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Resumo 
 

O estágio numa farmácia comunitária faz parte do plano de estudos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), pois é durante esta experiência que 

temos a possibilidade de contactar com a realidade da profissão. O MICF prepara-

nos com conhecimento científico, mas a prática vai muito para além destas bases e 

o papel de um farmacêutico é muito mais completo do que alguma vez imaginei 

durante o curso. A atividade farmacêutica não se cinge à dispensa dos 

medicamentos, existe toda uma parte de gestão, marketing, controlo, 

aconselhamento e seguimento farmacoterapêutico que fazem com que tenhamos que 

desenvolver as nossas capacidades em diferentes áreas e de forma continua.  

Este relatório resume o meu estágio na Farmácia Lisboa, onde aprendi a exercer as 

diferentes funções de um farmacêutico e desenvolvi duas atividades com o intuito de 

aprofundar duas áreas de interesse da farmácia (Probióticos e Cessação Tabágica). 

Desta forma, o relatório divide-se em duas partes, sendo elas a I e II, respetivamente.  
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Parte I - Atividades desenvolvidas durante o 
estágio na Farmácia Lisboa 

 

Organização e gestão 

 

Localização geográfica 

 

A FL tem as suas instalações em Telheiras, Lisboa. Encontra-se inserida no meio de 

uma área habitacional com bons acessos e perto de um hipermercado com uma área 

comercial.   

 

Horário de funcionamento 

 

A FL encontra-se aberta de segunda a sexta das 9h00 às 22h00, ao sábado, domingos 

e feriados abre às 10h00 e encerra às 21h00. Nos turnos de serviço permanente 

mantém-se em funcionamento 24h. No decorrer do meu estágio e devido ao facto de 

ser trabalhadora-estudante, o meu horário foi das 19h00 até às 22h00 durante a 

semana e das 11h00 até às 21h00 ao fim-de-semana, dois fins-de-semana por mês. 

Para ter a oportunidade de estar em contacto com a realidade da farmácia em todos 

os horários durante a semana e aprender algumas tarefas que são feitas da parta da 

manhã, estive presente em algumas manhãs durante a semana e acompanhei uma 

colega durante a realização da noite de serviço. 
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A equipa de trabalho 
 

A equipa de trabalho da FL é constituída por dezanove elementos que menciono na 

tabela infra: 

 

Figura 1 - Elementos da equipa da FL. 

 

Diretora Técnica Mariana Mouro 

Farmacêuticos 

 

 

 

 

 
 

Ana Sofia Oliveira 

Catarina Dias 

Joana Rocha 

Inês Salazar 

Alice Mourinha 

Inês Ferreira 

Melissa Figueiredo 

Joana Beites 

Vânia Teixeira 

Helena Orvalho 

Daniela Fernandes 

Técnicos Auxiliares Maryana Tinytovska 

Conselheira 

Dermocosmética Tânia Beja 

Auxiliares Administrativos 

  

  

Mariana Santos(MKT) 

Simão Oliveira (Compras) 

Carla Joaquim (RH) 

Inês Martins (Contabilidade) 

Auxiliar de Limpeza Luana 
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Organização do espaço físico e equipamentos 
 

A FL é constituída por dois pisos, no piso -1 temos o armazém, a sala de refeições, os 

cacifos, o escritório e o laboratório. No piso 0 encontra-se a zona de atendimento ao 

público, que apresenta 6 postos de atendimento, nos quais, individualmente, existe um 

computador e impressoras que permitem emitir talões e faturas de cada venda (Fig.8). 

A disposição dos produtos na Farmácia está divida por categorias e alinhada com o 

percurso do cliente pela Farmácia. Na entrada da Farmácia existe uma gôndola que 

que pretende destacar os produtos respeitantes à época do ano em questão.  

O gabinete de atendimento localizado na zona de acesso aos clientes da FL é o local 

destinado à realização dos testes rápidos (Colesterol total, HDL, LDL, Triglicéridos, 

Glicémia, Ácido Úrico, Hemoglobina e medição da Tensão arterial), com uma zona 

específica, para  um atendimento individual e personalizado. Em situações de cariz 

mais confidencial o farmacêutico possui dois gabinetes de acesso por trás dos balcões 

de atendimento onde realiza este tipo de aconselhamento, a administração de vacinas 

e onde se prestam serviços de podologia mensalmente.  (Fig.10) 

A zona de backoffice possui dois computadores, um para dar entrada das encomendas e 

o outro para consulta ou desenvolvimento de qualquer documento necessário.  Nesta 

zona encontra-se o quadro de Kaizen, o planeamento das tarefas de cada um que mudam 

semanalmente, as campanhas desse mês, os objetivos estabelecidos e o 

posicionamento, assim como os eventos já agendados para esse mês na FL. Existe uma 

pequena bancada de preparação de medicação junto ao cryofarma para armazenamento 

dos produtos de frio, (termolábeis – 2 - 8ºC). ( Fig.11)  

As gavetas também se encontram nesta área com os medicamentos organizados por 

ordem alfabética, estando separados por: medicamentos de uso veterinário, 

medicamentos originais, medicamentos genéricos, transdérmicos, pomadas/cremes, 

pós, âmpolas, medicamentos de uso vaginal e supositórios, injetáveis, gotas, 

oftálmicos, pílulas, suplementos, higiene oral, xaropes/pós para soluções orais, 

protocolo da diabetes, seringas e outros dispositivos. ( Fig.11) 

A FL controla as condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação em 

todas as zonas de armazenamento que são analisadas e registadas frequentemente, 

garantindo a integridade dos medicamentos, produtos farmacêuticos e matérias-

primas. As condições de temperatura e de humidade (temperatura inferior a 25ºC e 

humidade relativa menores de 60%) são avaliadas semanalmente e registadas, pela 

pessoa responsável, através de termo-higrómetros. Também, os equipamentos 

necessários às diversas atividades dos profissionais seguem um plano de manutenção 

cumprindo o desempenho pretendido através do bom estado de funcionamentos dos 
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mesmos. 

No espaço exterior a FL tem uma cruz intermitente, com informações sobre o horário 

de funcionamento, serviços, hora e data.  Apresenta duas portas de entrada de vidro 

automáticas, nas quais estão presentes o horário de funcionamento, a direção técnica 

da farmácia e os serviços. A porta lateral é a utilizada durante a noite de serviço e 

possui as escalas de turnos das farmácias do município. Os passeios junto à farmácia 

são bastante largos o que facilita e torna seguro o acesso principalmente para os clientes 

mais idosos. A FL possui 7 montras, uma delas digital, onde se destacam algumas 

marcas com rotatividade quinzenal e serviços/eventos da Farmácia. ( Fig.8) 
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Gestão e aprovisionamento de medicamentos e produtos 
de saúde 
 

Gestão de stocks 

 

A gestão de stocks da farmácia é um processo que obedece a determinados critérios, 

e é realizada, sobretudo, nas encomendas diárias encaminhadas diretamente ao 

armazenista. As encomendas realizadas aos Laboratórios, usualmente de 

dermocosmética e de maiores quantidades, fazem parte das competências do Simão, 

responsável pelas compras. 

Na FL são realizadas duas encomendas diárias, uma por volta das 12h00 e outra às 

18h00. Os produtos têm um stock máximo e mínimo que é predefenido tendo em conta 

as vendas, desse produto realizadas ao longo dos meses. O Sifarma ao gerar a 

encomenda diária coloca o nº de produtos que estão em falta para atingir o stock 

máximo e a pessoa responsável pelas encomendas nesse dia altera linha a linha essa 

quantidade. Consoante a altura do mês a forma como a encomenda é realizada varia, 

ou seja, no início do mês tendencialmente pedem-se os máximos de cada referência e 

no fim de cada mês os mínimos. Outros fatores que altera estas quantidades são a 

sazonalidade e o facto desse produto estar em campanha.  

Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizer duas encomendas diárias à Alliance 

Healthcare, distribuidor principal da FL. No dia-a-dia o mais comum era realizar 

encomendas instantâneas. 

 

Receção e conferência de Encomendas 

 

A receção de Encomendas é normalmente realizada pela Maryana Tinytovska, que 

confirma o fornecedor, averigua se os produtos são recebidos em condições 

adequadas, sem ocorrência de danos, e confere os prazos de validade. Normalmente 

utilizamos a receção automática para encomendas da AH, e confirmamos com a fatura 

(Anexo VI). Se a encomenda for do Botelho & Rodrigues ou de outro armazenista 

procede-se à receção direta, ou seja, o CNP de cada produto é lido e registado, e 

confirma-se recorrendo à fatura. 
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Marcação de preços 

 

Nos MSRM o PVP já vem impresso na cartonagem. Nos restantes produtos o PVP é 

calculado tendo em conta o PVF, o IVA e as margens de lucro estabelecidas pela 

farmácia. A marcação de preços é, normalmente, realizada na receção de 

encomendas, onde se monitoriza se o produto sofreu alguma alteração no preço de 

compra e em que o PVP tenha que ser retificado. 

 

Armazenamento 

 

O armazenamento é, normalmente, a tarefa inicial dos estagiários na FL. Este primeiro 

contacto com os vários medicamentos, substâncias ativas e marcas é essencial para 

a percepção dos locais onde cada um se encontra e para no momento da iniciação do 

atendimento ao cliente, existir uma maior eficiência e independência da nossa parte. 

Outra das razões é o conhecimento de todo o portfólio disponível e que poderemos 

aconselhar aos nossos clientes. 

O armazenamento é feito segundo o prazo de validade de cada produto. Aqueles que 

não possuem validade seguimos a regra FEFO (first expiring first out). 

 

Controlo de prazos de validade 

 

O controlo de prazos de validade é uma tarefa que é realizada regularmente por duas 

pessoas responsáveis, que como em todas as tarefas na FL, são rotativas. Para isso, 

imprime-se uma lista dos produtos com validades que caduquem em 3 meses. 

Confirma-se a validade dos produtos em stock e verifica-se se está de acordo com a 

do sistema. Caso seja superior, altera-se no Sifarma esta data, se a validade for inferior 

a 3 meses coloca-se numa estante no backoffice designada para o efeito. Desta forma, 

a equipa consegue visualizer mais facilmente os produtos que deve vender antes de 

expirarem, avisando sempre o cliente desta validade. 

Uma das experiências que tive foi a realização do inventário da FL, que ocorreu durante 

uma noite, em que toda a equipa se reuniu, com máquinas designadas para o efeito, e 

confirmou todos os produtos presentes na farmácia.  Após esta contagem cruzaram-

se estes resultados com os stocks do Sifarma e depois recontou-se os que deram 

diferentes.   
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Devoluções 

 

Há várias razões que levam à necessidade de fazer uma devolução ao fornecedor. Entre 

as principais razões enquadram-se, o prazo de validade caducado ou curto, o produto 

enviado pelo fornecedor em quantidades não correspondentes às pedidas, engano no 

envio de um produto que não foi pedido, produto danificado ou em condições não 

aceitáveis de armazenamento ou produtos pedidos por engano. 

Pelo sistema informático faz-se uma devolução ao fornecedor tendo em conta 

parâmetros como: o fornecedor, o preço de custo, o PVP, o motivo da devolução, o 

número de fatura e a validade do produto. A nota de devolução depois de finalizada é 

comunicada e impressa em triplicado. Cada folha é carimbada, assinada e enviada ao 

fornecedor (original e duplicado) juntamente com o produto que se pretende devolver. 

O triplicado é arquivado na farmácia até receber resposta do fornecedor sobre a 

devolução, ou seja, se é enviado uma nota de crédito do produto ou não. Caso a 

devolução não seja aceite o produto é enviado para quebras de stock da farmácia. 

 

Interação farmacêutico/utente/medicamento 

 

Comunicação com o utente 

 

A comunicação é a base da relação com o utente. O farmacêutico deve utilizer uma 

linguagem clara e garantir que o utente compreende todas as recomendações 

fornecidas. A adesão à terapêutica depende, em grande parte, do aconselhamento 

realizado, motivo pelo qual é tão importante que o atendimento seja responsável e 

esclarecedor.  

Além dos motivos mencionados, a comunicação é extremamente importante, porque 

ajuda a criar laços com os utentes que estarão mais confortáveis durante o 

atendimento. Sendo a farmácia, normalmente, o primeiro local onde se deslocam 

quando têm algum problema de saúde, é expectável que também seja um local onde 

se sentem compreendidos e bem cuidados. A fidelização dos utentes passa, em 

grande parte, pela qualidade do atendimento.   

 

Uso racional do medicamento 

 

O uso racional do medicamento para além de ser indispensável na melhoria da 

condição do utente é uma questão de saúde pública. É, por isso, muito importante que 
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a dispensa dos medicamentos seja realizada de uma forma responsável e respeitando 

as dosagens e intervalos entre as tomas. O farmacêutico deverá ter um espírito crítico 

analisando as prescrições e procurando sempre indicar o tratamento 

farmacoterapêutico mais indicado para cada utente. Os utentes devem sair totalmente 

esclarecidos no que respeita ao uso do medicamento.  

 

Promoção de adesão à terapêutica 

 
A não adesão à terapêutica tem diversas origens: 

• Possibilidades socio-económico; 

• Analfabetismo e baixo nível educacional; 

• Desemprego; 

• As características da doença; 

• Fatores relacionados com a terapêutica: complexidade e duração do tratamento, 

efeitos secundários; 

• Crenças culturais acerca da doença e do tratamento. 

A educação é uma estratégia importante para melhorar a adesão, e o papel do 

farmacêutico é fundamental na informação e motivação do utente a seguir o tratamento 

conforme indicado. 

 

Posologia, modo de administração e seguimento 
farmacoterapêutico 

 

Todas as informações sobre o tratamento devem ser passadas ao utentes com a 

indicação da posologia, modo de administarção e possíveis efeitos secundários. 

Consoante a capacidade do utente de administrar os medicamentos este poderá fazê-

lo sozinho, com ajuda de familiares ou enfermeiros.      

Para que seja mais prático e que se reduzam os erros de troca de medicaçao são 

impressas etiquetas com a posologia. As contra-indicações devem ser esclarecidas ao 

utente, por forma a averiguar se existe alguma condição que constitua um problema 

para a toma daquela medicação 

O seguimemento farmacoterapêutico e a reconciliação medicamentosa são 

importantes na medida em que monitorizam a efetividade do tratamento, no primeiro 

caso e analisa toda a medicação que o utente já faz, para encontrar possíveis erros ou 

interações medicamentosas, no segundo. Na FL, o seguimento farmacoterapêutico 

ainda é um pouco incipiente, sendo que atualmente toda a equipa tem como objetivo 
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recolher dados para alimentar as fichas de cliente, por forma a que se consiga 

desenvolver um acompanhamento farmacoterapêutico melhorado. 

 

Farmacovigilância 

 

A Farmacovigilância é um conjunto de ações que identificam, quantificam, avaliam e 

previnem riscos associados à toma de medicamentos. As reações adversas de 

medicamentos (RAM) são normalmente descritas pelo utente e devem ser reportadas 

Sistema Nacional de Farmacovigilância através do preenchimento de um formulário. 

Devem ser preenchidos o máximo de campos possíveis e descrever os sinais e 

sintomas, a duração, gravidade e evolução da reação adversa. A informação sobre o 

lote, a via de administração e a indicação terapêutica devem ser descritos no 

formulário. Não tive oportunidade de participar nenhuma reação adversa, no entanto 

falei com as minhas colegas, por forma a perceber os casos que já tinham sido 

reportados na FL. 

 

Dispensa de medicamentos 
 

Medicamentos sujeitos a receita médica 

 
Os MSRM são prescritos por DCI da substância ativa ou nome comercial, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia. Estes 

medicamentos devido ao maior risco que representam para a saúde do doente estão 

sujeitos a uma dispensa controlada e por apresentação da prescrição médica. A maioria 

das receitas apresentadas na farmácia são eletrónicas (anexo VI). As receitas manuais 

(anexo VII) apresentam as mesmas informações que a receita eletrónica com algumas 

particularidades adicionais: não pode conter rasuras, caligrafias diferentes e não pode ser 

prescrita com canetas diferentes ou a lápis. O número de embalagens prescritas deve 

constar em cardinal e por extenso e não é permitida a emissão de mais do que uma via. 

Em cada receita médica podem ser prescritos o máximo de 4 embalagens por receita, até 

4 medicamentos distintos. Por cada medicamento, podem ser prescritas até duas 

embalagens. No caso do medicamento se apresentar sob a forma unitária podem ser 

prescritas até 4 embalagens iguais, por receita.  

No início do estágio, sempre que me apresentavam receitas manuais tentava confirmar 

com as minhas colegas a dispensa, para me familiarizar e evitar erros. 

Outra situação, na qual, inicialmente, pedia ajuda foi nas co-comparticipações que são 
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necessárias introduzir no Sifarma, consoante o cartão que nos é apresentado pelo utente.  

 

Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 
Os MNSRM são aqueles que se destinam ao tratamento ou alívio dos sintomas de 

condições que interferem com o bem-estar do utente. Estes medicamentos podem ser 

dispensados em farmácias ou em locais de venda apropriados e autorizados pelo Infarmed. 

No entanto, existem MNSRM que são de venda exclusiva de farmácia. 

O farmacêutico tem um papel de máxima importância na dispensa de MNSRM, pois através 

do diálogo com o utente fará um possível diagnóstico e aconselhará o medicamento que 

melhor se ajusta à situação. É imprescindível questionar sobre a medicação que o utente 

já faz, para evitar interações farmacológicas. Durante o aconselhamento devemos informar 

sobre a posologia, efeitos adversos e contraindicações, assim como, todas as medidas não 

farmacológicas que melhorarão a condição clínica e ajudarão nas recidivas. Caso o 

farmacêutico entenda que um MNSRM não seja suficiente para tratar aquela situação 

clínica, deve encaminhar o utente ao médico.   

Durante o meu estágio tentei estar sempre atenta e absorver todas as recomendações 

facultadas pelas minhas colegas durante os atendimentos. Considero o atendimento na FL 

de excelência, na medida em que é muito profissional, completo, e o utente sai da farmácia 

esclarecido e com sugestões não farmacológicas para ajudar na efetividade do tratamento.  

 

Medicamentos com legislação especial 
 

Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 
Estes medicamentos devido ao facto de apresentarem maior risco de dependência física e 

psíquica, bem como de sobredosagem, a sua dispensa é muito mais controlada. A estas 

características junta-se a associação a actos ilícitos, o que também contribui para esta 

vigilância mais apertada.  

A receita destes medicamentos tem que ser identificada como receita especial e não pode 

conter outros medicamentos, no caso das receitas manuais. Após validação da receita o 

farmacêutico tem que preencher os dados do adquirente e do utente a quem se destina a 

medicação.  

A farmácia deve manter arquivada por ordem de dispensa a cópia da receita durante três 

anos e tem que enviar para o Infarmed uma lista mensalmente com a saída desses 

produtos, outra, trimestralmente, com a sua entrada e anualmente a listagem de todas as 
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entradas e saídas. 

Durante o meu estágio dispensei algumas receitas de psicotrópicos, a primeira 

acompanhada e posteriormente já o fazia sozinha.  

 

Medicamentos manipulados 

 
A preparação de manipulados permite que se façam medicamentos ou produtos 

manipulados que não existam no mercado nessa dose ou forma farmacêutica. Desta 

forma, conseguimos tratar situações clinicas particulares e personalizar a terapêutica 

a cada doente.  

O medicamento manipulado (MM) é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. Existem dois 

tipos de MM, a fórmula magistral que é preparada segundo uma receita médica que 

específica o doente a quem o medicamento se destina e o preparado oficinal que é 

realizado segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um 

formulário, e que se destina aos utentes da farmácia que o pretendam adquirir. 

Na FL não são preparados muitos manipulados, no entanto tive oportunidade de 

realizar o preenchimento de uma ficha de preparação de uma vaselina salicilada a 10%, 

bem como a preparação da etiqueta e dispensa ao utente. 

 

Medicamentos e produtos de uso veterinário 

 

Os MUV são todos os medicamentos destinados a serem usados em animais, que 

visam o tratamento ou prevenção de uma patologia e a melhoria da qualidade de vida 

do animal. Como em todos os atendimentos, devemos informar sobre as indicações 

terapêuticas do medicamento, a posologia e o modo de administração. 

Tive a necessidade de aumentar os meus conhecimentos nesta área, pois não possuía 

informação que me permitisse fazer o devido aconselhamento durante a dispensa 

deste tipo de produtos. Neste sentido realizei algumas pesquisas e fui questionando as 

minhas colegas durante os seus aconselhamentos. 

 

Medicamentos Homeopáticos 

  

Os medicamentos homeopáticos consitem na diluição e dinamização da mesma 

substância que produz os sintomas num indivíduo saudável. As matérias-primas que 

constituem os MH podem ser de origem vegetal, animal, mineral ou compostos químicos. 
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Na FL os medicamentos homeopáticos existentes são, maioritariamente, da marca Boiron 

e quando um cliente nos pede um MH que não possuímos tentamos encomendar a uma 

farmácia mais especializada em homeopatia.  

 

Suplementos alimentares 
 

Os SA é uma área que tem cada vez maior expressão na FL. A associação da saúde 

a um correto aporte de vitaminas e minerais tem contribuído para o aumento da procura 

de SA. Concomitantemente as pessoas também procuram SA com outro tipo de 

caraterísticas, nomeadamente produtos dietéticos, fitoterápicos, próbioticos, entre 

outros, para melhorar a qualidade de vida ou ajudar no tratamento de condições como 

por exemplo, a insuficiêcia venosa, celulite e melhoria do trânsito intestinal. As 

formações são muito importantes para que percebamos quais os melhores 

suplementos a aconselhar em cada situação, sendo que realizei algumas 

nomeadamente de laboratórios como Perrigo e Biowell.  
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Outros produtos de saúde 
 

Dermocosmética e saúde capilar 

 

A FL possui uma conselheira de dermocosmética o que ajuda bastante nos 

atendimentos direcionados para a compra destes produtos, sendo uma farmácia que 

possui um portfólio bastante vasto nesta categoria. Desta forma, tive oportunidade de 

aprender muito com a Tânia, sobre as diferentes marcas e gamas que trabalhamos. 

Na área da saúde capilar, pude assitir a um workshop na FL da René Furterer, para 

complementar os meus conhecimentos. Como temos muitos clientes que elegem a FL 

para a compra destes produtos, procuramos cativá-los através do aconselhamento e 

desenvolvimento de eventos, acções de promotoras e outras dinamizações na 

farmácia, das quais pude ajudar a organizer e divulgar. 

 

Produtos de puericultura 

 
A puericultura consistia numa incógnita para mim, pois o meu contacto com estes produtos 

era praticamente inexistente. Durante uma tarde de estágio, num atendimento, pediram-

me um aconselhamento e tive que recorrer à minha orientadora para me ajudar. Nesse 

mesmo dia, pedi que me explicasse as diferenças entre as chupetas, os biberões, os leites 

e mais alguns utensílios de puericultura por forma a conseguir compreender e aconselhar 

num próximo atendimento. 

 

Alimentação especial 

 

A alimentação especial na FL era, principalmente, procurada por idosos com falta de 

apetite, e que por isso, não tinham a ingestão de proteínas e o aporte calórico 

suficientes. Exitiam também alguns casos de diabéticos, doentes oncológicos ou 

pessoas com dificuldade na deglutição que recorriam à AE como recurso na sua dieta. 

Como existem vários produtos para diferentes necessidades, questionava o utente 

sobre qual a situação para a qual pretendia o produto e procurava dar a solução que 

mais se adaptava. Existiam, também, várias situações em que era o próprio medico a 

prescrever estes produtos.   
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Dispositivos médicos 

 

De acordo com o descrito pelo Infarmed, “o dispositivo médico é qualquer instrumento, 

aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação, em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência e ainda para o estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico assim como para o 

controlo da conceção”. Os dispositivos são integrados nas classes I, IIa, IIb e III, tendo 

em conta a vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos 

decorrentes da conceção técnica e do fabrico. Na FL estão disponíveis alguns dispositivos 

médicos essenciais como: meias elásticas, dispositivos intra-uterinos, preservativos, 

nebulizadores, seringas e canetas de insulina. 

 

Receituário: conferência, processamento e faturação 

 

Receita médica e prescrição 

 
A receita médica pode ser eletrónica ou manual. Existem duas modalidades disponíveis 

para a prescrição eletrónica: a desmaterializada e a materializada, com a diferença em 

que na segunda o doente ainda utiliza a receita impressa em papel e na primeira a receita 

está disponível em formato digital. Este modelo eletrónico permite, assim, a prescrição, 

em simultâneo, de diferentes tipologias de medicamentos, ou seja, a mesma receita 

poderá incluir fármacos comparticipados e não comparticipados. O utente poderá optar 

por adquirir todos os produtos prescritos, ou apenas parte deles, sendo possível levantar 

os restantes noutra farmácia e no dia que quiser dentro do prazo estipulado pelo prescritor 

para poder adquirir o medicamento. 

 

Receita manual 

 

A receita médica manual é prescrita em determinadas situações particulares, 

nomeadamente: falência informática; inadaptação fundamentada do prescritor, 

prescrição no domicílio e situações em que o prescritor não ultrapassa as 40 receitas 

mensais. A receita para ser considerada válida deve incluir o número da receita; o local 

de prescrição ou respetivo código; a identificação do médico prescritor; o nome e 

número de utente (não obrigatório); a entidade financeira responsável, o nome do 

medicamento, o número de embalagens e a data da prescrição. As receitas manuais 
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não podem conter rasuras, caligrafias diferentes, não pode ser prescrita com canetas 

diferentes ou a lápis e não é permitida a emissão de mais do que uma via. 

No decorrer do meu estágio contatei com todos os modelos de receitas, tendo o 

cuidado de verificar todos os campos sujeitos a avaliação farmacêutica.  

 

Regime de comparticipação de medicamentos 

 

Existem várias entidades responsáveis pela comparticipação dos medicamentos, 

contudo é o Serviço Nacional de Saúde que comparticipa a maioria dos utentes, sendo 

que a percentagem difere em cada entidade. 

O estado assegura a comparticipação do regime geral garantindo o pagamento de uma 

percentagem do PVP dos medicamentos segundo os quatro escalões estabelecidos. 

A comparticipação varia de acordo com a utilização do medicamento, a indicação 

terapêutica, o consumo acrescido em determinadas patologias, e a entidade 

prescritora. No escalão A, a comparticipação é de 90%, no B de 69%, no C é de 37% 

e no D é de 15%. Os beneficiários pensionistas têm um regime de comparticipação 

especial e na receita consta a sigla “R”, “RO” ou “RT”. Já as pessoas com doenças 

crónicas específicas na receita deve constar a letra” O” e no local referente à 

designação do medicamento sujeito a comparticipação, a indicação da portaria, do 

despacho ou do decreto de lei associado. No regime especial o escalão A tem uma 

comparticipação acrescida de 5% e os restantes de 15%. No caso da Diabetes os 

protocolos do estado existentes permitem a comparticipação de 85% para tiras-teste e 

de 100% para as agulhas. Os utentes da FL são maioritariamente comparticipados pelo 

Serviço Nacional de Saúde. Contudo, tive contacto com outras entidades de 

comparticipação como por exemplo o SAMS, a CGD, CTT e seguros particulares. 

 

Conferência de receituário 

 

A conferência do receituário é realizada todos os dias dois elementos da equipa. Tive 

oportunidade de observer e ajudar na conferência onde me foram explicados todos os 

passos para a correta organização e deteção de possíveis erros, que poderão 

eventualmente ser corrigidos, para que as receitas não sejam devolvidas. Após 

conferência e organização são inseridas no sistema informático em lotes de 30 

receitas. No final de cada mês são imitidos os Verbetes de Identificação de cada lote, 

integrando a identificação da farmácia, o ano e mês, a entidade e plano de 

comparticipação, o número total de receitas, o PVP, o preço pago pelo utente e o preço 
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a pagar pela entidade, sendo depois anexados às receitas correspondentes. Até ao dia 

5 do mês seguinte é emitida a ‘Relação de Resumo de Lotes’ e uma fatura individual 

para cada entidade de comparticipação. As receitas relativas ao SNS são enviadas 

para o Centro de Conferências de Faturas e os lotes dos restantes organismos são 

enviados à Associação Nacional de Farmácias que funciona como a entidade 

intermediária de pagamento de comparticipações entre os diferentes sistemas de 

saúde e a farmácia. 

 

Cuidados e serviços farmacêuticos 
 

A FL possui dois gabinetes, um onde realiza testes bioquímicos e a medição da 

pressão arterial e o outro onde são realizadas as administrações de injeções, serviço 

de podologia e qualquer serviço ou um atendimento mais reservado que seja 

necessário. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de fazer medições da PA, glicémia e 

colesterol total. Alguns casos por sintomas pouco habituais estraiam a experienciar e 

outros por uma questão de monitorização da eficácia da medicação. 

Os resultados são registados e entregues ao utente com algumas recomendações, que 

ajudarão na melhoria do estilo de vida e na condição do utente. 

 

Formações 
 

Durante o meu estágio na FL, tive oportunidade de frequenter algumas formações. 

Algumas delas fora da FL e outras, realizadas na farmácia, por um representante do 

laboratório. Estas ações são importantes, na medida em que nos ajudam a aumentar 

o nosso conhcimento sobre determinada temática, doença, gama de produtos e 

melhorar a recomendação e serviço prestado ao utente. As formações que frequentei 

foram de vários laboratórios como Pierre Fabre Santé, Merck, Perrigo, Nuxe entre 

outras.  
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Parte II - Temas desenvolvidos na 
Farmácia Lisboa 

 

Tema 1 – Análise das vendas de Probióticos na FL 

 

Enquadramento 

 
Existe uma ligação entre a microbiota, a saúde e a doença, e esta interação abriu portas 

ao “mundo” dos probióticos que emergem como agentes profiláticos e terapêuticos em 

determinadas patologias. A disbiose é  um desequilíbrio da flora intestinal, entre os 

microorganismos benéficos e patogénicos, que resulta numa situação desfavorável à 

saúde do indivíduo. Os primeiros 100 dias de vida são essenciais no desenvolvimento do 

sistema imunitário através da colonização do tubo digestivo do recém-nascido. A 

microbiota intestinal é um órgão adquirido e que evolui ao longo da vida, adquirindo uma 

composição estável no adulto saudável, onde desempenha várias funções vitais. As 

disbioses podem estar associadas a várias doenças e os probióticos parecem ter um papel 

relevante na modulação da flora através de diversos mecanismos de ação, ainda muito 

desconhecidos. A eficácia dos probióticos foi estabelecida para a prevenção e tratamento 

de algumas patologias, contudo. 

 

Objetivo 

 
O objetivo deste trabalho foi realizer uma análise sobre as vendas e aconselhamento dos 

probióticos na FL. 

Dada a crescente relevância que se tem vindo a dar à utilização de próbióticos na 

recuperação e promoção da saúde da população, e, pelo facto de acreditar que o seu uso 

traz realmente benefícios, decidi aprofundar este tema. 

O trabalho consistiu numa pesquisa sobre as vantagens e possíveis desvantagens dos 

probióticos, as diferentes estirpes e as principais marcas no Mercado. Para perceber o a 

realidade da FL relativamente ao aconselhamento e procura por parte dos utentes, analisei 

os dados das vendas, comparando-os com os do mercado. 

 

 

https://www.infoescola.com/fisiologia/flora-intestinal/
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Introdução 

 
Estima-se que a microbiota seja composta por mais de 50 géneros de bactérias de mais 

de 500 espécies diferentes. 

O trato gastrointestinal de um indivíduo adulto contém aproximadamente 1014 

microrganismos viáveis. A nossa microbiota é estável ao longo da vida, apresentando 

mudanças lentas. Os seus desiquilíbrios estão associados a patologias específicas (GI, 

metabólicas, entre outras). 

 

 

 

Figura 1 - Alterações ao longo dos primeiros 7 dias de vida. 

 

        

Figura 2 - Alterações da microbiota ao longo da vida. 
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A colonização do nosso intestino resulta da exposição a diferentes espécies de 

microrganismos das regiões vaginal e perineal materna e do meio ambiente. Se o parto for 

uma cesariana, a colonização intestinal é retardada e existirá uma maior quantidade de 

bactérias anaeróbias e bacteróides, nestes casos. 

A alimentação é o factor que mais influencia a colonização e o equilíbrio entre as bactérias 

benéficas e patogénicas do hospedeiro. Existem outros factores, como o nascimento 

prematuro, baixo peso ao nascer, introdução precoce da alimentação, carga genética e uso 

de antibióticos orais que também influenciam a constituição da microbiota. 

O leite materno é um fator importante, pois cria um ambiente favorável ao crescimento das 

espécies de Bifidobacterium (B. bifidum, B. longum infantis, B. breve), típicas do lactente e 

pouco encontradas no adulto. A idade influencia a capacidade de aderência das 

bifidobactérias e o seu número diminui ao longo da vida. A microbiota intestinal é composta 

predominantemente por anaeróbios estritos.  

 

Os géneros anaeróbios mais comuns são: 

• Bacteróides 

• Bifidobacterium  

• Eubacterium 

• Fusobacterium  

• Clostridium 

• Lactobacillus 

 

No caso dos aeróbios (bactérias entéricas gram-negativas): 

• E.coli 

• Salmonella spp 

 

E Cocos gram-positivos: 

• Enterococcus 

• Staphylococcus 

• Streptococcus 

 

Os Bifidobacterium e Lactobacillus são benéficos para o hospedeiro e colonizam com maior 

preferência o cólon e o íleo terminal, respetivamente. 

O desenvolvimento do tecido linfóide intestinal, da função de barreira do intestino do 

sistema imunológico é muito influenciado pelo estabelecimento da microbiota intestinal no 

período neonatal. 
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Caraterísticas dos Probióticos 

 
Os probióticos devem ser específicos e compatíveis com o hospedeiro, com capacidade 

para resistir ao meio físico, nomeadamente ao pH ácido e à acção biliar, na sua passagem 

pelo TGI. 

Uma das caraterísticas mais importantes será a capacidade de estimular o sitema 

imunitário e produzir substâncias anti-microbianas. 

O processo de fabrico, tem um papel fundamental para que as suas propriedades se 

mantenham ao longo do tempo, sem perda de viabilidade e funcionalidade. Os probióticos 

mais utilizados são as bactérias lactoacidófilas, especialmente Lactobacillus spp. e 

Bifidobacterium spp., e uma levedura não patogénica, a Saccharomyces boulardii. 

 

Mecanismo de ação 

 
Os probióticos competem tanto pelos nutrientes, como pela adesão ao epitélio intestinal, 

modulando a microbiota intestinal no sentido de diminuir as bactérias patogénicas e as 

suas toxinas que podem desencadear processos inflamatórios. A adesão e o contacto com 

o tecido linfóide intestinal medeia os efeitos imunes locais e sistémicos, estimulando os 

mecanismos biológicos intracelulares epiteliais que resultam em respostas protetoras. A 

integridade do epitélio intestinal é fundamental para a manutenção das suas funções de 

barreira e respostas citoprotectoras.  

Os probióticos também são usualmente utilizados no alívio sintomático abdominal 

relacionado com o trânsito, motilidade intestinal disfuncional e com a síndrome do intestino 

irritável. Sendo que algus probióticos intervêm na regulação dos receptores µ-opióides e 

canabinóides das células epiteliais intestinais, modulando a dor visceral e restaurando o 

equilíbrio da flora. 

 

Benefícios dos Probióticos  

 
Quando administrados oralmente ou por outra via, permitem alcançar a superfície das 

mucosas, e promovem a melhoria no equilíbrio microbiológico ou enzimático das mucosas 

e/ou das funções imunitárias. Estas vantagens para a saúde são associadas ao seu uso 

relacionado, principalmente, com patologias gastrointestinais. 
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Análise das vendas de Probióticos na FL 
 

Figura 3 - Sell-out Probióticos de Out’17 – Set’18 da FL e Market Share de Set’18. 

 

 

 

 

 

 

 

Em média, vendem-se 45 probióticos mensalmente na FL. Analisando as tabelas anteriores 

podemos inferir que a FL possui as mesmas duas marcas que o mercado a nível de melhor 

performance de sell-out (Atyflor e Biogaia). 

Através de três das marcas mais vendidas (Biogaia, Bivos e Lactogermine), podemos, 

também, concluir que na FL existe bastante procura/aconselhamento de probióticos para 

bebés/crianças.  

De Janeiro a Setembro de 2017 o SO desta categoria na FL foi de 225 unidades e no 

período homólogo este ano de 207 unidades.  

 

 

 

Produto MS%

Atyflor 25,4%

Biogaia 13,6%

Duobiotic 8,3%

Zir Fos x 12 8,2%

Bivos Gotas 7,6%

Biofast 7,1%

Lactoflora 3,5%

Casenbiotic 2,9%

Lactogermine 2,8%

Gut4 25MM 2,7%

MegaLevure 2,0%

MegaFlora Tecnilor 1,7%

VSL 3 - Ferring 1,6%

Florazen 1,6%

Bivos 1,2%

Lactophar 1,1%

Arkobiotics 1,0%

Bacibiotic Activ 1,0%

Produto SO Out'17-Set'18

Atyflor 162

Biogaia 84

Bivos Gotas 63

Lactogermine 38

Zir fos x 12 31

Bivos saq x 10 28

Florazen 25

Gut4 5mm 25

Lactoflora 13

Casenbiotic 12

Kyo dophilus 11

Zir fos x 30 7

Lactibiane 7

VSL 3 5

Symbiolact 5

Casenbiotic 4

Lactoflora crianc 3

Waya 3

Megalevure 3

Lactibiane 2

Lactophar 1

Duobiotic 1

Biofast 1

Total 534
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Conclusão 
 

A categoria de probióticos está a crescer no Mercado e a sua atratividade é cada vez maior 

junto do consumidor. Analisando os resultados da FL, concluímos que neste momento a 

farmácia está a ter um pior desempenho, relativamente ao ano anterior na categoria. Para 

ajudar a contrariar este decréscimo contactei um laboratório (Alfasigma) para dar uma 

formação à equipa. Esta formação foi bastante completa, incidindo sobre a microbiota os 

probióticos, prebióticos e simbióticos dando destaque ao simbiótico do laboratorio Zir-

Fos®. Desta forma, os benefícios estarão mais presentes, bem como as situações onde se 

adequa a sua toma e possiveis cross-selling. Acredito que a incrementação do 

conhecimento  traz melhores desempenhos, pois o aconselhamento é uma das vantagens 

estratégicas de uma farmácia!  

 

Tema 2 - Implementação do serviço de cessação tabágica 
na FL 

 

Enquadramento 

 
A implementação de um serviço de cessação tabágica é algo que a FL pretendia fazer e 

eu considerei que seria um tema interessante fazer o planeamento desse serviço. 

Falei com a minhas colegas para perceber o que se pretendia e desenvolvi o serviço, 

fazendo uma primeira abordagem teórica, para relembrar alguns conceitos e para ficarem 

com material teórico de consulta na Farmácia. No que concerne às consultas em si, planeei 

quais os pontos mais importantes a abordar e em que momentos, bem como a informação 

do utente que será necessária recolher.  

O tabagismo é um fator de morbilidade que provoca inúmeras mortes todos os anos. No 

entanto, ao contrário dos fatores genéticos, este é alterável e pode ajudar substancialmente 

na melhoria da saúda da população.  

O acompanhamento por parte de um farmacêutico poderá facilitar a adesão à cessação 

tabágica e melhorar os índices de sucesso obtidos nestas tentativas. 

 

Introdução Teórica 

 
A nicotina é um alcalóide vegetal com propriedades psicoactivas, que atinge o cérebro em 

poucos segundos. Após a absorção através dos pulmões e da mucosa da boca, fossas 

nasais e orofaringe, a nicotina atinge a corrente sanguínea, espalhando-se por todo o 
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organismo. A dependência que provoca resulta da sua ação a nível cerebral, esta liga-se 

a recetores colinérgicos nicotínicos facilitando a libertação de neurotransmissores, como a 

dopamina, particularmente importante no desenvolvimento da dependência de nicotina.  

É por isso considerada um distúrbio mental perfeitamente caracterizado pelo 

comportamento compulsivo de auto-administração que leva a tolerância.  

O tabaco para além de nicotina contém alcatrão e mais de quarenta substâncias (arsénio, 

níquel, benzopireno, cádmio, resíduos de agrotóxicos, substâncias radioactivas), que 

originam hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e as nitrosaminas. 

Todas estas substâncias podem levar ao aparecimento de cancro do pulmão, agravamento 

de doenças respiratórias graves como o enfisema e a bronquite crónica. O monóxido de 

carbono tem grande afinidade para a hemoglobina, cuja função é o transporte de oxigénio 

para as células, dando lugar à formação de carboxi-hemoglobina, impedindo-a assim de 

cumprir esta função da melhor forma. Assim, diminui progressivamente o transporte de 

oxigénio aos órgãos e tecidos, o que explica o maior cansaço dos fumadores e dificuldade 

em realizar esforços, também resultará na interferência com a oxigenação do miocárdio e 

do aumento da adesividade das plaquetas e dos níveis de fibrinogénio. 
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Figure 4 - Estatísticas sobre o tabagismo. 

 
 
 



25 
 

Síndrome de abstinência 

 
O síndrome de abstinência da nicotina é caracterizada por sintomas característicos, como 

irritabilidade, ansiedade, depressão, inquietação, mal estar geral, dores de cabeça e 

alterações do sono, entre outros. Para além destes sintomas, é frequente sentir-se um 

aumento do apetite e dificuldade de concentração. Os sintomas da SA iniciam-se ao fim de 

poucas horas (2 a 12 horas) e alcançam o seu pico pelas 24 a 48 horas depois de deixar 

de fumar. A maioria dos sintomas dura cerca de quatro semanas, mas a sensação de fome 

e a necessidade de nicotina podem durar seis ou mais meses 21. 

Os sintomas do SA podem esconder ou agravar os sintomas de possíveis patologias 

psiquiátricas ou os efeitos secundários de outros fármacos. 

Repetir o consumo é a forma mais fácil e rápida de o consumidor habitual de substâncias 

em situação de privação se voltar a sentir bem. 

A continuação do consumo de tabaco pode ser explicada, não só pelos efeitos agradáveis 

da nicotina, mas, também, pela necessidade de reverter os sintomas de abstinência. Por 

essa razão, as recaídas fazem parte do processo de cessação tabágica, estimando-se que 

um fumador realize várias tentativas, antes de conseguir realmente parar com sucesso. 

 

Tratamento Farmacológico do Tabagismo 

 
A utilização de fármacos auxilia os fumadores no processo de cessação tabágica. O uso 

de medicação está indicado nas seguintes situações:  

• Fumadores de 10 ou mais cigarros por dia;  

• Consumo menor, com sintomas de privação intensos;  

• Fumar o primeiro cigarro nos 30 minutos após acordar; 

• Fumadores com resultados a partir de cinco no teste de Fagerström;  

• Insucesso com a abordagem motivacional;  

• Desejo do fumador, salvo se contra-indicado. 

 

O tratamento farmacológico utilizado deve ter em consideração os custos para o utente, o 

grau de adesão, o grau de dependência de nicotina medido por teste de Fagerström, as 

experiências anteriores, o sexo do fumador e fatores fisiopatológicos. 

Temos fármacos de primeira linha e de segunda linha, que são classificados segundo a 

eficácia e as reacções adversas que provoca. 
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Terapêuticas de substituição da nicotina 
 

Na Farmácia podem ser dipensadas vários tipos de terapêuticas sem necessidade de 

prescição.  

 

Figure 5 - Apresentações de TSN. 

 

 

O objetivo da TSN é diminuir os sintomas da abstinência a ajudar o fumador a ultrapassar 

mais facilmente as primeiras fases da cessação tabágica. A TSN encontra-se contra-

indicada nas primeiras semanas após enfarte agudo do miocárdio, angina estável, arritmias 

cardíacas graves, acidente vascular cerebral em evolução, insuficiência arterial periférica, 

úlcera gastroduodenal, gravidez, amamentação e idade inferior a 18 anos. 

 

Gomas de nicotina 

 
As gomas libertam quantidades controladas de nicotina, que é absorvida através da 

mucosa bucal, atingindo o nível sérico máximo passados vinte minutos. Existem go- mas 

doseadas a 2 e 4 mg, com sabores e consistência diferentes. A dosagem recomendada 

baseia-se no grau de dependência. Para os fumadores que fumam menos de 25 cigarros 

por dia recomenda-se: 
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• 1 goma de 2 mg de uma a duas horas nas primeiras quatro semanas e um 

máximo de 20 por dia;  

• 1 goma de 2 mg de duas a quatro horas da quinta à oitava semana;  

• 1 goma de 2 mg de quatro a oito horas da nona à décima segunda semana.  

Para pacientes que fumem mais de 25 cigarros por dia recomenda-se: 

• 1 goma de 4 mg de uma a duas horas nas primeiras quatro semanas e um 

máximo de dez por dia seguindo posteriormente o esquema relatado 

anteriormente.  

O tratamento deve ser interrompido quando a posologia estiver reduzida a 1-2 gomas por 

dia. 

As gomas devem ser mastigadas até se sentir um sabor forte a nicotina, e não se deve 

ingerir líquidos quinze minutos antes da mastigação. Possuem como principais reacções 

adversas irritação da mucosa oral e faríngea, indigestão, soluços, ulcerações, tonturas, 

dores de cabeça, náuseas, problemas de articulação temporo-mandibular e aumento dos 

problemas ortodônticos. 

 

Pastilhas de nicotina 

 
As pastilhas libertam nicotina de um modo constante e uniforme ao serem chupadas, não 

devendo ser mastigadas ou deglutidas. Existem pastilhas doseadas a 1 mg, 1,5 mg, 2 mg 

e 4 mg com diferentes sabores e consistência. Estas libertam cerca de 25% mais nicotina 

que as gomas e apresentam a vantagem de não serem aderentes à mucosa nem aos 

dentes. Dissolvem-se na boca em cerca de 20 a 30 minutos e devem ser tidos em conta 

os mesmos cuidados com a ingestão de líquidos referidos para as gomas. 

O esquema de toma é semelhante ao referido anteriormente para as gomas. Não se deve 

tomar mais de uma pastilha de cada vez, nem mais de 15 pastilhas por dia e as mesmas 

não devem ser tomadas mais do que 24 semanas. Surgem menos reacções adversas do 

que com o uso de gomas, no entanto as mais frequentes são irritação local, aumento da 

salivação, alterações digestivas e soluços. 

 

Comprimidos sublinguais 

 
Os comprimidos sublinguais destinam-se a ser dissolvidos debaixo da língua e assim entrar 

diretamente para a circulação sistémica, evitando o efeito de primeira passagem. A 

biodisponibilidade de nicotina pelos comprimidos sublinguais é de aproximadamente 50%. 

Estima-se que as concentrações plasmáticas sejam cerca de dois terços do nível normal 

alcançado por um fumador. Os fumadores muito dependentes ou que não tenham 
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conseguido sucesso com os comprimidos de 2 mg devem utilizar os de 4 mg. Numa fase 

inicial, deve-se tomar um comprimido a cada uma ou duas horas, numa média de oito a 

doze por dia. Não deverão ser utilizados mais de 15 comprimidos por dia. A duração do 

tratamento varia entre dois a três meses. As reacções adversas são semelhantes aos 

referidos anteriormente, dependendo da dosagem, sendo que estes verificar-se-ão com 

mais frequência durante as primeiras três a quatro semanas de tratamento. 

 

Sistemas transdérmicos de nicotina 

 
Os sistemas transdérmicos de nicotina permitem um aporte mais constante e duradouro 

de nicotina que as outras TSN. São aplicados na pele, podendo diferir no tamanho, formato, 

farmacocinética e duração de acção. No nosso país estão disponíveis sistemas que 

libertam nicotina durante 16 ou 24 horas, sendo que os primeiros apresentam 

concentrações plasmáticas mais próximas das encontradas nos fumadores. Os de 24 

horas apresentam dosagens de 21 mg, 14 mg e 7 mg e os de 16 horas dosagens de 15 

mg, 10 mg e 5 mg de nicotina. A principal diferença prende-se com a possibilidade de 

libertação nocturna, proporcionada pelos de 24 horas, evitando assim os efeitos da 

síndrome de abstinência nas primeiras horas do dia. 

Um fumador muito dependente deve iniciar a terapêutica 

• com adesivos de 21 mg por dia durante seis semanas,  

• reduzindo para 14 mg por dia durante mais duas semanas  

• e para 7 mg por dia durante mais uma ou duas semanas.  

No caso de se utilizarem sistemas de 16 horas a dose, recomendada é  

• 15 mg por dia durante seis semanas,  

• 10 mg por dia durante duas semanas e  

• 5 mg por dia nas últimas duas semanas.  

Um fumador menos dependente poderá iniciar a terapêutica com doses mais 

reduzidas. Devem aplicar-se de manhã na pele íntegra, seca, glabra, sem lesões e 

em zonas pouco pilosas e retirados ao deitar, ou no dia seguinte. O local de aplicação 

deve variar de dia para dia, nunca repetindo o mesmo local em semanas 

consecutivas. A duração média do tratamento completo é cerca de três meses, 

raramente excedendo os seis meses. A principal vantagem dos pensos é a sua 

facilidade de utilização, proporcionando uma boa adesão e registando-se raros casos 

de sobredosagem. Encontram-se reportadas várias desvantagens, sendo as 

fundamentais não mimetizarem os picos de nicotina, habituais num fumador muito 

dependente, possibilitarem irritação cutânea e prurido e mais raramente mialgias. As 

restantes reacções adversas são semelhantes às outras TSN. 
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Terapêutica não nicotínica  

 
A medicação alternativa à nicotina é sujeita a receita médica encontra-se resumida na 

tabela abaixo. 

 

Figura 6 - Fármacos alternativos à TSN. 

 

Terapêutica não nicotínica de primeira linha  

 

Bupropiona 

 
A bupropiona é uma antidepressivo que inibe da recaptação das catecolaminas e, em 

menor grau, da serotonina, podendo ainda funcionar como antagonista dos receptores 

nicotínicos. Ajuda na sindrome de abstinência e no desejo de fumar. 

A dose aconselhada é de duas tomas de 150 mg separadas pelo menos por oito horas, 

devendo iniciar-se sete a dez dias antes do paciente deixar de fumar. O tratamento tem a 

duração de sete a nove semanas. Podem associar-se pensos de nicotina com bupropiona, 

iniciando-se os pensos no dia em que se deixa de fumar, sen-do esta a única associação 

aprovada pela Food and Drug Administration. 

A bupropiona possui algumas reacções adversas tais como, insónia, boca seca, cefaleias, 

enxaquecas, irritabilidade, tremores, hipertensão, náuseas, vómitos, exantema, prurido, 

hiper- sudação e urticária. No entanto, os efeitos adversos mais perigosos e que têm 

contribuído para o decréscimo no uso deste fármaco são o aumento da incidência de 

depressão com tendências suicidas e do risco de convulsões. Estes efeitos foram 
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verificados em cerca de 0,1% dos utilizadores. 

Vareniclina 
 

Pertence à classe dos agonistas parciais específicos do receptor nicotínico α4β2, 

reduzindo assim a necessidade de fumar e os sintomas de abstinência. 

 

A terapêutica deve iniciar-se sete a catorze dias antes do dia estabelecido para a cessação 

tabágica. A dose deve aumentar progressivamente, para minimizar os possíveis efeitos 

adversos: do primeiro ao terceiro dia, 0,5 mg por dia; do quarto ao sétimo dia, 0,5 mg duas 

vezes por dia; a partir do oitavo dia até ao final do tratamento, 1 mg duas vezes por dia. A 

duração normal do tratamento é de doze semanas, no entanto, para alguns doentes, pode 

considerar-se um período de tratamento adicional de mais doze semanas. 

O fármaco é administrado pela via oral, já que por esta via a biodisponibilidade é elevada 

e as concentrações plasmáticas máximas ocorrem entre as três a quatro horas. 

Lamentavelmente, foram notificados alguns casos de depressão e suicídio associados à 

terapêutica. 

 

Eficácia comparada das terapêuticas de primeira linha 

 
Relativamente às TSN mais usadas em Portugal, a ordem de eficácia parece ser a 

seguinte: comprimidos sublinguais, sistemas transdérmicos, pastilhas e gomas. Analisando 

a bupropiona em relação às TSN a diferença não é muito significativa, no entanto, a 

bupropiona demonstra, na maioria dos ensaios clínicos, ser ligeiramente mais eficaz 

Comparando a vareniclina com a bupropiona, o número de sucessos associados à primeira 

é cerca do dobro da segunda. demonstrando a vareni- clina ser três vezes mais eficaz 

comparativamente a um placebo. Além disso, em termos de segurança e custos, 

comprovou-se que o tratamento com vareniclina é mais seguro e mais barato do que com 

bupropiona. 

 

Terapêutica não nicotínica de segunda linha 

 

Clonidina 

 
A clonidina é um agonista dos receptores α2 adrenérgicos e foi aprovada pela FDA no tra- 

tamento de hipertensão e para a redução dos sintomas associados à privação de álcool e 

opiáceos, mas não para a cessação tabágica. No entanto, vários estudos confirmam a sua 

utilidade na terapêutica da cessação tabágica. 
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Na terapêutica da cessação tabágica recomenda-se a dosagem de 0,15 mg a 0,75 mg por 

dia, durante três a dez semanas, sendo necessário ajustar a dose e efectuar uma vigilância 

apertada de modo a evitar reacções adversas. As mais frequentes podem ser distúrbios do 

sono, depressão, sedação, tonturas, hipotensão ortostática sintomática, boca seca e 

fadiga. 

 

Nortriptilina 

 
Trata-se de um antidepressivo tricíclico aprovado pela FDA para tratamento de depressão, 

mas não para a cessação tabágica. Actua como inibidor da recaptação da noradrenalina e 

da serotonina. O mecanismo na cessação tabágica ainda não está bem esclarecido, pensa-

se que esteja relacionado com a substituição dos efeitos da nicotina, assim como, no 

combate da depressão resultante do tratamento. 

Na cessação tabágica tem sido usada em doses de 75 a 100 mg diariamente. Deve iniciar-

se com 50 mg por dia ou de uma forma gradual com 25 mg durante três dias, duplicando a 

dose durante quatro dias, passando finalmente para 75 mg por dia durante 12 semanas. 

Deve iniciar-se duas a três semanas antes da cessação. As reacções adversas mais 

frequentes são boca seca, distúrbios intestinais, distúrbios de acomodação visual, 

taquicardia, dores de cabeça, tremores e fadiga. 

  

Tratamento não farmacológico 

 
O tratamento não farmacológico permite ajudar a aliviar sintomas como a ansiedade e 

depressão nas pessoas que iniciam a cessação.  

Um dos pontos mais importantes é identificar as situações quotidianas (depois das 

refeições, com o café, álcool ou outra situação) e estados emocionais (nervosismo, tristeza 

ou outro sentimento) que desencadeiam a vontade de fumar. A identificação destes fatores 

e estratégias para se abstrair destes pensamentos.  

A utilização de rebuçados ou pastilhas poderão ajudar a combater o vício e terapias como 

a acunpuntura e meditação também.  
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Planeamento das Consultas 

 

1ª consulta – 1ª vez 

 

• Preenchimento da ficha do utente, com avaliação da sua história clínica, o seu 

grau de dependência física (questionário de Fagerström) e motivacional (teste 

de Richmond) anexo; 

• Avaliar as razões que levam ao tabagismo e aquelas que motivam o seu 

abandono; 

• Ajudar a avaliar riscos e recompensas associados à cessação tabágica; 

• Avaliar os apoios sociais e familiares (ajudar o fumador a identificar pessoas 

capazes de o apoiar); 

• Reforçar a informação sobre os malefícios do tabaco e os benefícios da 

cessação tabágica;  

• Apresentar e acordar o programa personalizado de tratamento (perspectivar 

terapêutica, follow-up);  

• Identificar acontecimentos, estados de humor ou atividades que aumentam o 

risco de terrecaídas;  

• Identificar e treinar aptidões e competências para lidar com as situações de 

risco;  

• Avaliar a pressão arterial; 

• Fornecer folhetos informativos;  

• Propor o auto-registo dos cigarros consumidos ao longo do dia, no sentido de 

que o fumador conheça melhor o seu comportamento tabágico, de modo a 

evitar consumir os cigarros de que «não necessita» e preparar a cessação;  

• Apresentar e discutir a proposta terapêutica quando necessária;  

• Registar os dados na ficha clínica. 

 

2ª consulta – 1 semana após início da cessação tabágica 

 

• Discutir os resultados das avaliações realizadas na primeira consulta; 

• Ajudar a reavaliar os riscos e recompensas potenciais da suspensão do 

consumo do tabaco; 

• Reavaliar o grau de motivação para o abandono do tabaco; 

• Discutir e acordar com o fumador o plano terapêutico, com eventual prescrição 
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farmacológica;  

• Marcar o «dia D» ou considerar a necessidade de novo encontro;  

• Registar os dados na ficha clínica. 

 

Telefonemas – conforme acordado com o utente (ex: 1x por semana) 

 

• Confirmar o início da cessação tabágica por completo;  

• Felicitar o paciente por ter deixado de fumar; 

• Rever a adesão ao plano farmacológico e eventuais efeitos secundários; 

• Incentivar o contacto com a equipa da Farmácia caso tenha alguma dúvida ou 

se necessitar apenas de falar sobre as dificuldades;  

• Registar os dados na ficha clínica; 

• Combinar um período para telefonar ao utente (ex: 2 em 2 semanas). 

 

3ª Consulta – 2 semanas após a 2ª consulta 

 

• Felicitar o paciente pelo sucesso;  

• Se houve consume de tabaco, rever sucintamente as circunstâncias e 

incentivar novo compromisso com abstinência total;  

• Registar o peso, PA e doseamento do CO;  

• Avaliar os sintomas de privação. Se relevante, rever terapêutica 

farmacológica;  

• Inquirir sobre eventuais efeitos secundários da terapêutica medicamentosa;  

• Incentivar actividades que estimulem o bem-estar psicológico e estilos de vida 

saudáveis que compensem o «sentimento de perda»; 

• Reavaliar os apoios sociais e familiares;  

• Reforçar a disponibilidade da equipa, em caso de dúvidas/problemas; • 

Registar os dados na ficha clínica. 

4ª Consulta – 3 semanas após a 3ª consulta 

 

• Felicitar o paciente pelos resultados;  

• Se houve consume de tabaco, rever sucintamente as circunstância  

• seincentivarnovo compromisso com abstinência total; 

• Registar o peso e PA;  

• Reavaliar os sintomas de privação; 
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• Falar sobre as dificuldades que tem experienciado; 

• Ajudar a reavaliar resistências e recompensas;  

• Ajustar a terapêutica, se necessário; 

• Registar os dados na ficha clínica. 

 

5ª Consulta - 4 semanas após a 4ª consulta 

 

• Felicitar o paciente pelos resultados;  

• Registar o peso e PA;  

• Motivar o fumador a permanecer sem fumar;  

• Relembrar os benefícios da cessação tabágica;  

• Ajustar ou prolongar terapêutica farmacológica. 

 

6ª Consulta - 5 semanas após a 5ª consulta 

 

• Felicitar o paciente pelos resultados;  

• Registar o peso e PA;  

• Planear estratégias para superar a vontade de fumar;  

• Avaliar se será necessário prolongar a terapêutica farmacológica; 

• Registar os dados na ficha clínica; 

• Marcação de uma consulta mais espaçada, para avaliar a continuidade dos 

resultados; 

• Sugerir ao utente sempre que sentir necessidade, poderá marcar uma 

consulta de acompanhamento. 

 

Conclusão 

 
São vários os factores que contribuem para o êxito da terapia da cessação tabágica. Os 

fármacos disponíveis e as estratégias não farmacológicas constituem uma grande ajuda 

que aliada a um serviço de acompanhemnto personalizado por parte do farmacêutco terá 

um grande impacto na adesão à terapêutica.  

Toda a informação e planeamento do serviço pretende facultar à FL as ferramentas 

necessárias para implementar a cessação tabágica e poder contribuir para a melhoria da 

saúde da população que serve.  

A desabituação é um processo gradual e complexo, e apenas 3% das pessoas que o 
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decidem fazer por vontade propria e sem recorrer a nenhum auxílio obtém sucesso. Estes 

dados cruzados com os números de mortes e patologias associadas ao tabagismo alertam-

nos para a grande diferença que poderão as farmácias fazerem neste tipo de intervenção.  

O feedback que obtive das informações e guidelines propostas foi ótimo e a FL encontra-

se a implementar o serviço de cessação tabágica.  
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Considerações finais 
 

O estágio na FL foi mais do uma cadeira do MICF em que aprendi novos conceitos e 

adquiri experiência no mercado de trabalho. Foi uma experiência enriquecedora que 

me fez crescer enquanto professional, começando pela farmácia em si, que tem um 

espaço muito agradável, passando pela sua gestão, que é feita de forma muito 

organizada e terminando na equipa que é mais do que apenas uma equipa, é uma 

família. Sinto que termino esta etapa com muitas “ferramentas” que me ajudarão no 

meu percurso pelo mercado farmacêutico.  

Sublinhando o que já referi anteriormente, a gestão da farmácia é feita de forma a 

que todos os colaboradores tenham as suas tarefas, sendo independentes e 

responsáveis pelos “outcomes”. O facto das tarefas serem rotativas, mas de se ter 

em conta a área em que mais se destaca esse colaborador e que, normalmente, é a 

sua área de preferência descreve o ambiente que se fomenta na FL: crescimento e 

motivação. Para monitorizar os resultados da farmácia e da equipa existem KPIs que 

são expostos e analisados entre todos, para que todos saibam a performance da 

farmácia e a sua, individualmente.  

A formação e constante aprendizagem são muito valorizadas e a própria equipa 

procura estar sempre atualizada, seja através da realização de formações, como de 

partilha de informação entre todos.  

Para ajudar na diculgação da farmácia e aumentar a atratividade junto dos utentes, a 

FL dinamiza o espaço com ações, rastreios e celebrações.  

Tive a oportunidade de passar por todas as áreas e compreendi a importância do 

farmacêutico e da farmácia na comunidade. É a primeira porta e a que está sempre 

aberta para ouvir, aconselhar e melhorar a vida de qualquer pessoa que necessite. 

Sinto que foi uma aprendizagem importante, a compreensão do papel do 

farmacêutico enquanto promotor da saúde e bem-estar. Hoje olho para a farmácia 

como um pilar das comunidades e que, por isso, deverá ser ativa, preocupada e 

motivadora.  

A unidade de estágio curricular possibilitou a colocação do meu conhecimento em 

prática, adquirir experiência e sobretudo perceber quais os valores que devem ser 

parte inerente de cada farmacêutico. Aplaudo as minhas colegas pelo exemplo de 

profissionais que são e agradeço o conhecimento que me trasmitiram e que me 

permitiu crescer ao longo de todo o meu estágio. 
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Anexos 
 

Figura 7 - Cronograma das atividades desenvolvidas na FL. 

Atividades                                                                                 Datas 

Armazenamento 25/09/2017 – 18/11/2017 

Receção e elaboração de encomendas 20/11/2017 – 03/12/2017 

Controlo de Prazos de Validade 13/10/2017 – 04/12/2017 

Receituário 09/11/2015 – 09/12/2017 

Faturação 10/12/2017 – 13/01/2018 

Atendimento ao público 04/12/2017 – 16/09/2018 

 

 

Figura 8 - Espaço exterior e interior da FL. 
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Figura 9 - Gabinete de cuidados farmacêuticos. 
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Figura 10 - Zona das gavetas e armazenamento da FL. 
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Figure 11 - Armazém da FL. 
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Figure 12 - Exemplo de uma fatura 

 
Figura 13 - Exemplo de uma receita médica eletrónica. 
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Figure 14 - Exemplo de uma receita médica manual. 
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Figura 15 - Fichas do serviço de cessação tabágica. 

1  Identificação 
 

 

2  Aspetos relevantes  
 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Número de utente:                                              

Nome: ____________________________________________________________________________________  

D.N.: ____/____/______ Idade:_______ 

Morada:___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Código Postal: _________-_______ Localidade: ________________________________ 

Email: ___________________________________________________________________________________ 

Telemóvel: ___________________ Telefone: ___________________ Autorização de contacto: Sim  Não  

Filhos: ______________ Idades: _______________________________________________________________ 

Atividade profissional: ________________________________________________________________________ 

Doenças pré-existentes: ______________________________________________________________________ 

Terapêutica farmacológica: ___________________________________________________________________ 

Parâmetros bioquímicos alterados: _____________________________________________________________ 

PA:________ 

3  Comportamento tabágico  

Que idade tinha quando fumou pela primeira vez? ___________ E regularmente?___________ 

Quando começou a fumar regularmente? ________________________________________________________ 

Já tentou alguma vez deixar de fumar? Sim   Não    Quantas vezes? ______ 

Como correu? ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quotidiano: 
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4  Grau de motivação – Teste de Richmond 
 

Gostava de deixar de fumar se o pudesse fazer com facilidade?  
Sim (1)    Não (0) 
 
Quantifique a sua vontade em deixar de fumar:  
Nenhuma (0)    Pouca (1)    Alguma (2)    Muita (3) 
 
Vai deixar nas próximas 2 semanas?  
Não acredito (0)    Talvez (1)    Provavelmente (2)    De certeza (3) 
 
Qual a possibilidade de ser ex-fumador nos próximos 6 meses:  
Dificilmente (0)    Talvez (1)    Provavelmente (2)    De certeza (3) 
 
 
0-5 – Motivação fraca  6-8 – Motivação média  >8 – Motivação forte 
 
 

5  Grau de dependência – Teste de Fagerström 
 

Quanto tempo depois de acordar fuma o primeiro cigarro?  
<5 minutos (3)    6-30 (2)    31-60 (1)    >60 (0) 
 
Considera que lhe é difícil conseguir não fumar em locais onde é proibido?  
Sim (1)    Não (0) 
 
Qual o cigarro que mais lhe custaria deixar?  
O primeiro da manhã (1)    Outro (0) 
 
Quantos cigarros fuma por dia?  
<10 (0)     11-20 (1)     21-30 (2)     >31 (3) 
 
Fuma mais durante as primeiras horas da manhã que no resto do dia?  
Manhã (1)    Outra (0) 
 
Mesmo quando está doente fuma?  
Sim (1)    Não (0) 
 
0-2 Muito baixo   3-4 Baixo    5 Médio   6-7 Dependente   8-10 Fortemente dependente 
 
 

6  Observações e terapêutica 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Consinto a utilização, por parte da Farmácia, de todos os meus dados fornecidos neste serviço. 

 

_____________________________________ 

(Assinatura do utente) 

 

_____________________________________ 

(Assinatura do Farmacêutico) 

Total de 
pontos: 
 
__________ 

Total de 
pontos: 
 
__________ 
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Número de utente: 

Nome:_________________________________________________________ 

 

Data de início da cessação tabágica: 

 

   ª consulta 

Data: 

 

Nº de cigarros consumidos por dia até à consulta: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Maiores dificuldades sentidas: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Benefícios que já experiencia:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Como se sente o utente: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Parâmetros bioquímicos:___________________________________________________ 
PA:________ 
 
 

Observações e terapêutica 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



 

 

 


