pais, que os levam a recorrer aos cuidados de saúde primários ou às farmácias para obter aconselhamento são: 

a.1. Crosta láctea 

A crosta láctea, uma forma de dermatite seborreica infantil, é uma doença benigna e autolimitada. 

Ocorre com frequência em crianças e caracteriza-se pelo aumento do teor de lípidos na superfície cutânea 

deixando a pele lisa, brilhante, untuosa, com dilatação dos poros foliculares acompanhada, por vezes, por 

eritema difuso. Ocorre nas regiões com maior concentração de glândulas sebáceas, tais como couro cabeludo, 
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fronte, pirâmide nasal, pregas axilares e inguinais (Figura 2). A etiopatogénese ainda não está bem 

estabelecida, no entanto pensa-se que haja alguma relação com secreção sebácea, mais concretamente uma 

alteração qualitativa da mesma. Outra causa possível é o supercrescimento de agentes microbianos como a 

Candida albicans e o Pityrosporum ovale, que requerem um ambiente lipofílico para crescer [36,37]. 

Normalmente aparece cedo após o nascimento, nomeadamente nas primeiras 8 semanas de vida, 

prolongando-se até cerca dos 6 meses. Inicia-se com o aparecimento de lesões descamativas do couro 

cabeludo constituída por crostas amarelas, untuosas, mais ou menos aderentes, podendo atingir a região retro 

auricular, as zonas intertriginosas e as pregas de flexão como o umbigo, axilas, pregas inguinais e anogenitais 

[36, 37]. 

Para o seu tratamento estão indicados produtos com ação emoliente tanto no banho diário, como em 

aplicação tópica após este. Na remoção das crostas, para além da possibilidade do uso de agentes emolientes 

de limpeza, podem utilizar-se óleos minerais ou outros produtos mais aderentes com ação queratolítica. É de 

notar a necessidade de cuidados redobrados quando aplicados produtos que contêm acido salicílico, uma vez 

que este pode elevar o risco de toxicidade, ou seja, de salicilismo [36].   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2. Dermatite seborreica no cabelo (1) e na face (2) [36]. 

 

a.2. Eritema da fralda 

O eritema da fralda, também designado por dermatite da fralda, é uma das patologias mais comum 

que afetam a pele na infância, com uma incidência elevada entre os 9 e os 12 meses de idade. Esta dermatose 

afeta, exclusivamente, a área que está coberta pela fralda incluindo as nádegas, região glútea, face interna das 

coxas, púbis, abdômen inferior e órgãos genitais [36,38,39]. 

É considerada uma dermatite irritativa de contacto com a fralda, que pode resultar devido ao contacto 

repetido ou prolongado da pele com diversas substâncias irritantes, nomeadamente o suor, os detergentes, os 

sabões ou medicamentos. Para além destes, poderá surgir com a combinação de outros fatores, como a 

oclusão, que pode conduzir a um aumento local da temperatura e humidade e maceração contínua do tecido, 

podendo ambos levar à perda da integridade da barreira cutânea. A frequente defecação e diarreia aquosa 

podem conduzir também para o aumento da ocorrência de eritema da fralda. A ureia, presente na urina, é 

degradada na presença de urease fecal, resultando num aumento do pH que provoca a estimulação da 

atividade das protéases e lípases fecais. A urina causa ainda um aumento da permeabilidade da pele a 

substâncias irritantes podendo assim conduzir ao desenvolvimento de eritema da fralda. Relativamente à 

influência de microrganismos, a Candida albicans é o agente responsável mais frequente por infetar a 

dermatite conduzindo à sua persistência e agravamento [36,38,39]. 

1 2
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A dermatite irritativa das fraldas caracteriza-se pelo aparecimento de um eritema brilhante, 

semelhante a uma queimadura (Figura 3). Por vezes pode observar-se descamação nas áreas afetadas ou 

mesmo lesões papulares, erosões e pústulas [36,38,39]. 

A prevenção é fundamental e por isso o objetivo deve passar por manter a pele o mais seca possível, 

limitar a mistura de urina e fezes e manter o pH da pele ácido [36,38,39]. 

A mudança da fralda deve ser efetuada com a maior frequência possível, de forma a que o tempo de 

contacto da fralda suja com a pele seja reduzido. A cada muda de fralda deverá ser aplicado em toda a área 

um creme com óxido de zinco que, para além da ação protetora, exerce ação antisséptica e cicatrizante [36,38,39]. 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Dermatite irritativa das fraldas [36]. 

a.3. Dermatite perioral 

 A dermatite perioral consiste em pequenas pápulas eritematosas, vesiculas, pústulas, normalmente 

limitadas em torno da boca e sobre o queixo (Figura 4) [40]. Pode também afetar os olhos uni e bilateralmente 

[37].  

A etiologia é desconhecida, mas a erupção é agravada pelo uso de esteroides tópicos fluorados [37].  

Pensa-se também que nos bebés pode estar relacionada com o contacto da pele com a saliva que contém uma 

enzima extremamente irritante, a α-amílase.  A baba permanente, devido a sucção compulsiva do dedo polegar, 

o uso prolongado da chupeta, o aparecimento dos primeiros dentes e a regurgitação láctea ou restos de 

alimentos que possam permanecer durante algum tempo no rosto podem ser fatores agravantes ou iniciadores 

da dermatite perioral [41].  

O tratamento com antibióticos orais ou tópicos durante algumas semanas resolve a erupção [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 4. Dermatite perioral em crianças [37,40]. 

 

1.3. Métodos 

De forma a intervir ao nível da educação e aconselhamento das mulheres grávidas e das recentes 

mamãs, fornecendo informação adequada, com uma linguagem simples e ajustada realizei no dia 2 de junho 

uma apresentação intitulada “Cuidados de higiene diários e de hidratação da pele do bebé”, inserida no 

Workshop Mamã & Bebé, uma das atividades pertencentes à semana do 9º aniversário da FSQ (Anexo IV). A 
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apresentação ocorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Felgueiras e contou com a presença de cerca 30 

mães, a Diretora Técnica da FSQ, uma farmacêutica, uma técnica de farmácia e uma promotora da NUK®, 

responsável pela primeira parte do workshop, em que foi abordado o tema da amamentação. Nesta 

apresentação, desenvolvi variados temas relacionados com os cuidados de higiene diários, as diferenças entre 

a pele de um bebé e de um adulto, os cuidados de hidratação e também os cuidados a ter em situações 

especificas que afetam frequentemente a pele do bebé nomeadamente, o eritema da fralda, a dermatite perioral 

e a crosta láctea, assim como apresentei alguns produtos indicados para tal.  

 

1.4.Conclusão  

O desenvolvimento deste projeto, assim como a apresentação foi uma experiência muito 

enriquecedora para mim e também para o público-alvo. Para além de me ter dado a oportunidade de aprender 

mais acerca desta temática, constituí um desafio para mim, por sair fora da minha zona de conforto e enfrentar 

um público mais adulto e mais informado. Este desafio possibilitou-me ainda um melhor aconselhamento a 

nível de atendimento ao público. Foi também proveitoso para a FSQ, já que a apresentação pode fazer parte do 

workshop integrado na semana de aniversário da mesma. Permitiu ainda dar a conhecer aos utentes, 

informações detalhadas acerca de alguns dos seus produtos. As participantes no Workshop, as cerca de 30 

mães, forneceram um feedback bastante positivo da apresentação. Demonstraram que esta foi bastante 

proveitosa e enriquecedora para o seu conhecimento como recentes mães e mesmo, em outros casos, como 

futuras mães.  

 

2. PROJETO II – Animais doentes, animais em segurança 

2.1. Enquadramento e objetivo 

Atualmente, é grande a preocupação e os cuidados que os donos têm com os seus animais de 

estimação. É notório, na farmácia, o interesse pelo bem-estar dos animais e a preocupação com o seu estado de 

saúde, sendo este um local que os utentes procuram, algumas vezes, antes de se deslocarem ao veterinário.  

Quando os animais adoecem, por falta de conhecimento e no desespero de ver o animal doente, o 

cuidador, muitas vezes administra medicamentos de uso humano, que têm em casa, podendo em alguns casos 

ser fatal.  

O objetivo em abordar este tema visa chamar atenção do cuidador do uso indevido e negligente de 

medicamentos de uso humano em animais e promover a sua educação sobre os medicamentos de uso humano 

que não são adequados a animais, diminuindo a incidência de envenenamento dos mesmos com medicamentos 

de uso humano, por negligência ou falta de conhecimento. 

 

2.2.Desenvolvimento 

Uma das principais causas de envenenamento de animais de estimação é a sua exposição a 

medicamentos de uso humano. Na europa 30% dos envenenamentos de animais de estimação devem-se a 

medicamentos de uso humano. O envenenamento por estes medicamentos ocorre normalmente devido à falta 

de conhecimento dos cuidadores, à ingestão acidental de medicamentos inapropriadamente armazenados, ao 

uso off-label e dosagens erradas. Os animais mais afetados são os cães e os gatos, sendo o cão a espécie mais 
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frequentemente atingida. Os medicamentos mais associados a este tipo de situações são os anti-inflamatórios 

não esteroides (AINEs), os analgésicos e os medicamentos que atuam no SNC [42,43]. 

a) Paracetamol (acetominofeno) 

O paracetamol, ou acetominofeno, é o analgésico e antipirético mais usado na medicina humana e está 

muitas vezes envolvido no envenenamento de cães e gatos. O seu uso é contraindicado em gatos [42,43]. 

Os gatos são mais suscetíveis à toxicidade do paracetamol do que os cães já que, o seu metabolismo 

é menos eficiente devido à fraca capacidade de glucuronidação. A baixa capacidade de glucuronidação traduz-

se no aumento da dependência da destoxificação do acetominofeno por sulfatação.  Esta via tem capacidade 

limitada e satura-se rapidamente passando o paracetamol a ser metabolizado pelo citocromo P450. A via 

dependente do citocromo P450 gera metabolitos de elevada reatividade, como o N-acetil-p-benzoquinonaimina 

(NAPQI) que é destoxificado pela glutationa. Quando este metabolito é produzido em elevadas quantidades 

pode ocorrer, facilmente, saturação da glutationa resultando numa severa lesão oxidativa. O NAPQI consegue 

ligar-se a proteínas celulares do fígado perturbando o seu funcionamento, aumentando o stress oxidativo e 

conduzindo à morte celular. Este metabolito pode causar ainda, oxidação do ião ferroso em ião férrico, levando 

à formação de meta-hemoglobina. Para além da fraca capacidade de glucuronidação, os gatos têm níveis baixos 

de meta-hemoglobina redutase nas células sanguíneas, o que conduz a uma maior suscetibilidade de ocorrência 

de meta-hemoglobinémia. No entanto, não é só o grupo heme que é afetado por este metabolito, mas também 

os grupos sulfidrilo das proteínas que compõem a hemoglobina. Os gatos, têm ainda maior quantidade de 

grupos sulfidrilo na globina, o que os torna mais suscetíveis a lesões nos eritrócitos [42].    

Os sinais típicos de envenenamento são: anorexia, vómitos, hipotermia, dispneia, hemorragia, cianose, 

anemia e hemólise. Nos gatos, o elevado stress oxidativo conduz à formação meta-hemoglobina, corpos de 

Heinz, hipoxia e cianose [42,43]. O tratamento da toxicidade do paracetamol consiste numa terapia específica 

antidotal com N-acetilcisteína, ácido ascórbico e cimetidina [43]. 

b) AINEs 

Os AINEs englobam um conjunto de substâncias analgésicas, antipiréticas, anti-inflamatórias e anti 

trombóticas frequentemente usadas na medicina humana. Estas substâncias inibem as ciclooxigenases (COXs), 

diminuindo produção de prostaglandinas (PGs). Em geral, a COX 1 consiste na forma constitutiva, necessária 

para a regulação da função fisiológica enquanto que, a COX 2 é a forma indutível da enzima, sintetizada em 

locais de inflamação. No entanto, a COX 2 pode também existir na forma constitutiva no SNC, fígado e sistema 

reprodutivo [42,43]. 

O efeito analgésico e anti-inflamatório, assim como os efeitos tóxicos e secundários, são causados 

pela inibição reversível da COX e irreversível, no caso do acido acetilsalicílico. Os leucotrienos, produzidos 

em quantidades elevadas a partir do acido araquidónico pelas lipoxigenases devido à inibição da COX podem 

contribuir para a gastrotoxicidade dos AINEs. A toxicidade para as diferentes formas da COX pode diferir 

consoante a espécie animal [42,43]. 

Relativamente à toxicidade, existem diferenças significativas entre as variadas espécies. O tratamento 

com AINEs é mais problemático em gatos, uma vez que estes têm maior sensibilidade a estas substâncias, 

devido a sua fraca capacidade de glucuronidação, sendo contraindicados nestes casos. Por outro lado, 

substâncias como o ibuprofeno e o naproxeno estão mais associados a problemas de toxicidade em cães [42].  
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Os efeitos tóxicos mais comumente relacionados com o uso de AINEs envolvem efeitos 

gastrointestinais, renais, hepáticos e problemas ao nível da coagulação. A ulceração gastrointestinal ocorre 

devido à inibição da síntese de PDE2 e diminuição da produção de substâncias protetoras da mucosa como, o 

bicarbonato e o muco. Em gatos é notória a elevação de gastrina que induz falha renal e aumenta o risco de 

ulceração. A nefrotoxicidade está relacionada com a inibição de prostaglandinas presentes no fígado, que são 

extremamente importantes na regulação do balanço entre o sal e a água, do tónus vascular, do fluxo sanguíneo 

e secreção de renina. Quanto à diminuição da coagulação, esta é o resultado da falta de tromboxano A2 nas 

plaquetas, devido à inibição da COX 1. Por outro lado, a inibição da produção de prostaciclina, devido à 

inibição seletiva da COX 2 por coxibs poderá conduzir ao um efeito oposto, aumento da coagulação 

intravascular [42]. 

Os AINEs mais envolvidos, em eventos fatais, em animais são o ibuprofeno seguido do ácido 

acetilsalicílico e do naproxeno [43].   

Os sinais clínicos de envenenamento por AINEs passam por irritação gástrica e ulceração. Incluem 

vómitos, anorexia, diarreia, dor abdominal e cólicas, podendo em casos mais graves ocorrer perfuração gástrica 

[43]. Recentemente o uso de uma emulsão lipídica intravenosa tornou-se popular como antídoto, em caso de 

toxicidade por medicamentos lipofílicos, assim como para o tratamento da intoxicação por ibuprofeno em cães 

[43].  

c) Medicamentos que atuam no SNC 

As BZDs são agentes com propriedades ansiolíticas e antiepiléticas que atuam no SNC. Constituem 

um grupo terapêutico que atua no SNC e está associado ao consumo inadvertido por animais de estimação 

devido ao descuido do cuidador, nomeadamente o alprazolam, bromazepan, diazepam e nitrazepam. Os 

animais mais jovens apresentam maior suscetibilidade a estes compostos devido a sua menor capacidade de 

metabolizar as BZDs [43]. 

As BZDs são usadas para o tratamento da ansiedade, distúrbios do sono e perturbação de pânico por 

aumentar o efeito inibitório do neurotransmissor GABA [43]. Após toma indevida, os animais apresentam, sinais 

clínicos 2 h após a ingestão que incluem ataxia, tremores, sonolência, vómitos, hipotermia, coma e depressão 

respiratória [43].   

 

2.3.Métodos 

De forma a atingir o objetivo proposto realizei um folheto informativo (Anexo V) que foi entregue a 

utentes que possuíam animais de estimação, nomeadamente cães e gatos ou a utentes que solicitavam 

informações sobre o tema. Os panfletos estavam também á disposição do utente que por curiosidade quisesse 

saber mais sobre o assunto. O folheto informativo aborda não só as principais causas de envenenamento de 

animais, como algumas curiosidades acerca de medicamentos de uso humano e alguns conselhos ao utente.  

 

2.4.Conclusão 

A concretização deste projeto proporcionou um esclarecimento mais cuidado dos cuidadores de 

animais de estimação, sensibilizando-os para o tema, e alertando-os para situações de envenenamento que 

podem surgir em caso de uso de alguns medicamentos indicados para o uso humano. Para além disto, este 
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projeto permitiu-me, assim como aos colaboradores da farmácia, a oportunidade de aprender mais sobre o 

tema. 

 Na minha opinião, o folheto informativo ficou bastante apelativo, com variadas imagens ilustrativas, 

com informação em uma linguagem concisa e simples de fácil compreensão para toda comunidade, 

independentemente do seu grau de formação. Neste campo existe ainda muito trabalho a desenvolver ao nível 

do aconselhamento já que, se trata de um assunto pouco abordado. Os farmacêuticos, como profissionais de 

saúde mais próximos da comunidade podem intervir a este nível na educação do utente.  

 

3. PROJETO III – Infeções fúngicas nas consultas de podologia da FSQ 

3.1. Enquadramento e objetivo 

Como supramencionado, a FSQ possui à disposição dos seus utentes consultas de podologia. De 

acordo com o que acontece em todo o mundo, verifica-se que as afeções que mais afetam os pés nas consultas 

de podologia da FSQ são as infeções fúngicas.  

Assim, durante o meu período de estágio, foi possível verificar que a razão pela a qual a maioria dos 

utentes se deslocavam à FSQ para as consultas de podologia estava relacionada com micoses cutâneas que, 

para além de se tratarem um problema de saúde pública, são inestéticas e podem provocar efeitos negativos no 

funcionamento emocional, social e ocupacional dos pacientes. 

Após consulta, no momento da dispensa de medicamentos antifúngicos, quer sejam MSRM ou 

MNSRM, é de especial importância que os utentes consigam compreender o modo de aplicação dos 

medicamentos, especialmente quando envolve a aplicação tópica, e que também entendam que é de extrema 

importância o cumprimento da duração do tratamento, uma vez que, normalmente, tratam-se de tratamentos 

muito demorados e que o seu incumprimento poderá conduzir a recidivas ou mesmo ao não tratamento da 

infeção fúngica. É também de relevância extrema a passagem de informação acerca de medidas não 

farmacológicas de controlo e prevenção das infeções fúngicas, já que para além de serem importantes para o 

próprio utente, são igualmente importantes para prevenir a transmissão a outras pessoas. 

Este projeto permite auxiliar as consultas de podologia que a FSQ dispõe, na passagem de informação 

acerca de infeções fúngicas que afetam os pés, possibilitando que os utentes levem consigo um folheto 

informativo. Pretende-se fazer uma abordagem mais aprofundada de um problema de saúde que afeta a 

qualidade de vida do utente. Importa referir que será feita uma contextualização das infeções fúngicas e, em 

particular, das infeções fúngicas que mais frequentemente afetam os pés. Para além disso, este projeto passará 

também pela recolha de dois exemplos de casos de estudo, recolhidos no âmbito das consultas de podologia da 

FSQ. O objetivo da recolha de casos de estudo passa por exemplificar os casos mais frequentes de infeções na 

FSQ, assim como mostrar a evolução temporal do aspeto da infeção pré e pós tratamento e intervir junto do 

utente através do folheto informativo realizado.  

 

3.2. Desenvolvimento 

Micoses são infeções causadas por fungos que podem atingir a pele, as unhas e os cabelos. Os agentes 

etiológicos responsáveis por este tipo de infeções, os fungos, são microrganismos que apresentam uma variação 

considerável de tamanho e forma. Estes podem ser divididos em três grandes grupos: fungos filamentosos 
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multicelulares; fungos unicelulares e fungos dimórficos. Os fungos estão presentes em todos os locais 

nomeadamente, no solo, nos animais e até mesmo na pele humana, que em condições normais não causam 

doença [44,45].  

As infeções fúngicas podem ser classificadas como superficiais/cutâneas, subcutâneas e sistémicas. 

As micoses cutâneas são as infeções fúngicas superficiais mais comuns que afetam a pele, as unhas e o cabelo, 

e constituem um problema ao nível global. A sua incidência tem vindo a aumentar ao longo das últimas 

décadas, assim como a prevalência. Afetam, atualmente, cerca de 20-25% da população mundial. Estas 

constituem então, uma das mais frequentes formas de infeção [46,47].  

As infeções fúngicas superficiais podem ser causadas por fungos leveduriformes ou filamentosos, 

nomeadamente os dermatófitos, que são, predominantemente, os responsáveis por este tipo de infeções [46,48,49]. 

Os dermatófitos que, normalmente, causam infeções superficiais da pele estão agrupados em três 

géneros distintos: Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton. Este tipo de fungos cresce à superfície de 

locais que contenham queratina, como a pele, unhas e cabelos, uma vez que esta funciona como fonte de 

nutrientes. A infeção no homem é suportada por condições de humidade elevadas e temperatura entre os 25º-

28ºC.  O Trichophyton rubrum é causa mais comum em todo o mundo de tinea pedis (infeção das unhas), tinea 

cruris e tinea corporis, sendo que a tinea pedis e onicomicoses são cada vez mais comuns [46,49]. Na Europa, 

Trichophyton rubrum e Trichophyton mentagrophytes são os dermatófitos predominantemente isolados, o que 

tem conduzido a um aumento da prevalência de tinea pedis e tinea unguium [46].  

Em função do seu habitat, os dermatófitos podem ser divididos em três grandes grupos ecológicos [46]:  

• Dermatófitos antropofílicos: fungos que causam dermatofitoses caracterizadas por baixa 

atividade inflamatória devido ao equilíbrio entre o fungo e o hospedeiro humano. O seu principal hospedeiro 

é o homem. Não são capazes de infetar animais. A transmissão ocorre a partir de indivíduos infetados [46]; 

• Dermatófitos zoofílicos: fungos encontrados em animais, no entanto são esporadicamente 

transmitidos aos humanos pelos gatos, cães e coelhos [46];   

• Dermatófitos geofílicos: fungos que crescem no solo e que apenas esporadicamente infetam 

humanos. Quando a infeção ocorre em humanos pode variar entre uma atividade inflamatória baixa a alta [46]. 

Os fungos leveduriformes não são inerentemente patogénicos, no entanto quando os mecanismos de 

defesa celular do hospedeiro, a função da pele ou a flora normal é alterada, podem provocar o aparecimento de 

doença. A Candida albicans é a levedura mais virulenta e causa frequentemente o aparecimento de infeções na 

pele, unhas e mucosas [49]. Algumas espécies pertencentes ao género Candida fazem parte da flora comensal 

de regiões especificas do corpo humano. São patogénicos oportunistas, que apenas se tornam patogénicos para 

o homem em condições sistémicas e locais particulares [46]. 

A aparência clínica e os agentes etiológicos causais das infeções fúngicas superficiais variam com a 

região geográfica, as condições socioeconómicas e os hábitos [46,47].    

Tinea pedis e onicomicoses estão a tornar-se mais comuns devido a mudanças do estilo de vida, 

incluindo o aumento da urbanização, do uso de balneários públicos e de calçado oclusivo. Assim como, o 

aumento da incidência de diabetes é também um fator importante. Certas profissões (mineiros e soldados) e 

atividades recreativas (maratonistas) aumentam o risco de desenvolvimento destas patologias. A Europa, tem 

assistido a um aumento dramático da incidência de Tinea pedis e onicomicoses desde a segunda guerra 
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mundial. A prevalência destas duas patologias é, atualmente, superior a 50% no Norte e Centro da Europa e 

aproximadamente 25% nos países Mediterrâneos [46,47].   

 

a) Tinea pedis 

Tinea pedis, também designada por “pé de atleta” constitui uma infeção dermatofítica, que ocorre nos 

pés e nos dedos dos pés, pode envolver os espaços interdigitais, ou mesmo os lados do pé, conduzindo a uma 

condição crónica ou recorrente [50].  

Esta dermatofitose é um problema de saúde pública já que, para além de ser contagiosa, foi revelado 

que 70% da população estará infetada com tinea pedis em algum momento da sua vida [50].  

O pé de atleta é, portanto, uma infeção muito comum, que ocorre em cerca de 1 em cada 5 adultos, 

sendo que a incidência aumenta com a idade desde a adolescência. Ocorre mais frequentemente em pessoas 

que utilizam calçado oclusivo. Poderá estar associado a diferentes tipos de fungos, incluindo leveduras, no 

entanto o agente etiológico mais comum é o T. rubrum seguido de, T. interdigitale [47]. 

Na segunda metade do século 20, verificou-se um aumento de tinea pedis e uma disseminação clonal 

do principal agente etiológico, T. rubrum. Este fenómeno deveu-se, provavelmente, ao aumento da 

urbanização, do uso de espaços desportivos e de fitness, do aumento da prevalência de obesidade e do 

envelhecimento da população [50].   

 O diagnostico confiável e um tratamento eficiente da tinea pedis é de extrema importância, uma vez 

que a tinea pedis:  

• Imita diversas doenças dermatológicas que ocorrem nos pés; 

• É um importante reservatório de dermatofitoses que possam ocorrer em outras partes do corpo, 

podendo a infeção ocorrer por autoinoculação;  

• Quando tratada inapropriadamente, pode conduzir a infeções bacterianas secundárias e várias 

doenças alérgicas [50].   

 

Epidemiologia  

 A incidência de tinea pedis não está associada a um grupo étnico ou racial específico. A sua 

prevalência aumenta com a idade e é mais frequente em adultos, com idades compreendidas entre os 31 e os 

60 anos, seguido de adultos com idade superior a 60 anos, sendo rara nas crianças. O risco de infeção com tinea 

pedis mostrou ainda, ser maior em homens do que em mulheres e mais comum em países desenvolvidos. Para 

além disso, certos grupos profissionais estão expostos a um risco particularmente elevado de infeção, por 

exemplo, 72,9% dos mineiros, 58% dos soldados e 31% dos maratonistas possuem tinea pedis micologicamente 

comprovada [50].    

A exposição das populações específicas, em cima referidas, à sudorese, ao trauma, a calçados 

oclusivos e a áreas comuns predispõe esses mesmos grupos a um aumento da incidência desta infeção [50].   

Tinea pedis é a dermatomicose mais comumente encontrada, em concomitância com onicomicose nos 

dedos dos pés, em 33.8% de todos os pacientes [50].   

 

Patogénese (Anexo VI)  
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 Um ambiente com altas temperaturas, meio alcalino e hiperidrose facilitam a infeções dos pés por 

dermatófitos. No entanto, fatores relativos aos hospedeiros podem também contribuir para o desenvolvimento 

deste tipo de infeções, tais como pele lesada, a maceração e a imunossupressão [50]. 

As dermatofitoses mais comuns são causadas pela ausência de sebo (secreção inibitória natural). Na 

região plantar, devido à ausência de glândulas sebáceas, o sebo não se encontra presente [50]. 

Os dermatófitos tem a capacidade de libertar várias enzimas, como por exemplo queratinases, 

metaloproteases e serino protéases, produzem ainda, lípases e ceramidas e invadem a queratina superficial [50].  

Os queratinócitos constituem não só uma barreira física cutânea, como desempenham um papel 

importante nas reações imunológicas cutâneas. Estes expressam recetores de reconhecimento, como os Toll-

like receptors (TLRs) e dectina-I, que promovem a libertação de várias citocinas pró-inflamatórias e fatores 

quimiotáticos causando reações inflamatórias, como vermelhidão e inchaço. Os queratinócitos libertam 

também péptidos antimicrobianos, incluindo defensinas, catelicidinas e psoriasinas, que previnem a instalação 

de infeções fúngicas. Os fatores quimiotáticos possuem a capacidade de recrutar neutrófilos e monócitos, que 

são macrófagos que fagocitam dermatófitos e libertam citoquinas. Para além disso, produzem espécies reativas 

de oxigénio (ROS), como o superóxido, o peroxido de hidrogénio e radicais hidroxilos, que conduzem a danos 

ao nível das proteínas, lípidos e DNA. No entanto, as paredes celulares de T. rubrum diminuem a resposta 

linfoproliferativa. Infeções fúngicas locais induzem a produção de anticorpos circulantes e ativam linfócitos T, 

levando a várias reações inflamatórias localizadas ou generalizadas, chamadas reações “id” [50].  

 

Formas clínicas  

Aproximadamente um terço dos pacientes com tinea pedis possuem infeção concomitante nas unhas 

dos pés. Infeções assintomáticas são também comuns, com cerca de 36-88% de prevalência em atletas [50].  

Tinea pedis apresenta-se tipicamente em quatro formas principais:  

• Interdigital – É a forma mais comum, predominantemente causada por T. rubrum, seguida de T. 

interdigitale. Esta forma é caracterizada pelo eritema, descamação e maceração com fissuras encontradas nos 

espaços interdigitais, em particular entre o 4º e o 5º dedo. As razões, mais comuns, para admissão clínica são 

prurido, sensação de queimadura e mau odor [49,50].    

• Hiperqueratótica crónica (mocassin) – É tipicamente causada por T. rubrum, caracteriza-se por 

eritema plantar crónico, que varia desde descamação leve a hiperqueratose difusa. A descamação 

hiperqueratótica é, tipicamente, seca e pode envolver toda a superfície plantar, estendendo-se até à lateral do 

pé. Propõe-se que a predisposição genética pode explicar a existência de história familiar [49,50].     

• Ulcerativa – É tipicamente causada por T. interdigitale, caracteriza-se por lesões 

vesiculopustulares rapidamente disseminadas e úlceras, frequentemente, acompanhadas por uma infeção 

bacteriana secundária. As lesões são, geralmente, maceradas e possuem bordas descamadas. Esta infeção 

começa, tipicamente, no terceiro e quarto espaços interdigitais e estende-se ao dorso lateral e à superfície 

plantar. Ocasionalmente, grandes áreas, até mesmo a parte plantar pode apresentar-se inteiramente descamada. 

Este tipo de tinea pedis é, normalmente, encontrada em pacientes imunocomprometidos e diabéticos [49,50].     

• Inflamatória (vesicular) – É tipicamente causada por T. interdigitale, caracteriza-se por 

vesículas, bolhas e pústulas na superfície plantar do peito do pé ou médio-anterior. As lesões vesiculares 

instalam-se na epiderme e o seu diâmetro varia entre de 1 a 5 mm. Uma coalescência das vesículas pode 
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produzir bolhas, que muitas vezes são diagnosticadas clinicamente. O conteúdo das bolhas é inicialmente claro 

ou de cor amarelo-limão, mas pode se tornar purulento após a superinfeção com bactérias[49,50].     

 

Tratamento farmacológico  

A tinea pedis pode ser tratada com recurso a antifúngicos tópicos ou orais/sistémicos, ou mesmo uma 

combinação entre os dois. Os agentes tópicos são usados, normalmente, entre 1 a 6 semanas [50].  

Se as lesões estiverem inflamadas, deve usar-se antifúngicos e corticoides tópicos combinados por 

um curto período de tempo [50]. 

O tratamento sistémico de tinea pedis pode fazer-se com:  

• Griseofulvina, 750-1000 mg por dia, durante 4-8 semanas; 

• Terbinafina, 250 mg por dia, durante 2 semanas; 

• Itraconazol, 200 mg por dia, durante 2 semanas [49,50]. 

O tratamento oral para tinea pedis revelou ser mais eficaz com terbinafina, do que com itraconazol e 

griseofulvina. A terbinafina é o antifúngico mais eficaz, enquanto o fluconazol é o antifúngico menos eficaz 

[49,50].     

Sabe-se que os pacientes tendem a parar o tratamento após a resolução dos sintomas, o que pode 

conduzir à recorrência da doença [50]. 

O diagnóstico precoce e tratamento da tinea pedis reduz a incidência de tinea unguium. Esta infeção 

requer, tipicamente, 3-12 meses de tratamento, tornando-a mais incômoda e difícil de tratar, do que a tinea 

pedis. O tratamento para além de melhorar os sintomas da patologia, previne ainda contra o risco de infeção 

de outras partes do corpo, assim como reduz as complicações locais e sistémicas [50].  

 

Prevenção e controlo 

Como a tinea pedis pode ser transmitida através das escamas da pele infetadas, o controlo da 

propagação da infeção pode ser efetuado através da educação de indivíduos infetados. Com vista a evitar a 

contaminação de superfícies, estes indivíduos devem, por exemplo, evitar andar descalços em casa, em piscinas 

e em balneários públicos [50].  

As medidas preventivas que podem ser tomadas incluem: 

• A prática de boa higiene pessoal (lavar regularmente dos pés e secar completamente);  

• Manter a pele seca em todos os momentos;  

• Não partilhar meias, chinelos, sapatos e toalhas;  

• Reduzir a humidade excessiva e a oclusão dos pés através do uso de sandálias ou calçado ventilado 

[50]. 

b) Onicomicoses 

Onicomicose é o termo que descreve uma doença ungueal comum. Esta é responsável por até 50% 

das doenças que afetam as unhas e 30% de todos os casos de dermatofitose [51].  

As onicomicoses podem ser causadas por dermatófitos, fungos filamentosos não dermatófitos e 

fungos leveduriformes. A distribuição dos diferentes agentes etiológicos não é uniforme, depende de vários 

fatores, como o clima, a geografia e a migração. Os dermatófitos são o principal agente etiológico de 

onicomicoses nos climas temperados, e os fungos filamentosos não dermatofitos e Candida nos climas 
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tropicais. Geralmente, são os dermatófitos que mais vezes estão associados a infeções fúngicas nas unhas, 

sendo responsáveis por 90% das infeções das unhas dos pés e 50% das infeções das unhas das mãos, sendo T. 

rubrum o responsável pela maior parte das onicomicoses. De entre os fungos leveduriformes, é a Candida 

albicans que mais vezes é indicada como o agente etiológico da infeção, sendo responsável por 10% das 

onicomicoses que afetam as unhas dos pés. Assim as onicomicoses mais comuns são a tinea unguium e 

candidíase ungueal [46,51]. 

As unhas dos pés são cerca de 25 vezes mais propensas do que as unhas das mãos a serem infetadas. 

O dedo mais comprido, aquele que suporta o peso da pressão e do trauma do calçado, é particularmente 

suscetível à invasão, embora várias unhas estejam tipicamente infetadas [52]. 

Este tipo de infeção pode ter efeitos significativamente negativos no funcionamento emocional, social 

e ocupacional dos pacientes. Os pacientes afetados podem sentir-se constrangidos em situações sociais e de 

trabalho, tentando impossibilitar que os seus pés ou mãos sejam vistos. Para além disso, os pacientes podem 

ter medo de transmitir a infeção a familiares, amigos ou colegas de trabalho, o que pode resultar em medo de 

relacionamento com os outros e diminuição da autoestima [51].  

A estrutura anatómica das unhas é constituída pela matriz ungueal, cutícula, eponíquio, lúnula, lamina 

ungueal, leito ungueal e hiponíquio (Anexo VII).  

 

Epidemiologia  

Onicomicose é responsável por cerca de 50% de todos os problemas nas unhas e é, portanto, a doença 

ungueal mais prevalente [51]. 

Existe uma correlação entre a prevalência de onicomicose com o aumento da idade. Várias são as 

razões que podem explicar esta correlação, nomeadamente a pobre circulação sanguínea, a diabetes mellitus, 

os traumas repetidos das unhas, a maior exposição a fungos patogênicos, uma função imunológica sub-ótima, 

a incapacidade de cortar as unhas dos pés ou de manter os pés bem cuidados [51,53].  

A diabetes mellitus, a síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA), a doença arterial periférica, o 

tabagismo e a genética podem também constituir fatores predisponentes independentes [51,53].    

Vários fatores exclusivos da vida moderna conduzem a um aumento da prevalência de onicomicose. 

Estes incluem o uso de sapatos, particularmente sapatos apertados e oclusivos e o aumento do uso de espaços 

húmidos, como balneários e ginásios. Outros fatores que aumentam o risco de onicomicose são o trauma direto 

da unha [53]. 

 

Patogénese 

Onicomicose é uma infeção fúngica do leito ungueal, matriz ou placa ungueal, geralmente causada 

por dermatófitos. Candida e fungos não dermatófitos são mais comuns em ambientes tropicais [52]. 

Os dermatófitos são fungos hialinos septados. As hifas, que possuem, conseguem penetrar no estrato 

córneo da pele e das unhas. As células fúngicas produzem protéases queratinolíticas que permitem a entrada 

invasão das células vivas. Sabe-se que algumas espécies dermatofíticas adquiriram a capacidade de digerir 

restos queratinosos no solo, evoluindo desta forma, para serem capazes de parasitar os tecidos queratinosos do 

homem e dos animais [53].  
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A invasão por Candida, ao contrário da invasão dermatofítica, penetra a placa ungueal apenas 

secundariamente, após atacar o tecido mole ao redor da unha [53]. 

 

Formas clínicas 

As onicomicoses podem ser divididas em quatro grandes grupos de apresentações clínicas distintas:  

• Subungueal distal – a forma mais comum de onicomicose. Caracteriza-se pela invasão do leito 

ungueal e da parte inferior da placa ungueal a partir do hiponíquio. Os microrganismos migram através da 

matriz ungueal subjacente. Desenvolve-se uma inflamação leve, resultando em paraqueratose focal e 

hiperqueratose subungueal, podendo resultar em onicólise (descolamento da lâmina ungueal do leito ungueal) 

ou espessamento da região subungueal. O espaço subungueal pode servir como reservatório para bactérias 

concebendo à placa ungueal uma aparência castanha-amarelada. Geralmente, a onicomicose subungueal distal 

é causada pelo dermatófito T. rubrum, no entanto T. mentagrophytes, T. tonsurans e E. floccosu podem também 

ser os agentes etiológicos  [49,51,52,53]; 

• Subungueal proximal – a forma mais comum de onicomicose encontra em pacientes com SIDA. 

Ocorre quando microorganismos invadem a unidade ungueal pela dobra ungueal proximal através da área da 

cutícula, penetram a placa ungueal recém-formada e migram distalmente. Caracteriza-se pela hiperqueratose 

subungueal, onicólise proximal, leuconíquia e destruição da placa ungueal proximal [49,51,52,53].; 

• Superficial – é uma forma menos comum do que a onicomicose subungueal distal. Ocorre quando 

certos fungos invadem diretamente as camadas da superfície da lâmina ungueal. Carateriza-se pela presença 

de “ilhas brancas” opacas bem delineadas na placa ungueal externa. A unha pode apresentar-se áspera e 

quebradiça. O agente etiológico mais comum é o T. mentagrophytes [49,51,52,53].; 

• Candida onicomicos – ocorrem, frequentemente, em pacientes com candidíase mucocutânea 

crônica, e são, geralmente, causadas por C. albicans, podendo causar onicólise e paroníquia. Este tipo de 

onicomicose ocorre mais frequentemente em mulheres. A onicomicose causada por Candida pode ser dividida 

em três categorias gerais [49,51,52,53].:  

1. A infeção começa com paroníquia, ou seja, infeção das estruturas que circundam a unha. 

Inicialmente caracteriza-se pelo aparecimento de uma almofada edematosa avermelhada ao redor da 

placa ungueal. Após a infeção da matriz da unha, podem ocorrer, na placa ungueal, depressões 

transversais, tornando a unha convexa, irregular, áspera e distrófica [49,51,52,53].; 

2. Granuloma causado por Candida envolve a invasão direta da lâmina ungueal. O fungo invade 

a placa ungueal diretamente, podendo afetar a espessura da unha. Esta condição ocorre, com maior 

frequência, em pacientes imunocomprometidos. Para além disso, pacientes com candidíase 

mucocutânea crônica são considerados pacientes de risco [49,51,52,53].; 

3. Onicólise causado por Candida surge quando a placa ungueal se separa do leito ungueal. 

Ocorre com maior frequência nas unhas das mãos, do que dos pés. Caracteriza-se por hiperqueratose 

subungueal distal, com o desenvolvimento de uma massa cinzenta amarelada sobre a placa ungueal 

[49,51,52,53]. 

• Onicomicose distrófica total – Pode ser o resultado final de qualquer uma das quatro principais 

formas clínicas de onicomicose. Neste caso, a totalidade da unidade ungueal apresenta-se espessa e distrófica 

[49,51,52,53]. 
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Tratamento farmacológico  

Já que as onicomicoses são provocadas por fungos, o seu tratamento passa pelo uso de antifúngicos. 

Estes podem ser de aplicação tópica ou oral/sistémica, podendo ser MSRM ou MNSRM [53].  

Os agentes de aplicação tópica amplamente utilizados no tratamento farmacológico de onicomicoses 

incluem os imidazóis (cetoconazol, econazol e oxiconazol), as alilaminas (cloridrato de naftifina e terbinafina) 

e a piridona ciclopirox olamina. No entanto, estes agentes tópicos nem sempre são eficazes no combate a 

infeções fúngicas das unhas, devido à fraca capacidade de penetrar em toda a unidade ungueal e erradicar a 

infeção. É necessário ainda, um longo período para o crescimento completo da unha, o que requer tratamento 

prolongado no tempo, causando problemas de adesão e ameaçando a eficácia do tratamento [53].  

Os antifúngicos de uso tópico têm eficácia limitada quando usados isoladamente, no entanto o seu 

potencial pode ser elevado e resultar numa cura mais rápida quando usado em associação antifúngicos 

sistémicos. Estes, antifúngicos de uso tópico, podem ainda auxiliar na prevenção da recorrência de tinea pedis, 

que muitas vezes está associada a onicomicoses nas unhas dos pés. Os dois compostos atualmente mais usados 

são a amorolfina e o ciclopirox em vernizes de uso tópico para o tratamento de onicomicoses [52]. 

A taxa de crescimento das unhas dos pés é de um terço da metade das unhas das mãos, assim a terapia 

sistêmica clássica mais usual, como a griseofulvina e o cetoconazol deve ser mantida por 12 a 18 meses [52]. 

A eficácia da griseofulvina é baixa, uma vez que seu espectro de atividade é limitado a dermatófitos 

e é necessária uma duração prolongada da terapia para obter a eficácia máxima. A baixa adesão à terapia de 

longo prazo, os efeitos colaterais e a depuração lenta e incompleta das unhas distróficas, conduz a taxas de 

sucesso baixas, entre os 3-38%. O uso do cetoconazol oral, a longo prazo, revelou ser limitado pela ocorrência 

de efeitos colaterais e interações significativas com outros medicamentos [52].  

Posteriormente ao aparecimento da terapia clássica (griseofulvina e cetoconazol), surgiram novos 

agentes antifúngicos: o itraconazol, o fluconazol e a terbenafina; que bloqueiam a síntese de ergosterol em 

diferentes pontos. O fluconazol revelou elevadas taxas de cura, no entanto persiste ainda a necessidade de um 

longo tempo de tratamento. O itraconazol provou ser altamente eficaz no tratamento de dermatófitos, leveduras 

e algumas infeções por fungos não dermatofíticos das unhas, devido à sua rápida penetração na unha. A 

terbenafina é eficaz no tratamento das onicomicoses provocadas por dermatófitos e outros fungos, mas tem 

menor atividade nas infeções por C. albicans. Esta possui uma alta taxa de cura e reduz, significativamente, o 

tempo de tratamento [52]. 

Os pacientes devem ser informados de que, tal como a infeção fúngica se desenvolve gradualmente 

ao longo de vários meses ou anos, não é provável que uma cura seja alcançada imediatamente após o início do 

tratamento, especialmente quando se trata de infeção das unhas dos pés, o tratamento pode exigir vários meses 

[52]. 

 

Prevenção e controlo 

Para além do tratamento farmacológico é importante adotar medidas de prevenção e controlo 

especificas, medidas não farmacológicas, que auxiliem tanto no tratamento como na prevenção da reinfeção 

por fungos.   

Assim alguns dos seguintes cuidados devem ser explicados e transmitidos aos pacientes: 
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• Usar sandálias ou chinelos em chuveiros públicos e em quartos de hotel; 

• Manter as unhas curtas; 

• Não andar descalço em lugares públicos ou usar sapatos de outras pessoas; 

• Não expor pés ou mãos a ambientes húmidos;  

• Usar pós antifúngicos, uma vez por semana, para garantir que os sapatos não contêm 

agentes patogénicos de infeções fúngicas; 

• Manter os pés frescos e secos [52,53]. 

 

3.3. Métodos 

De forma a cumprir com o objetivo supramencionado, elaborei um folheto informativo (Anexo VIII) 

que esclarece o que são micoses, quais as fontes de infeção e aborda as principais infeções fúngicas que afetam 

os pés, assim como o seu tratamento farmacológico e medidas de prevenção e controlo para evitar a transmissão 

e propagação dos fungos. 

Os folhetos foram entregues aos utentes que frequentaram as consultas de podologia da FSQ, desde o 

dia 15 do mês de julho. Além disso, procedi à recolha de dois casos de estudo, em dois momentos distintos, 

que de forma representativa revelam o tipo de infeções que surgem com maior frequência nas consultas de 

podologia da FSQ. Após recolha dos dados, foi entregue aos utentes o folheto informativo realizado de forma 

a intervir da educação do utente.  

 

3.4. Casos de estudo 

Foram recolhidos dois casos estudos, em dois momentos distintos.  

 

Caso estudo nº 1 

Paciente do sexo feminino, 52 anos, doméstica, sem antecedentes pessoais de relevo. Recorre a 

consulta de podologia após o aparecimento de prurido intenso e odor desagradável, no pé esquerdo, com 6 

meses de evolução. Como comportamento de risco revela frequentar balneários públicos. Refere não ter 

cuidados com os pés e ter-se automedicado com Canesten® creme (Bayer), após 3 semanas do início dos 

sintomas com duração de 3 semanas, não obtendo melhorias significativas dos sintomas. Após a primeira 

consulta, em que lhe foi diagnosticado dermatomicose (pé-de-atleta) e infeção bacteriana concomitante, iniciou 

tratamento com; 

• Terbinafina oral, 250 mg, 1 comprimido por dia após o jantar, durante 2 meses; 

• Lamisil 1®, cloridrato de terbinafina, 10 mg/g solução cutânea, aplicação única do gel, cerca de 

metade do tubo em cada pé após lavagem; 

• Pevaryl® pó, nitrato de econazol, 10 mg/g pó para pulverização cutânea, aplicação de manhã e à 

noite com massagem suave; 

• Bacitracina Labesfal, bacitracina e zinco, 500 U.I./g, pomada, aplicação 2 vezes por dia durante 1 

mês; 

• Askina® gel, hidrogel para desbridamento, 15g, aplicação em dose única para limpeza da ferida. 
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Á posteriori fez hidratação com Pedi relax® creme (Pierre Fabre) com aplicação 2 a 3 vezes por dia, 

uma vez que a pele estava muito desidratada devido à infeção fúngica e manteve-se aplicação de Pevaryl® pó. 

Após consulta iniciou ainda alguns cuidados com os pés, nomeadamente, hidratação diária, calçado 

de pele, meia de algodão e palmilhas de tratamento para correção de apoio.  

Com este tratamento evoluiu favoravelmente do ponto de vista clínico e sintomático como é possível 

verificar pela Figura 5. Por este motivo, iniciou consultas de vigilância mensal inicialmente, que posteriormente 

passará de 6 em 6 meses. 

 

 

Caso estudo nº 2 

Paciente do sexo masculino, de 63 anos, reformado de empregado fabril em fábrica de calçado, sem 

antecedentes pessoais de relevo. Recorre a consulta de podologia após o aparecimento de dor no calcanhar do 

pé esquerdo aquando a carga e prurido intenso com 4 meses de evolução. Não revela comportamentos de risco. 

Refere não ter cuidados com os pés e ter-se automedicado com Canesten® creme (Bayer), após 2 semanas do 

início dos sintomas com duração de 3 semanas, não obtendo melhorias significativas dos sintomas. Após a 

primeira consulta, em que lhe foi diagnosticado dermatomicose (pé-de-atleta), iniciou tratamento com; 

• Lamisil 1®, cloridrato de terbinafina, 10 mg/g solução cutânea, aplicação única do gel, cerca de 

metade do tudo em cada pé após lavagem; 

• Mycoster® pó, ciclopirox olamina, 10 mg/g pó cutâneo, aplicação tópica duas vezes por dia, 

durante 2 semanas.  

Após consulta iniciou ainda alguns cuidados com os pés, nomeadamente, hidratação diária, calçado 

de pele e meias de algodão. 

Com este tratamento evoluiu favoravelmente do ponto de vista clínico e sintomático como é possível 

verificar pela Figura 6. Por este motivo, iniciou consultas de vigilância 2 em 2 meses, inicialmente, que 

posteriormente passará para semestral. 

 

 

 

Figura 5. Lesões pré-tratamento (1) e pós-tratamento (2). 
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3.5. Conclusão 

A concretização deste projeto permitiu dar a conhecer os principais tipos de micoses cutâneas que 

afetam os pés, assim como, aprofundar os conhecimentos em relação aos tipos, agentes causadores, formas de 

prevenção e tratamento (farmacológico e não farmacológico). Os folhetos informativos possibilitaram a 

transmissão da informação aos utentes da FSQ, sobre as principais medidas a tomar para evitar a transmissão 

e propagação dos fungos.  Este projeto, permitiu-me ainda, o contacto com situações especificas de infeções 

fúngicas, e a recolha de dois casos de estudo representativos das infeções mais frequentes, que afetam os pés.  

Na minha opinião, tal como no projeto anterior, o folheto informativo ficou bastante apelativo, com 

variadas imagens ilustrativas, com informação em uma linguagem concisa e simples de fácil compreensão para 

toda comunidade, independentemente do seu grau de formação. Considero importante a instrução do utente 

que frequenta as consultas de podologia, acerca do tema. Informação essa que foi possível chegar ao utente 

através de um folheto informativo.  

  

Figura 6. Lesões pré-tratamento (1) e pós-tratamento (2). 
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4. Considerações finais 

O estágio curricular é não só um período em que se coloca em prática todos os conhecimentos obtidos 

durante o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, mas também um período de aprendizagem. 

Enquanto estagiária, foi-me permitido um desenvolvimento gradual com ajuda de todos os colaboradores da 

farmácia e com trabalho autónomo, desenvolvido por mim própria, para uma aprendizagem constante.  

 A apresentação realizada no Workshop Mamã & Bebé programado pela FSQ, foi de facto uma 

atividade muito enriquecedora, tanto a nível pessoal como profissional, uma vez que me permitiu um contacto 

próximo e num contexto fora da farmácia com as utentes. O Workshop correu muito bem e pela expressão das 

participantes, o mesmo foi de encontro com a suas melhores expetativas. O facto de terem sido entregues 

algumas amostras, panfletos informativos e alguns brindes conduziu ainda mais à fidelização das utentes, e ao 

seu conhecimento acerca dos produtos que podem encontrar na FSQ.  

O folheto informativo do projeto “Animais doentes, animais em segurança”, foi uma das atividades 

que mais gosto me deu a desenvolver, devido ao gosto enorme que possuo por animais. Deste projeto, tenho a 

destacar a curiosidade dos utentes em levar o folheto informativo para saber mais acerca do assunto. Foi notória 

a surpresa destes, ao se darem conta da informação descrita no folheto, uma vez que é ainda elevada a 

ignorância acerca dos medicamentos de uso humano, que devido ao elevado risco de toxicidade, não devem 

ser usados em animais.  

O último projeto desenvolvido surgiu devido à observação de um elevado número de utentes que se 

deslocou à farmácia, principalmente no início do verão, à procura de produtos para tratar onicomicoses e 

dermatomicoses nos pés, ou mesmo o recurso dos mesmos, às consultas de podologia com este tipo de queixas. 

Assim sendo, surgiu a ideia de criar um folheto informativo acerca de micoses que mais comumente afetam os 

pés, assim como medidas farmacológicas e não farmacológicas, incluindo neste últimas medidas preventivas 

e cuidados específicos. O acesso às consultas de podologia da FSQ, deu-me ainda a oportunidade de recolher 

dois casos de estudo que, de forma representativa, mostram o tipo de infeções mais comuns.  

Todos os projetos desenvolvidos foram para mim uma forma de desenvolvimento e de aprendizagem 

acerca de diversas temáticas, o que possibilitou um melhor conhecimento e melhor aconselhamento aquando 

o atendimento ao balcão.  
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Anexos 

Anexo I – Espaço físico exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II - Cartaz Rastreio Pressão Arterial “Mês do Coração” 
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Anexo III - Outras atividades desenvolvidas na FSQ 
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Anexo IV – Workshop Mamã & Bebé 
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Anexo V – Folheto informativo “Animais doentes, animais em segurança” 
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Anexo VI - Patogénese da tinea pedis [50] 

 

Anexo VII - Estruturas anatómicas da unha (adaptado de [54]) 
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Anexo VIII- Folheto informativo “Tem fungos nos pés?” 
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Introduction 

Our internship took place between 22nd of January and 22nd of April, one month in three 

different hospitals. We had the opportunity to work at the Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul 

de Recuperare Polaris Medical and at the Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta". All the 

three hospitals are located in Cluj-Napoca, a city in the north of Romania.  

This experience improved our pharmaceutical knowledge and gave us many insights 

about the differences between the public and private system in Romania. Therefore, we could 

notice the big contrast among healthcare systems in Romania and in Portugal. This internship also 

gave us a great professional and social experience that we considered essential for our future.  
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Romania 

Romania, located in east central Europe, presents a total area of 238,391 km², with a 

population over than 19 million people. It´s capital is Bucharest and the country is divided into 

41 counties. Romania has joined the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 2004 and the 

European Union (EU) in 2007 [1]. 

Cluj-Napoca, which was considered the European Youth Capital in 2015, has around 330 

thousand habitants and it’s considered the capital of Transylvania. Nowadays, Cluj is a vibrant 

cultural and educational city due to the existence of several public and private universities. This 

fact makes Cluj the city with the largest percentage of student population in Romania. In fact, the 

"Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy (UMF) has the highest number of foreign 

students (2188), which is approximately one third of the total students [2].  

Currently, the health status in Romania is better than a few years ago. However, the 

average life expectancy remains among the lowest in the European Union. The access to the health 

system is not the same for all due to socio-economic differences. When it comes to political 

instability, the health system has presented some problems and there is a need to make 

adjustments at this level [3]. Recent reforms are aimed at reducing costs, such as by attempting to 

shift some of the health care costs to the population (through co-payments) and improve health 

expenditure monitoring [4]. 
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Polaris Medical  

The hospital  

The "Spital de recuperare Polaris Medical" is a private hospital established on September 

10, 2015. Since then, it provides, with the help of an elite team of 150 doctors (Anexo I), assistants 

and auxiliaries, personalized services that help people improve their health, confidence in the 

future, become active, encouraging regular daily activities and enjoying life with family. Due to 

its location in a unique natural setting of 6 hectares (Anexo I), it allows patients to enjoy a lot of 

outdoor time, including occupational therapy activities, development of rails in recovery 

programs or simply hiking [5]. 

The main purpose of the hospital is: “We wish that medical rehabilitation in Romania 

becomes easy and fast. We will succeed this by offering complex healthcare services and a 

holistic approach of patients. [6]. 

The hospital is divided into 5 floors, with 180 beds for continuous hospitalization and 14 

beds for daytime hospitalization and specialized outpatient clinic (Anexo I). On the ground floor 

there is a restaurant, cafeteria, hairdresser, multifunctional rooms with different spaces for 

relaxing and socializing. Patients, depending on their pathology, can benefit from several medical 

services, namely [5]:  

• Cardiovascular rehabilitation  

• Neurological rehabilitation  

• Psychiatry 

• Medical rehabilitation 

• Palliative care 

At the ambulatory service, there are doctors specialized in gastroenterology, 

endocrinology, diabetes and nutritional diseases, internal medicine and rheumatology, who 

provide the medical support needed for both inpatient and outpatient. Furthermore, related 

medical services, such as psychological evaluation and counselling, ergotherapy, speech therapy, 

smoking cessation counselling, help put into practice the concept of personalized medical 

recovery [5]. 

In addition, the hospital has a modern treatment base of more than 700 square meters, 

which allows activities such as hydrotherapy, therapeutic massage, thermotherapy, 

electrophysiotherapy, respiratory therapy, among others [5]. 
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The pharmacy 

The pharmacy is located outside the main building as shown in figure 1. It is divided into 

different sections. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Office/BIROU: head pharmacist office;  

• Deposit /DEPOZIT MATERIALE SANITARE and DEPOZIT PERFUZABILE (red): a 

place for the sanitary materials;  

• Deposit /DEPOZIT MEDICAMENT (yellow): a place for the medication;  

• Magistral preparations Laboratory/LABORATOR; 

• Dressing Room/SPALATOR: a place with lockers to save our belongings; 

• Office /OFICIU: a place where they can prepare all the prescriptions; 

• Toilet/ BAIE. 

The pharmacy staff 

At the pharmacy, the team is composed by only two pharmacists. One is the head 

pharmacist ("Sef Farmacie"), who has a PhD in pharmacy and is responsible for most of the 

bureaucracy involved, such as ordering and receiving materials and medicines. The other 

pharmacist, who was responsible and spent most of the internship with us, is a pharmaceutical 

specialist ("Farmacist specialist"), specialized in clinical pharmacy. 

 

The pharmacy work 

The pharmacy is in constant communication with the other hospital services. Drug and 

material requisitions arrive at the pharmacy via Sigma® and PowerAccount xCenterMed V68 

Figure 1. Pharmacy plan  
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programs, respectively. These are validated and then prepared to each service, taken by the 

clinical pharmacist itself or by a nurse to the corresponding service. Most of the medication is 

stored in the "depozit", however, the one with the shorter shelf life is in the "officiu", being the 

first to leave for the different services when preparing the requisitions. At this level we had the 

opportunity to contact with various drugs used in Portugal, which we recognized easily by the 

active substance. We have also been in contact with other active substances which we weren’t 

familiarized with, making learning about its use and adverse effects, quite interesting. 

It was also possible to see a big difference regarding the public hospitals where we had 

the opportunity to work. Polaris has several drugs available from different laboratories, allowing 

them to customize each patient's therapy according to their needs and preferences. However, in 

public hospitals, the drug is chosen based on a market analysis, and the lowest cost is selected. 

Thus, for each available active substance, there is only one laboratory. For example, Sortis® 

(Pfizer) and Torvacard® (Zentiva) (Statins) for the same active substance can be found in the 

private hospital, as well as Betaloc® (AstraZeneca) and metoprolol (b-blockers) which are not 

possible to find in the public hospital. 

We also highlighted a more active collaboration between the doctor and the 

clinical pharmacist in this hospital. In support of this statement, we have the example of 

a patient taking amiodorone (anti-arrhythmic) with action in the cardiovascular system. 

It was presented to us the possibility of administrating venlafaxine after admission of a 

patient to the psychiatry ward. In order to ensure patient’s safety, the doctor requested 

support from the clinical pharmacy to see if the simultaneous administration of these 

drugs would be appropriate. After a bit of research, it was concluded that the 

administration of both was not safe, for example the conjugation should not be done, since 

the same enzyme (CYP2D6) metabolizes amiodorone and venlafaxine. So, if there is a 

decrease in the amiodarone’s effect, there will be an increase of the QT interval [7]. We 

were also in touch with another case of a patient in the cardiology ward with a phlebitis, who was 

being treated with vancomycin, a nephrotoxic drug. The treatment started with doses of 1g daily 

and, after blood tests, there was a marked increase in serum creatinine and consequently a 

decrease in renal clearance. Therefore, it was necessary to reduce the daily dose to 500mg. 

However, the clearance value declined again and, to ensure patient’s safety, the doctor asked for 

pharmaceutical advice. The suggestion given by the pharmacist was based on 3 principles: the 

antibiogram, the inflammatory indicators and the clinical state. The patient was discharged, once 

he improved his clinical condition, however in case he got worse, he should return to the hospital 

to start the treatment with Linezolid [8]. 

In 2016, the Romanian legislation suffer some changes, among them, the obligation to 

report the use of all antibiotics at hospital level. Since then, all the antibiotics used in the hospital 
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have been registered to guarantee a greater control on their sustainable use (Appendix II and III). 

For this, it is used the DDD. It is generally reported in units that control population size differences 

(such as 1000 people). This provides a measure of exposure or therapeutic intensity in a defined 

population, allowing comparisons across various time periods and population groups. Drug 

utilization should ideally be presented using a relevant denominator for the health context, such 

as numbers of DDDs per 1000 inhabitants per day, DDD per inhabitant per year, or as DDDs per 

100 bed days. In this hospital the calculation is done by taking into account the number of bed-

days. A bed day is a day during which a person is confined to a bed and in which the patient stays 

overnight in a hospital [9]. 

Prior to our arrival, this process was performed manually on an excel sheet. However, it 

was suggested that we explore a recently developed program, AMC Tool [10], in order to be able 

to implement its use in the pharmacy, given its greater ease of use.  

In Romania, the report of adverse effects of medicines are optional, not mandatory 

by legislation, but it is expected to become mandatory next year. Moreover, to have a better 

control at this level, the pharmacy is also trying to implement a pharmacovigilance 

program. 

In the reception of medicines or sanitary materials, a qualitative and quantitative 

review is always made (series; expiration date; when, where and what substance was 

responsible for the adverse effect) so traceability can be made in cases where side effects 

are reported. 

 

The laboratory  

During the internship at this hospital, we also had the opportunity to work in the 

laboratory and prepare a formulation used for the treatment of pressure ulcers of immobilized 

patients (Figure 2.-4.). This consisted on the preparation of a base cream in which several active 

substances were subsequently incorporated, among them: chloramphenicol (antibiotic), vitamins 

B6 and B1 (tissue regeneration), lidocaine hydrochloride (local anaesthetic) and insulin. The use 

of insulin has drawn our attention, since it is not usual to use it topically. We presented this 

question to the clinical pharmacist, who explained us that, by evidence, the use of insulin in this 

formulation can accelerate wound healing. Its molecular structure is similar to IGF, especially 

IGF-1, which acts as a growth factor [11]. 

It´s also important to mention that lidocaine can’t be used in infected wounds, because 

when in contact with it, it’s formed p-aminobenzoic acid which is a growth factor of 

microorganisms [12]. 
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Figure 2. The formulation of the base 

 

Figure 3. Preparation of the cream for the treatment of pressure 

ulcers of immobilized patients 

 

Figure 4. Final product 
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Spitalul Clinic de Recuperare 

The hospital 

The Spitalul Clinic de Recuperare was another one of the hospitals that welcomed us in 

our internship. It was inaugurated in May 1978 and is the only state Clinical Recovery Hospital 

in Transylvania, offering a wide range of specialized medical services to the entire population in 

need of rehabilitation. 

Every year, it receives on average 11,000 hospitalizations and about 60,000 outpatients 

(ambulatory). In the country, there are only two hospitals with this speciality, so their contribution 

is very important for the maintenance of the health of the Romanian population. The hospital is 

composed of several multidisciplinary teams that work together to minimize or even prevent the 

repercussions of some diseases or accidents and have as main objective to promote total recovery, 

also considering the mental and social health of patients. 

It’s divided into 9 floors with the cafeteria, some changing rooms and an office of 

consultations for outpatients in the underground floor. The pharmacy is located on the ground 

floor as well as the physiotherapy ward and administration rooms. From the first to the seventh 

floor we can find all the different services of the Hospital such as: 

• Neurology 

• Cardiology 

• Orthopedy-Traumatology 

• Balneology 

• Intensive Therapy and Anaesthesia (ATI) 

• Plastic Surgery 

On each floor, there are about 12 rooms with 5 or 6 beds each. Some services occupy 

only 1 floor while others can occupy 2. Surgeries take place on the top floor, where the operating 

room is located. The Hospital also has a Laboratory of Clinical Analysis and a Recovery 

Laboratory that aims to offer to both, inpatients and outpatients, several medical services such as 

laser therapy, ultrasound, mud and paraffin applications, massages, physiotherapy and other 

procedures that contribute to the progress of their recovery. 
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The pharmacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The pharmacy is located on the ground floor of the hospital and as we can see in fig.5 it 

is divided into several different sections: 

• Dressing Room/VESTIAR (white): Where we and the staff could change our clothes 

and save our personal belongings. It was also used as an area to socialize and to eat; 

• Magistral preparations Laboratory/RECEPTURA (red); 

• Computer Room/ CAMERA CALCULATOIRE (green): an area for the reception, 

analyzation and validation of the prescriptions; 

• Office/BIROU: Where the pharmacy administration work takes place; 

• OFICINA (Black): A place where they can dispense to all the services the medication 

ordered from the prescriptions; 

• 3 storage places/ DEPOZIT (purple): a place for the medication (two on top) and the 

medical devices (the one below). 

The pharmacy staff 

The team consists of two pharmacists (head pharmacists) and five assistants. The head 

pharmacist ("Farmacist Sef)" is the person with the highest academic degree and is responsible 

for maintaining the workflow of the pharmacy. Assistant pharmacists are responsible for the 

Figure 5. Pharmacy plan 
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preparation of the medication required by the different services and are also responsible for 

receiving the trainee students by teaching them and assisting them in any aspect they find relevant. 

The pharmacy work 

The main purpose of the pharmacy is to prepare all the medication that is required by the 

different wards in the hospital. The pharmacist validates the doctor’s prescription and then 

prepares the medication, mostly located in the "Oficina", placing it in boxes and then send to the 

various wards according to their requests. (photos of the room). 

At the Oficina, we were able to be in contact with several medicines in different 

pharmaceutical forms. In most cases, tablets were the more usual one, however, syrups, powders 

for oral suspensions, perfusion solutions, injectables, suppositories and dermal patches were also 

among the contacted forms. Many of these medicines are available at European level, so we were 

able to recognize them by the name of the active substance and even the trademark names. 

Additionally, we had the opportunity to know some medicines of exclusive existence in 

Romania, such as Trombostop® (Terapia) and Aspenter® (Terapia) (anticoagulants). The fact 

that we could know about new active substances as well as its therapeutic use and adverse effects, 

was very interesting for our learning. In general, the medication consisted of antibiotics, 

analgesics, muscle relaxants, anti-depressants, anti-inflammatories, antihypertensives and 

anticoagulants since, in the case of a rehabilitation hospital, these are responsible for controlling 

the patient's condition, as well as to alleviate their suffering and avoid the occurrence of side 

effects. 

 

The laboratory  

During the internship, we also had the opportunity to work in the laboratory with the help 

of the head pharmacist. Despite its small size, the laboratory had all the necessary materials to 

prepare the required medication, such as analytical scales, packaging containers and a water 

distiller device. Whenever the medication did not exist in the market or if it was very expensive, 

it was asked to the laboratory. Among the preparations that we were asked to do, are iodine 

tincture, chloramine 0.2% solution and hydrogen peroxide solution, being relatively easy to 

perform. Most of the active substances were in the form of powder being subsequently dissolved 

in the distilled water. At the end of the preparation, it was necessary to register the prescription 

by writing the date of preparation, the quantity and batches of the products used. 
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Oncology Institute 

The hospital 

The Oncology Institute "Prof. Dr. Ion Chiricuta" (IOCN) was one of the hospitals that 

hosted us for a month, giving us the opportunity to acquire new knowledge.  

The Institute of Oncology was established in 1929 by Professor Iuliu Moldovan, under 

the name of "The Institute for Research and Treatment of Cancer". Presently, the Institute has the 

name of Professor Ion Chiricuţă, who has remodelled the place. It is a complete cancer centre of 

national public interest, with juridical personality, dependent of the Ministry of Public Health. 

The Institute offers preventive, palliative and curative medical services in the oncologic 

department, as well as researches and learning opportunities [13]. 

The Institute consists in 6 laboratories:  

• Medical analysis; 

• Radiology and Medical Imaging; 

• Nuclear Medicine; 

• Anatomical pathology; 

• Functional Genomics, Proteomics and Experimental Pathology; 

• Radiotherapy, Tumour and Radiobiology. 

It is also divided into 12 clinical sections: 

• Intensive care unit; 

• Surgery I; 

• Surgery I ORL; 

• Surgery II; 

• Surgery II gynecology; 

• Surgery II urology; 

• Medical Oncology; 

• Hematology; 

• Onco-pediatrics; 

• Radiotherapy I; 

• Radiotherapy II; 

• Radiotherapy III. 

It is a place where we took notice of a great and organized teamwork, in order to provide 

the best services for the 10 thousand patients per year [13]. 
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The Pharmacy 

The pharmacy of the Oncology Institute is divide in:  

• Entrance; 

• Place where the solvents and purified water are stored (Distilare); 

• Three storage places (Depozit); 

• Toilet (Baie); 

• Magistral preparation laboratory (Receptura); 

• Living room with lockers used as an eating and socializing area (Vestiar); 

• A place where the prescription of the oral drugs, for adjuvant therapy and adverse 

effects, is validated and dispensed to the diverse areas of the hospital (Oficina); 

• Economic office of the pharmacy where all the financial decisions are taken 

(Calculatoare); 

• A place where cytostatic drugs are calculated and validated according to the 

patient and the labels are printed, and a chamber where these drugs are prepared, 

diluted and dispensed (Modul cytostatic); 

• Administrative service (Ghiseu), the place where the orders of medication are 

made and the suppliers are contacted; 

• Pharmaceutical chief office (Farm. Sef). 

It is notorious in the hospital pharmacy, the sectioning in two main areas: the preparation 

of the cytostatics and the preparation of usual drugs. This division is made through a door with a 

code and it is worth to mention that this is an area of special attention. 

 

 

Figure 6. Pharmacy plan 
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The pharmacy staff  

The team consists 23 people including medical and pharmacy assistants, pharmacists and 

pharmacy techniques. 

 

The pharmacy work 

Preparation of usual drugs: 

The hospital pharmacy is linked to the different hospital services, in order to respond to 

their requests and needs. 

The "Oficina" is where we can find the usual medication, for example, all the medication 

used in adjuvant cancer therapy. In this place, we can find tablets, injectable preparations, 

suppositories, oral solutions, among others. According to the requests, pharmacists have to 

validate the prescription through a Software and dispense the requested medication for the 

different services, such as radiotherapy, pediatrics, surgery, chemotherapy, urology, urgency and 

ambulatory. 

Here we had the opportunity to be in contact with drugs approved in Europe and with 

others that are not approved in Portugal. In this area, we learned the purposes of certain supportive 

medication that have the function of minimizing the side effects of the therapy used in the 

treatment of cancer. The most observed adverse effects in these patients are: vomiting, nausea, 

pain, alopecia, diarrhea, among others. As an example of adjunctive therapy, it is common to use 

corticosteroids to prevent rash, antiemetics when the therapeutic regimens include cisplatin, 

benzodiazepines to prevent adverse reactions such as dyspnea and antibiotics to prevent infections 

due to patients weakened immune status. 

We were also told that the most expensive medication needs a special prescription, which 

is subsequently approved by the hospital's financial department. In addition, monoclonal 

antibodies, which are only indicated when the patient does not respond to other therapies, also 

need this special prescription [14]. 

 

Cytostatics preparation room: 

 

The cytostatics area is a very important area in the hospital, that is divided in three 

different areas. A dressing room, a place with shelves and refrigerators containing the drugs used 

to prepare the cytostatics and an area where the cytostatic medicines are diluted according to the 

prescription. This main room, where the drugs are diluted, is equipped with a vertical laminar 

flow chamber with HEPA filters. 
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The correct selection and use of personal protective equipment (PPE) is required to both 

ensure the protection of the operator and sterility of the end product. This equipment must be 

worn to protect personnel during the preparation of cytostatic drugs and during other activities 

where they may encounter hazardous drugs. PPE includes gloves, boots or overshoes, gowns or 

coveralls, head coverings, masks and protective eyewear. Activities may include handling vials 

or finished products, opening drug packaging, labelling drug containers, or waste disposal. 

The whole procedure is done inside a hood, with sterilized material and with an oxygen 

mask for protection. 

The medicines are prepared by different professionals, correctly equipped and that change 

the schedule in order to minimize the time of exposure to the drugs. 

For the preparation, calculations are performed to determine the required quantities of 

each active substance and syringes are used to dilute with the respective solution. 

When the dilution is finished, the medication is placed in a bag with a label, sealed and 

dispensed inside a window that allows access to the dispensing room, and is later collected by 

professionals (nurses or assistants), who will distribute the medication in the hospital in each 

respective area. If the substance is light sensitive, the drug must be stored in a properly sealed and 

identified black bag. In this case, the bag must be identified with a label equal to that of the vial 

containing the active substance, unlike transparent bags which only require a label for 

identification. 

In this area, the role of the pharmacist is to confirm all medication, being the pharmacy 

responsible for the patients’ care and for the protection of the personnel involved in the 

handling/preparation of the cytostatic drugs. 

Our work as interns in this area of the hospital, initially consisted in collecting the drugs 

prescribed by the doctors and placing them at the disposal of the nurses for their dilution. In a 

second phase, we entered the preparation area to assist their dilution, using appropriate protective 

equipment. At the end of the internship period at this hospital, we had the opportunity to prepare 

the dilutions of some cytostatics, following all the procedures we learned in the previous days [14]. 
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Appendix 

Appendix I. Schematic representation of the Polaris Medical structure 
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Appendix II. List of antibiotics with restricted use 

 

Appendix III. Form for requesting antibiotics 
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Appendix IIV. Cytostatic medicines list 

 

 



 

19 
 

 

Appendix V. Stupefacient medicines list 
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AppendixVI. Usual medicines list 
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