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Resumo 

O Estágio Profissionalizante realizado na Farmácia Outeiro do Linho, no 

âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é o meu primeiro 

contacto com a atividade profissional e, em particular, com a Farmácia Comunitária, 

representando a concretização de 5 anos de estudo, aprendizagem e conhecimento 

sobre esta área.  

Este relatório descreve a experiência vivenciada durante este estágio, que 

decorreu entre fevereiro e agosto de 2018, período durante o qual tive a 

oportunidade de conhecer a atual realidade das farmácias comunitárias no nosso 

país e de assumir um papel de agente promotor de saúde.  

Este documento está dividido em duas partes distintas. Uma primeira parte 

designada Atividades Desenvolvidas no Âmbito do Estágio, na qual explico toda a 

organização e gestão da farmácia onde estagiei, o processo de dispensa de 

medicamentos e outros serviços farmacêuticos prestados. Neste capítulo, referir-

me-ei ainda às tarefas que realizei enquanto estagiária.  

A segunda parte do relatório, denominada Temas e Trabalhos 

desenvolvidos, tem em consideração o papel do farmacêutico enquanto agente 

promotor de saúde e educação dos utentes e descreve 2 projetos que realizei 

durante o estágio: um sobre incontinência urinária e um sobre cuidados com o sol. 
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO ESTÁGIO 

1. INTRODUÇÃO 

O estágio em farmácia comunitária integrante do Mestrado integrado em 

ciências farmacêuticas da faculdade de farmácia da universidade do Porto tem 

como principal objetivo consciencializar os estudantes para o papel do farmacêutico 

e do ato farmacêutico, assim como prepará-los para a sua atividade profissional, 

depreendendo a aquisição de competências científicas, técnicas e práticas e o 

conhecimento das exigências deontológicas e legislativas inerentes à profissão. 

O estágio profissionalizante em farmácia comunitária permitiu-me o contacto 

direto com a realidade da profissão, consolidar e aprofundar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do mestrado integrado e desenvolver novas competências. 

O meu estágio decorreu na Farmácia do Lago, no Porto, durante 6 meses, entre 

5 de fevereiro e 3 de agosto. O seguinte cronograma apresenta as atividades 

realizadas durante o estágio (Tabela 1). 

 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Armazenamento e reposição de stock x x x x x x 
Receção de encomendas x x x    

Receituário x x x x x x 
Controlo de prazos de validade x x x x x X 

Preparação de medicamentos manipulados  x x x x x 
Atendimento ao público   x x x x 

Determinação de parâmetros bioquímicos  x x x x x 
Projecto – Incontinência urinária  x     
Projecto – Cuidados com o sol      x 

 

Tive ainda oportunidade de assistir a várias formações que me ajudaram a 

expandir o meu conhecimento sobre alguns produtos dispensados na farmácia 

(Tabela 2). 

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio. 
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Tema/produto Laboratório Data 

Gama Dr. Brown 15/2 

Gama Martiderm 20/2 

Mitos e Verdades sobre nutrição e tratamento de 

doenças crónicas 
Pzifer 22/2 

Lactoflora Stada 23/2 

Ducray Pierre Fabre 26/2 

Voltaren Emulgel c/ aplicador GlaxoSmithKline 1/3 

Atopia e peles irritadas Pierre Fabre 7/3 

Hydrance, Tolerance Extreme, peles intolerantes, 

antirougers - Avène 
Pierre Fabre 13/3 

Rene Furterer Pierre Fabre 14/3 

Gama Curaprox 16/3 

Avène Pierre Fabre 19/3 

Elgydium Pierre Fabre 21/3 

Dercos - Vichy L’Oreal 22/3 

Klorane Pierre Fabre 28/3 

A-derma Pierre Fabre 2/4 

Cuidado da pele com imperfeições - Avène Pierre Fabre 11/4 

Depuralina Express Uriach 13/4 

Antienvelhecimento, Fotoimunoproteção, 

Tratamento Capilar 
Cantabria labs 16/4 

Allergodil, Venoparil, Endwarts, Sargenor Mylan 24/4 

Proteção solar - Avène Pierre Fabre 8/5 

Gama Uriage 10/5 

Galénic Pierre Fabre 10/5 

Ainara Italfarmaco 17/5 

Proteção solar ISDIN 29/5 

Nadiclox e Halibut Medinfar 1/6 

 

 

Tabela 2 – Formações frequentadas. 
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2. FARMÁCIA DO LAGO 

2.1. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A Farmácia do Lago (FdL) abriu portas em 1999 no Edifício do Lago II, Rua 

Arquiteto Cassiano Barbosa, Porto. A FdL encontra-se inserida numa galeria 

comercial, sendo que, a área circundante à farmácia é predominantemente 

habitacional, mas também existe uma grande quantidade de escritórios e 

empresas nas proximidades. São também de destacar alguns consultórios 

médicos e clínicas, tal como o Centro de Saúde de Ramalde, que se encontram 

perto da localização da FdL. 

Quanto ao horário de funcionamento, a FdL está aberta de segunda a sexta-

feira das 9h às 21h e no sábado das 9h às 19h, sendo que encerra aos domingos 

e feriados. Para além do horário padrão de funcionamento, a FdL cumpre ainda os 

serviços permanente definidos pela Administração Regional de Saúde da 

Associação Nacional de Farmácias (ANF), estando, portanto, aberta desde o 

horário de abertura até o horário de fecho do dia seguinte. [1-2] 

2.2. ENQUADRAMENTO SOCIOECONÓMICO 

A maioria dos utentes que frequentam a FdL pertencem a uma classe 

média/alta, sendo isto devido em grande parte à sua localização geográfica. 

Existem, no entanto, outros utentes que não apresentam tanta capacidade 

económica e que procurar as alternativas mais baratas. A maior parte das pessoas 

que se dirigem à FdL são utentes habituais, muitas vezes doentes crónicos, que 

residem ou trabalham perto. Os utentes ocasionais são mais raros. 

2.3. RECURSOS HUMANOS 

De encontro com o escrito no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, os 

recursos humanos de uma farmácia englobam o quadro farmacêutico e o quadro 

não farmacêutico, sendo que o quadro farmacêutico deve ser maioritário e deve 

apresentar um mínimo de dois farmacêuticos (o diretor técnico e o farmacêutico 

substituto). O quadro não farmacêutico é constituído por técnicos de farmácia e 

outro pessoal qualificado que auxilia o trabalho dos farmacêuticos. [3]  
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Assim, a FdL apresenta uma equipa 7 farmacêuticos e 4 profissionais 

pertencentes ao quadro não farmacêutico. Na Tabela 3 apresento a constituição da 

equipa da FdL. 

  

 

2.4. ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL 

A FdL situa-se no piso térreo de uma galeria comercial e por isso apresenta 

duas entradas, uma pela galeria comercial e outra através do exterior. Na entrada 

exterior há em exposição o horário da farmácia e os turnos das farmácias de serviço 

atualizadas semanalmente. Nesta entrada está também presente o símbolo “cruz 

verde” luminoso e em ambas as fachadas um painel com o nome da farmácia para 

a fácil identificação do espaço. Em ambas as entradas encontram-se diversas 

montras onde se apresentam produtos cosméticos e de venda livre, como também 

serviços oferecidos pela farmácia. Para além destas entradas, existe uma terceira, 

de acesso direto ao backoffice, que é exclusiva para a receção de encomendas [3].  

O interior da FdL engloba uma zona de atendimento ao público e o 

backoffice. A zona de atendimento ao público é um espaço amplo em que estão 

dispostos a maioria dos produtos dermocosméticos e de venda livre em vários 

expositores, lineares e gôndolas. Esta área apresenta também aparelho para 

Dra. Maria de Lurdes Lemos Diretora técnica 

Dra. Cecília Alves de Sousa Farmacêutica substituta 

Dra. Joana Lemos Farmacêutica 

Dr. João Alves Farmacêutico 

Dr. Bruno Gonçalves Farmacêutico 

Dra. Mariana Castro Farmacêutica 

Dra. Júlia Moniz Farmacêutica 

Sr. José Marques Técnico de farmácia 

Sr. Paulo Lima Técnico de farmácia 

Carla Rodrigues Enfermeira 

Ana Rita Pinto Responsável de limpeza 

Tabela 3 – Equipa da FdL e respetivas funções. 
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medição do peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC) e pressão arterial para 

uso autónomo dos utentes. Ainda nesta zona, há um pequeno gabinete onde são 

prestados aconselhamentos em dermocosmética aquando da presença de 

conselheiras de várias marcas e onde são feitas consultas de nutrição por uma 

nutricionista em datas definidas. Para o atendimento ao utente, existem seis balcões 

equipados com computadores. 

Na área de backoffice integram-se a área de receção de encomendas, uma 

área de armazenamento de medicamentos, um laboratório, dois gabinetes de 

trabalho, gabinete de cuidados farmacêuticos e de enfermagem e instalações 

sanitárias. 

Na área de receção de encomendas está instalado um computador com 

todos os equipamentos necessários para a receção e devolução de encomendas. 

No espaço de armazenamento existem gavetas deslizantes onde são 

guardados os medicamentos organizados por comprimidos e cápsulas 

(medicamentos genéricos), comprimidos e cápsulas (medicamentos de referência), 

cremes/geles/emulsões, medicamentos de uso oftálmico, medicamentos injetáveis, 

medicamentos transdérmicos, supositórios, contracetivos, ampolas, xaropes, 

medicamentos de uso vaginal, aerossóis, medicamentos não sujeitos a receita 

médica e medicamentos homeopáticos. Dentro de cada categoria, os 

medicamentos estão ordenados por ordem alfabética e pelos conceitos FIFO (first 

in, first out) e FEFO (first expired, first out) de maneira a controlar a expiração dos 

prazos de validade. Existem também áreas reservadas para o armazenamento de 

medicamentos granulados, produtos de uso na diabetes (tiras, lancetas, …), leites 

e papas infantis e medicamentos veterinários. Os medicamentos que necessitam 

estar conservados no frio são guardados num frigorífico destinado para este efeito 

e os medicamentos psicotrópicos são guardados à parte, numa zona de acesso 

mais restrito. 

O laboratório está equipado com todo o material necessário para obedecer 

às Boas Práticas de Fabrico. Neste espaço encontram-se ainda as matérias-primas 

necessárias para a preparação de medicamentos manipulados e toda a bibliografia 

exigida por lei. [4-5]  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                                     Farmácia do Lago 
 

6 
 

 Dos dois gabinetes de trabalho, um destina-se ao uso exclusivo da diretora 

técnica para gestão e administração da farmácia. Neste gabinete encontra-se uma 

pequena biblioteca de apoio à atividade farmacêutica. O segundo gabinete é 

utilizado pela farmacêutica substituta e pelos restantes colaboradores. É aqui que é 

feita toda a gestão e correção do receituário como toda a faturação. Este espaço é 

também utilizado para receber delegados comerciais e para a realização de 

algumas reuniões. 

 O gabinete de cuidados farmacêuticos e de enfermagem destina-se a um 

aconselhamento mais reservado ao utente, bem como para a administração de 

injeções e outros cuidados de enfermagem. É também neste espaço que se 

realizam os testes bioquímicos disponibilizados pela FdL (colesterol total, colesterol 

HDL, triglicerídeos, glicose). Ainda nesta zona, procede-se a consultas de podologia 

realizadas por dois profissionais especializados. 

 Por último, existem as instalações sanitárias que são de uso exclusivo dos 

colaboradores da FdL, uma vez que, a galeria comercial onde a FdL está inserida 

dispõe das suas próprias instalações sanitárias. 

 A FdL apresenta ainda um armazém onde são guardados, essencialmente, 

produtos de dermocosmética e alguns medicamentos de venda livre. 

Toda a área da FdL está equipada com um sistema de ar condicionado, de 

forma a manter uma temperatura agradável para os utentes e colaboradores, bem 

como para manter uma temperatura adequada para o armazenamento dos 

medicamentos. 

 

2.5. SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático utilizado pela FdL é o Sifarma® sendo que este está 

ligado em rede a todos os computadores do estabelecimento. Este sistema 

apresenta várias funcionalidades que agilizam a prática farmacêutica. Permite com 

facilidade a receção de encomendas, o controlo dos prazos de validade, a gestão 

do stock, faturação, atendimento, entre outros. Apresenta informações importantes 

e em tempo real sobre os medicamentos a serem dispensados em determinado 

atendimento (informações sobre contraindicações, interações medicamentosas, 
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posologia, entre outros), de forma a melhorar o atendimento e aconselhamento 

farmacêutico e minimizar a ocorrência de erros. 

 

3. GESTÃO DA FARMÁCIA 

Apesar da farmácia comunitária ser um espaço de saúde, não invalida que 

seja também um espaço comercial. Assim, para que haja sustentabilidade 

económica são necessários uma boa gestão financeira e um bom planeamento de 

todas as atividades efetuadas na e pela farmácia. [5] 

 

3.1. GESTÃO DE STOCKS 

Uma boa gestão de stocks é importante não só para a sustentabilidade da 

farmácia, mas também para a satisfação e fidelização dos utentes. 

Há que definir bem quais os produtos a comprar e em que quantidades, tendo 

várias variáveis em conta, como quais são os produtos com mais procura, o espaço 

que há para armazenamento, as promoções e anúncios publicitários que estão a 

ocorrer e que por isso poderá haver uma procura mais acentuada de determinado 

produto e a sazonalidade de alguns produtos. É também de ter em consideração as 

quantidades máximas e mínimas de cada produto, de forma a não haver produto 

em excedente como também não haver rutura de stocks, o que pode levar a que os 

utentes procurem o que precisam noutro estabelecimento. 

Desta forma, para que haja uma gestão racional dos stocks, é essencial um 

conhecimento profundo da realidade da farmácia, no que toca à disponibilidade 

financeira, ao espaço físico para armazenamento, ao perfil dos utentes e aos 

hábitos de prescrição dos médicos com consultórios na zona. 

É também de cariz importante a escolha dos fornecedores e laboratórios com 

que se vai trabalhar, de maneira a garantir as melhores condições comerciais. 

Durante o meu período de estágio aconteceu por variadas vezes um utente 

querer levar um certo produto que no momento não havia em stock e para colmatar 

essa rutura fazia uma encomenda instantânea que chegaria ainda no mesmo dia ou 

no dia seguinte, desta forma o utente mantém-se satisfeito pois leva o produto 
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pretendido que apesar de não o ter de imediato o tempo de espera é mínimo e na 

maioria dos casos não afeta as suas necessidades. 

 

3.2.  FORNECEDORES E ENCOMENDAS 

As farmácias podem adquirir os seus produtos por compra direta aos 

laboratórios ou aos seus representantes legais ou por intermédio de armazenistas 

de distribuição grossista. A escolha dos fornecedores é feita mediante critérios 

rigorosos e no sentido de obter uma resposta adequada na aquisição dos produtos 

em relação às suas necessidades. [6] 

O meio mais utilizado é a compra através de armazenistas devido à grande 

variedade de produtos disponíveis e a facilidade e celeridade na sua obtenção. 

A FdL trabalha diariamente, essencialmente, com dois armazenistas: a 

Alliance Healthcare e a Cooprofar. São feitas diariamente duas encomendas. Para 

a realização destas, o sistema informático Sifarma®, apresenta uma proposta de 

encomenda tendo em conta os produtos vendidos e o definido como quantidades 

máximas e mínimas para cada produto, como também o fornecedor no qual cada 

produto costuma ser adquirido. Esta proposta gerada pelo sistema é avaliada e são 

feitas as alterações necessárias, tanto de produtos que não vão ser encomendados 

como modificar o armazenista ao qual vai ser pedido. Posteriormente, procede-se 

à aprovação da encomenda e ao envio via modem ao distribuidor grossista. 

Para além das encomendas diárias, fazem-se também encomendas 

instantâneas de produtos que estão em falta na farmácia, seja por rutura 

momentânea de stock ou por ser um produto pouco requisitado pelos utentes e que, 

por isso, não é armazenado no stock da farmácia. Estas encomendas são feitas 

diretamente ao armazenista, podendo ser efetuadas por telefonema ou via sistema 

informático. 

As encomendas diretas ao laboratório têm um período de entrega mais 

demorado, contudo acarretam maiores benefícios económicos. Este tipo de 

encomenda é feito mais frequentemente para grandes quantidades de produtos de 

dermofarmácia e cosmética, MNSRM e medicamentos genéricos. 
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São feitas também encomendas por “via verde” que é um mecanismo 

excecional de encomenda de medicamentos para adquirir produtos rateados em 

tempo útil. 

Durante o estágio fiz várias vezes encomendas, na sua maioria instantâneas 

aquando de uma rutura momentânea de produto tanto pelo sistema informático 

como também algumas diretamente por telefone para o fornecedor. 

 

3.3. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

 Os produtos encomendados chegam à farmácia em contentores 

identificados com o nome e morada da farmácia como também com códigos 

internos. Cada encomenda vem acompanhada pela fatura em duplicado e com a 

requisição de medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes, quando estes fazem 

parte da encomenda. Os medicamentos que necessitam de ser conservados no frio 

vêm acondicionados em contentores térmicos e são os primeiros a serem 

rececionados, de maneira a não quebrar a cadeia de frio. 

Todos os produtos incluídos na encomenda são rececionados através do 

Sifarma®, efetuando-se a leitura ótica dos seus códigos de barras ou a sua inserção 

manual. Depois de lidos todos os códigos de barras são conferidos as quantidades 

dos produtos recebidos para confirmar se foram enviadas as quantidades 

encomendadas, são verificados os prazos de validade, a integridade das 

embalagens, o Preço de Venda à Farmácia (PVF) e o Preço de Venda ao Público 

(PVP). A haver alguma inconformidade é efetuada uma reclamação por telefone ao 

fornecedor, sendo depois emitida uma nota de devolução pela farmácia ou uma nota 

de crédito pelo fornecedor, dependendo do tipo de erro. 

Para os produtos com Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) é apenas 

confirmado se o valor de PVP está de acordo com o PIC. Para os produtos de venda 

livre, que não apresentam PIC, o PVP é calculado na farmácia tendo em 

consideração o PVF, o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) e a margem de 

comercialização estabelecida pela farmácia. Posteriormente são emitidas etiquetas 

com o respetivo código de barras e PVP que são então colocadas nas embalagens 

dos produtos de venda livre. 
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Para terminar a receção da encomenda, faz-se a sua validação e o stock é, 

então, atualizado. Os medicamentos que estão temporariamente em falta ou 

esgotados e, por isso, não foram enviados na encomenda são automaticamente 

transferidos para uma nova encomenda. A Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) é também notificada quanto aos produtos em 

falta. 

Logo nos primeiros dias de estágio procedi a esta tarefa, rececionando as 

várias encomendas chegadas diariamente e conferindo os produtos que eram 

enviados tal como os prazos de validade e as condições das embalagens. 

 

3.4. ARMAZENAMENTO 

Depois de terminada a receção e conferência das encomendas procede-se 

ao seu armazenamento. Um bom armazenamento é essencial para um atendimento 

rápido e eficaz, garantindo as condições adequadas à conservação dos 

medicamentos e outros produtos de saúde. [6]  

Os produtos que precisam de refrigeração são logo colocados no frigorífico 

com uma temperatura entre os 2 e os 8ºC. Os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes são guardados em sítio próprio e de acesso restrito. Os restantes 

medicamentos são armazenados nos respetivos lugares por ordem alfabética de 

nome comercial ou de Denominação Comum Internacional (DCI). Estes são 

também guardados de forma a que os produtos com prazo de validade mais curto 

sejam os primeiros a sair, obedecendo aos princípios FIFO e FEFO. 

Todos os produtos estão acondicionados em condições de temperatura e 

humidade adequadas, sendo que estas são controladas por termohigrómetro (um 

colocado no frigorífico e outro na zona de armazenamento dos restantes produtos). 

Estes parâmetros são registados pelo termohigrómetro e estes registos são 

retirados quinzenalmente, procedendo-se de seguida ao seu arquivo. [6] 

Este foi um dos primeiros trabalhos que me foram destinados logo no início 

do meu estágio, sendo que é uma ótima ferramenta para conhecer o espaço, onde 

se encontram os produtos e como estão organizados. Esta foi também uma boa 
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maneira de me familiarizar com os produtos existentes e, em particular, com os 

nomes comerciais dos medicamentos. 

 

 

3.5. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE E DE STOCKS 

A inserção e atualização dos prazos de validade no sistema informático no 

momento da receção de encomendas é essencial para a gestão de produtos, uma 

vez que a existência de informação atualizada acerca do prazo de validade mais 

antigo para um determinado produto permite agilizar o processo de retirada dos 

medicamentos que se encontram a dois meses de expirar o seu prazo de validade, 

como especifica a legislação. [7] 

Na FdL todos os meses é retirada uma lista dos produtos que atingem o prazo 

de validade nos dois meses seguintes, através do Sifarma®. A partir desta lista, é 

confirmado se o prazo de validade destes produtos é realmente o que está registado 

no sistema informático. Se o prazo de validade, efetivamente, terminar dentro de 

dois meses esses produtos são colocados à parte para fazer uma devolução ao 

fornecedor, que por sua vez emite uma nota de crédito referente a estes produtos 

ou troca-os por pelos mesmos produtos, mas com um prazo de validade mais 

alargado. Se o prazo de validade desta lista não corresponder ao real prazo de 

validade impresso na embalagem, essa informação é posteriormente atualizada no 

sistema informático. 

Este processo também permite a confirmação da quantidade em stock de 

cada produto, podendo, assim, detetar-se e corrigir-se erros de stocks que possam 

existir ao longo deste procedimento. 

No início de cada mês fiz o controlo dos prazos de validade através da 

listagem retirada do sistema Sifarma®. Ao longo deste processo deparei-me com 

alguns erros quer fossem de prazos de validade que não estavam concordantes 

como erros de stock que eram de imediato corrigidos. Este processo ajudou-me a 

conhecer os produtos e os locais onde estão armazenados. 
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3.6. DEVOLUÇÕES 

A devolução de produtos pode dever-se a vários motivos, como prazo de 

validade expirado, danificação da embalagem, deterioração do produto, retirada do 

lote do mercado por indicação do INFARMED ou pelo titular da Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) ou, ainda, por enganos no envio dos produtos. 

Juntamente com os produtos é emitida uma nota de devolução ao fornecedor. 

Posteriormente, o fornecedor regulariza a devolução, podendo ser efetuada a troca 

do produto, não ser aceite a devolução ou ser concedido o crédito. Neste último 

caso é emitida uma nota de crédito referente à devolução, permitindo regularizar o 

capital investido. 

Durante o meu estágio ocorreram algumas vezes retiradas de alguns lotes 

de produtos por indicação do INFARMED, como a retirada de vários medicamentos 

que continham Valsartan devido a impurezas e também a retirada de alguns lotes 

de vários produtos cosméticos e de higiene corporal por ter sido atualizada a 

quantidade máxima de um dos seus componentes. 

 

4. DISPENSAÇÃO CLÍNICA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos constitui a principal ação realizada na farmácia 

comunitária e objetiva o bem-estar e qualidade de vida de todos os utentes que a 

ela recorrem. No exercício do ato farmacêutico, cabe ao farmacêutico, entre outras 

funções, prestar toda a informação sobre medicamentos e dispositivos médicos 

junto dos profissionais de saúde e dos doentes, de modo a promover a sua correta 

utilização, o esclarecimento de possíveis dúvidas sobre a sua utilização, tal como 

consagrado no Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. [8] Assim, o farmacêutico 

não só disponibiliza os medicamentos, mas também fornece todas as informações 

que o doente necessita para proceder corretamente à sua terapêutica, entre elas a 

dose, a frequência, a duração do tratamento, as interações que podem acontecer 

com outros medicamentos ou alimentos, o modo de uso, a conservação e a 

manipulação do medicamento. 
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Os medicamentos de uso humano dispensados durante o ato farmacêutico 

podem ser agrupados em dois grupos distintos: os Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM) e os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). [7] 

 

4.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os MSRM devem possuir uma das seguintes condições: 

 Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

 Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins 

diferentes daquele a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, direto 

ou indireto, para a saúde; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, 

cuja atividade e/ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar; 

 Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via 

parentérica. [7] 

Estes medicamentos só podem ser dispensados ao utente mediante a 

apresentação de receita médica, sendo a dispensa realizada exclusivamente nas 

farmácias por farmacêuticos ou pelos seus colaboradores devidamente habilitados. 

 

4.1.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Atualmente a prescrição médica é feita preferencialmente com recursos 

a sistemas eletrónicos e pela DCI do medicamento. No entanto, é também possível 

a prescrição por via manual excecionalmente e nos casos previstos na lei: falência 

do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao 

domicílio e outras situações até um máximo de 40 receitas por mês. As receitas 

manuais têm a desvantagem de terem uma validade de apenas 30 dias e de só 

permitirem a prescrição de 4 medicamentos distintos, com um máximo de 2 

embalagens de cada, não ultrapassando as 4 embalagens por receita. [9-10] 

Independentemente do tipo de receita, a prescrição de um medicamento 

deve incluir obrigatoriamente a respetiva DCI, a forma farmacêutica, a dosagem, a 

apresentação, a quantidade e a posologia. [10] A prescrição por DCI permite que o 
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utente exerça o seu direito de escolha, podendo selecionar o medicamento de 

marca ou um dos genéricos de entre todos os disponíveis que apresentem estas 

caraterísticas. No entanto existem algumas situações em que é permitida a 

prescrição pelo nome comercial do medicamento, nomeadamente quando não 

existe medicamento genérico comparticipado ou por justificação médica. A 

justificação médica poderá ser: 

Exceção a) – Margem ou índice terapêutico estreito – prescrição de 

medicamento com margem terapêutica estreita, apenas aplicável a três 

medicamentos (ciclosporina, levotiroxina sódica e tracolímus); 

Exceção b) – Reação adversa prévia – suspeita fundada e previamente 

reportada ao INFARMED de intolerância ou reação adversa a um medicamento com 

a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial; 

Exceção c) – Continuidade de tratamento superior a 28 dias – prescrição 

de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento de longa 

duração. [10] 

 

4.1.2. VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E DISPENSA 

A validação e dispensa de todas as receitas médicas é feita através do 

sistema informático, contudo o processo é diferente dependendo o tipo de receita a 

aviar. 

Com as receitas eletrónicas, o farmacêutico tem acesso à prescrição 

através do número da receita e do código de acesso e dispensa. Quando a receita 

é aberta no sistema informático surgem as várias linhas de prescrição com a 

quantidade prescrita. Quando essas linhas aparecem em vermelho, significa que a 

validade daquela prescrição foi ultrapassada. Ao selecionar um medicamento 

prescrito, surgem os diferentes medicamentos disponíveis dentro do grupo 

homogéneo, tendo o utente o direito de eleger o que desejar. Assim, as farmácias 

devem ter disponíveis para venda pelo menos três das hipóteses de entre as cinco 

com preço mais baixo. [10] Se o utente selecionar um medicamento que não um 

destes cinco, é necessário colocar o código de opção, que significa que o utente 

exerceu o seu direito de escolha. Neste tipo de receita o plano de comparticipação 
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é automaticamente associado pelo Sifarma®, exceto em casos de regime de 

complementaridade. 

Para proceder à dispensa de receitas manuais é necessário, 

primeiramente, conferir a sua validade. Uma receita manual só é válida se 

apresentar número de receita, local de prescrição, vinheta identificativa do médico 

prescritor e número de cédula profissional, nome e número de utente ou de 

beneficiário de subsistema, organismo que comparticipa, assinatura do médico e 

data de prescrição.[10] Há que ter em atenção também que estas receitas têm 

validade de 30 dias desde a sua emissão. É necessário verificar se existe alguma 

rasura pois a receita só será validade se esta for acompanhada pela assinatura do 

médico. Após a verificação de todos estes aspetos, procede-se ao registo dos 

medicamentos presentes na receita no sistema informático e à seleção do plano de 

comparticipação. Neste momento é requerido pelo sistema a inserção por leitor ótico 

do número de receita, da vinheta do médico e do local de prescrição. No final do 

atendimento é impresso um registo de faturação no verso da receita, no qual é 

identificada a farmácia, o PVP de cada medicamento, a entidade que comparticipa, 

o valor da comparticipação e o valor pago pelo utente. [10] Este é assinado pelo 

utente que, assim, declara se exerceu ou não o seu direito de opção. O registo de 

faturação é ainda carimbado, datado e rubricado pelo profissional que efetuou o 

atendimento. 

Durante o meu estágio procedi à dispensa de MSRM maioritariamente 

por via de receitas eletrónicas, mas também algumas receitas manuais que carecem 

de maior atenção aquando da dispensa. Quanto às receitas manuais, ao longo dos 

vários atendimentos detetei vários erros de prescrição tais como rasuras não 

rubricadas ou a falta da assinatura ou vinheta do médico. Outra situação que 

aconteceu com alguma regularidade foi os utentes apresentarem receitas manuais 

que já tinham expirado a validade pois a validade destas é curta. Apesar das 

receitas eletrónicas não carecerem de tanta atenção também ocorreram situações 

de dúvida quanto à sua prescrição que tiveram de ser esclarecidas por telefone com 

os respetivos médicos prescritores. 
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4.1.3. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Apesar de serem medicamentos utilizados no tratamento de várias 

doenças, os psicotrópicos e estupefacientes estão grandemente associados a atos 

ilícitos e ao consumo de drogas, pelo que são alvo de controlo por parte das 

autoridades competentes. [11] Desta forma, este tipo de medicamentos está sujeito 

a um controlo especial e, consequentemente, apresenta normas de dispensação 

distintas. Em receitas manuais, estes medicamentos têm de ser prescritos 

isoladamente. Para além disso e independentemente do tipo de receita, o 

levantamento de psicotrópicos e estupefacientes só é realizado mediante 

apresentação de um documento de identificação e após registo no sistema do nome 

do médico prescritor, do nome e morada do doente e do nome, morada, data de 

nascimento e número de identificação do adquirente. [9] No final do atendimento, é 

impresso um “Documento de Psicotrópicos” em duplicado, que é anexado à cópia 

da receita, se esta se tratar de uma receita manual, e arquivado na farmácia durante 

três anos. Até o dia 8 do mês seguinte à dispensa, a farmácia tem de emitir uma 

lista de Psicotrópicos do mês anterior no Sifarma®, conferi-la através da verificação 

e comparação dos números de registos de saída, e enviá-la por email para o 

INFARMED, junto com a digitalização das cópias das receitas manuais. [9]  

Quanto a medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, não dispensei 

nenhum mas observei a sua dispensa e todo o processo necessário. 

 

4.1.4. MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

Segundo o INFARMED, um medicamento genérico (MG) é “um 

medicamento com as mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem e 

com a mesma indicação terapêutica que o medicamento original, de marca, que 

serviu de referência”. Um MG apresenta a mesma composição qualitativa e 

quantitativa de substâncias ativas, sendo a sua bioequivalência com o medicamento 

de referência demonstrada através de estudos de biodisponibilidade. [12] 

Dentro do sistema de comparticipação existe um subsistema de preços 

de referência aplicado quando existem medicamentos genéricos comparticipados. 

O preço de referência é o valor sobre o qual incide a comparticipação no preço dos 
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medicamentos incluídos num grupo homogéneo, de acordo com o escalão ou 

regime de comparticipação aplicável. O preço de referência corresponde à média 

dos cinco PVP mais baixos do grupo homogéneo, sendo revisto trimestralmente. 

[12-13] 

É importante referir ainda que, com o objetivo de promover “uma 

utilização racional e mais custo-efetiva” dos medicamentos comparticipados, a partir 

de janeiro de 2017, entrou em vigor um novo regime de incentivos em que as 

farmácias passaram a receber uma remuneração específica de 35 cêntimos sempre 

que dispensam um dos quatro MG mais baratos de cada grupo homogéneo. [13] 

Durante o meu estágio apercebi-me que os medicamentos genéricos 

ainda causam desconfiança nos utentes, que muitas vezes pediam especificamente 

um medicamento de referência por não acreditarem na eficácia dos medicamentos 

genéricos. Nestes casos tentem explicar o conceito de MG e o porquê de estes 

serem mais baratos, mas mesmo assim muitos utentes escolhiam os medicamentos 

de referência. Por outro lado, deparei-me com vários utentes que preferiam os MG 

e dentro destes o mais barato, claramente por questões económicas. 

 

4.1.5. COMPARTICIPAÇÃO DOS MEDICAMENTOS 

A legislação atualmente vigente em Portugal prevê a possibilidade de 

comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de um regime 

especial, o qual se aplica a situações específicas que abrangem determinadas 

patologias ou grupos de doentes. 

O Regime geral de comparticipação de medicamentos prevê que o Estado 

pague uma percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com os seguintes 

escalões: Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37%, Escalão D – 15%, 

consoante a sua classificação farmacoterapêutica. [15] 

O Regime especial de comparticipação de medicamentos prevê uma 

comparticipação em função de: beneficiários - a comparticipação do Estado no 

preço de medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% (95%) e é 

acrescida de 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%) para os pensionistas 

do regime especial. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                                     Farmácia do Lago 
 

18 
 

estes pensionistas é ainda de 95% para o conjunto de escalões, para os 

medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais ou inferiores ao 5º 

preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem; patologias ou grupos 

especiais de utentes - a comparticipação do Estado no preço de medicamentos 

utilizados no tratamento de determinadas patologias ou por grupos especiais de 

utentes é definida por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

Saúde e, assim, diferentemente graduada em função das entidades que o 

prescreveram ou dispensam. [15] 

Contudo, importa referir que a comparticipação do medicamento pode ser 

restringida a determinadas indicações terapêuticas fixadas no diploma que 

estabelece a comparticipação sendo que para assegurar o seu cumprimento, o 

prescritor deve mencionar na receita expressamente o diploma correspondente. 

Os medicamentos manipulados comparticipados são comparticipados em 

30% do seu preço. [15-16] 

A comparticipação de produtos destinados ao autocontrolo da diabetes 

mellitus, nomeadamente as tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e 

cetonúria, assim como as agulhas, seringas e lancetas destinadas ao controlo da 

diabetes dos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS)  e subsistemas públicos, 

é de 85% do preço de venda ao público (PVP) das tiras-teste e 100% das agulhas, 

seringas e lancetas sendo que para efeitos de inclusão no regime de 

comparticipações estes produtos estão sujeitos a um preço máximo de venda ao 

público. [15-16] 

Para além do SNS e da Direção-Geral de Proteção Social aos 

Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE), existem várias entidades 

comparticipantes e as percentagens de comparticipação variam em função da 

entidade. Os utentes podem ainda obter uma comparticipação em 

complementaridade quando são beneficiários, em simultâneo, de um sistema e um 

subsistema de saúde. 

Ao longo do estágio tive que aplicar vários planos de comparticipação 

tanto fosse por estar perante uma receita manual ou por os utentes possuírem 

comparticipações de outras entidades que não o SNS e a ADSE. 
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4.1.6. CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

A conferência do receituário consiste na verificação das receitas médicas 

aviadas, confirmando se estas estão em conformidade, de modo a que sejam 

consideradas válidas e, consequentemente, a farmácia receba o valor relativo à 

percentagem da comparticipação do medicamento. Nos casos em que se verificam 

inconformidades, procede-se à correção das mesmas. 

Na FdL, as receitas são arquivadas depois de serem separadas por 

organismo de comparticipação e organizadas por lotes. Cada lote é composto por 

trinta receitas, numeradas no seu verso. O último lote do mês não necessita de estar 

completo. 

Regra geral, na FdL, diariamente, as receitas são conferidas pelo 

farmacêutico responsável pela dispensa, tendo este que rubricar, datar e carimbar 

o verso de cada receita. Porém, ao longo do mês, o farmacêutico responsável pela 

correção de receituário, verifica novamente cada receita, analisando se todos os 

parâmetros estão conformes. No final de cada mês, procede-se ao fecho dos lotes 

e imprime-se o Verbete de Identificação de Lote, a Relação de Resumos de Lote e 

a Fatura Final para cada entidade comparticipante. 

Até ao dia 10 de cada mês, esta documentação e as respetivas receitas 

com comparticipação pelo Sistema Nacional de Saúde são enviadas para o Centro 

de Conferência de Faturas. Relativamente às receitas comparticipadas pelas 

restantes entidades e respetiva documentação, estas são enviadas para a 

Associação Nacional de Farmácias, que, posteriormente, distribui pelas entidades 

correspondentes. As respetivas entidades competentes procedem depois ao 

pagamento do valor das comparticipações, sempre que não estejam presentes 

irregularidades. [17] 

Durante o meu estágio organizei várias vezes o receituário, no entanto, 

nunca efetuei a sua conferência nem o processo de faturação. 

 

4.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Ao contrário dos MSRM, os MNSRM não necessitam qualquer prescrição 

médica, têm um regime de preços livre e geralmente não são comparticipados. 
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Estes medicamentos são indicados para problemas menores de saúde e podem ser 

vendidos em farmácias, mas também noutros locais, desde que estejam 

devidamente registados no INFARMED e que cumpram os requisitos legais e 

complementares, com exceção dos MNSRM que beneficiam de comparticipação, 

que são de venda exclusiva em farmácias. [18] Normalmente a dispensa destes 

medicamentos verifica-se em regime de automedicação ou indicação farmacêutica. 

Por isso, é essencial que, aquando da dispensa, o farmacêutico forneça, ao utente, 

informação que permita o seu uso seguro e racional, referindo nomeadamente a 

posologia e possíveis efeitos secundários e interações alimentares ou 

medicamentosas. Nas situações de automedicação, é de extrema importância que 

o farmacêutico questione o utente sobre os sintomas que apresenta e verifique se 

o produto escolhido é o mais indicado. 

Durante o meu estágio vários foram os utentes que se dirigiram a mim para 

os aconselhar sobre diversos problemas menores de saúde e para os quais 

dispensei MNSRM. Na maioria dos casos, procuravam medicamentos antitússicos, 

descongestionantes nasais, anti-inflamatórios e produtos para problemas menores 

de sono.  

 

5. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

5.1. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

A preparação de medicamentos é outra valência importante para um 

farmacêutico. Estes medicamentos, ditos medicamentos manipulados, são qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico. [19] 

Atualmente, ainda existem situações de prescrição de medicamentos 

manipulados e a FdL possui um laboratório devidamente equipado para o efeito. Na 

FdL, trabalha-se com o programa informático SoftGaleno®, no qual se encontra 

registado as fórmulas de manipulados já preparados, a respetiva ficha de 

preparação, rótulo, PVP e prazo de validade. Ficam registadas as fichas de clientes 

e é, ainda, possível verificar o stock de matérias-primas disponível. 
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Todas as atividades realizadas durante a preparação dos medicamentos 

manipulados devem estar documentadas como garantia de qualidade e segurança. 

[19] Quando o medicamento está preparado, são emitidos os rótulos, nos quais 

deve constar toda a informação relevante ao doente, nomeadamente, a fórmula do 

medicamento manipulado prescrita pelo médico, o número de lote atribuído, o prazo 

de utilização, condições de conservação, via de administração, posologia e certas 

instruções especiais de uso como “agitar bem antes de usar” ou “uso externo”, se 

aplicáveis. Também no rótulo devem constar a identificação da farmácia, do diretor 

técnico, o PVP e o nome do doente (quando necessário). [19] 

Quanto ao PVP, este é calculado com base no valor dos honorários da 

preparação, das matérias-primas e dos materiais de embalagem, de acordo com o 

estabelecido pela Portaria n.º 769/2004. [20] No que respeita às comparticipações, 

existe uma lista de manipulados passíveis de comparticipação aprovada pelo 

Governo, com base numa proposta do INFARMED. [21] 

Tive a oportunidade de preparar alguns medicamentos manipulados como 

soluções de minoxidil, creme de vaselina salicilada a 5% e creme de tretinoína a 

0,07%. 

 

5.2. MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS 

Os medicamentos de uso veterinário cumprem com a mesma legislação dos 

medicamentos para uso humano, no que respeita à produção, distribuição e 

armazenamento, não sendo passíveis de comparticipação. Os medicamentos 

veterinários têm como finalidade o tratamento e prevenção de doenças animais, 

enquanto os produtos veterinários se destinam à promoção do bem-estar e do 

estado higieno-sanitário dos mesmos. [22-23] É de salientar que, frequentemente, 

por ausência de alternativas terapêuticas, o médico veterinário recorre à prescrição 

de medicamentos de uso humano, com ajuste de dose de acordo com as 

características de cada animal. 

Na FdL, estes produtos encontram-se armazenados num armário reservado 

aos mesmos, estando separados dos restantes produtos existentes na farmácia, 
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incluindo dos medicamentos de uso humano. O stock existente é um pouco limitado, 

sendo que são mais solicitados desparasitantes internos e externos. 

Durante o estágio procedi à venda de alguns medicamentos de uso 

veterinário, na sua maioria desparasitantes externos e também internos associada 

à venda de desparasitantes para uso humano. Também dispensei várias vezes 

medicamentos de uso humano, porém com o fim de ser administrado em animais. 

 

5.3. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal podem ser definidos como 

substâncias ou preparações destinadas a serem aplicadas sobre “as diversas 

partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou (…) dentes e (...) mucosas 

bucais, com a finalidade de (…) os limpar, perfumar, modificar seu aspeto e ou 

proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais”. Existem 

também produtos que podem ser utilizados no tratamento de algumas patologias 

cutâneas, tais como psoríase e acne. [24] Na FdL, são variadas as linhas de 

existentes, as quais estão expostas de forma visível, organizada e apelativa. 

Durante o meu estágio foram muitos os produtos cosméticos e de higiene 

corporal. Muitos utentes já tinham ideia do que queriam levar, mas também muitos 

procuravam conselho quanto aos produtos mais adequados para a sua situação. 

Para este aconselhamento foram muito úteis as várias formações que frequentei 

que me deram uma base de conhecimento dos produtos muito maior do que a que 

tinha inicialmente. 

 

5.4. PRODUTOS DE PUERICULTURA E OBSTETRÍCIA 

Um produto de puericultura consiste num artigo que se destine a facilitar o 

sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças. [23] Deste 

modo, incluem-se neste tipo de produtos, acessórios como tetinas, chupetas, 

biberões, escovas de dentes, entre outros. Existe uma variedade imensa deste tipo 

de produtos, e, por isso, é importante ter um conhecimento abrangente para realizar 
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um bom aconselhamento, dada a sensibilidade acrescida de bebés/crianças e a 

preocupação pela parte dos pais. 

 

5.5. PRODUTOS FITOTERÁPICOS 

Os produtos fitoterápicos são medicamentos à base de plantas, utilizados 

na prevenção, alívio ou tratamento de certas patologias [12] Alguns utentes 

procuram esta alternativa à terapêutica convencional, devido à relação que fazem 

com a baixa incidência de efeitos adversos. No entanto, estes não estão ausentes 

e cabe ao farmacêutico alertar para as suas possíveis interações com fármacos e 

alimentos e efeitos secundários. 

Na FdL, é possível encontrar este tipo de produtos, principalmente 

indicados para problemas digestivos, urinários, intestinais, articulares, distúrbios de 

ansiedade e tosses. 

 

5.6. SUPLEMENTOS ALIMENTARES E PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO 

ESPECIAL 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal. [25] Estes produtos são 

cada vez mais procurados pelos utentes, de modo a poderem complementar a sua 

dieta e melhorar a qualidade de vida. Na FdL, existem diversos tipos de 

suplementos alimentares, como suplementos multivitamínicos gerais, ou 

suplementos mais específicos, designadamente, para a redução da fadiga 

intelectual e estimulação da memória, para a saúde do sistema cardiovascular, para 

o reforço do sistema imunitário, para a suplementação na gravidez, na menopausa, 

para o fortalecimento de cabelos e unhas, etc. 

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial 

distinguem-se dos alimentos de consumo corrente, dada a sua composição 

especial, devido aos processos especiais de fabrico, revelando-se adequados às 

necessidades nutricionais especiais de determinados grupos de pessoas (lactentes 

ou crianças, pessoas com perturbações digestivas ou metabólicas, ou com 

condições fisiológicas especiais). [26] 
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Estes tipos de produtos existem na FdL, sendo que o farmacêutico deve 

ter competências para o seu aconselhamento, principalmente dos suplementos 

alimentares. 

Procedi à dispensa de vários suplementos alimentares, na sua maioria 

suplementos para colmatar a fadiga, problemas de memória, cansaço mental, 

problemas menores de sono e articulações. 

 

5.7. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Um dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, para fins de 

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão, 

deficiência, alteração da anatomia ou de um processo fisiológico, e até mesmo para 

controlo da conceção”. [12] 

Existem vários tipos de dispositivos médicos na FdL, sendo que os mais 

procurados são material de penso e ortopédico, tiras, agulhas e lancetas para 

monitorização da glicose, meias de compressão, seringas e agulhas de vários 

calibres, compressas e ligaduras de vários tipos, testes de gravidez, preservativos, 

material de ostomia, termómetros, entre outros. 

 

5.8. MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOMEOPÁTICOS 

A homeopatia é uma doutrina médica muito distinta à Medicina Clássica, 

em que a produção dos medicamentos está apoiada em princípios como a cura 

pelos similares, a utilização de quantidades mínimas de substâncias ativas (obtidas 

através de diluições e dinamizações sucessivas) e na avaliação do doente como um 

todo. [27-28] 

O medicamento homeopático é definido como: “medicamento obtido a partir 

de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas. Estes 

produtos possuem propriedades curativas ou preventivas das doenças do homem 

e dos seus sintomas, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, 

corrigir ou modificar as suas funções orgânicas. [12] Os medicamentos 

homeopáticos podem ser utilizados para tratamento de patologias mais comuns, 
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como estados gripais, constipações, tosse e enjoos ou então no tratamento de 

doenças crónicas e recorrentes, como alergias, eczemas e distúrbios do sono, 

sendo que nestes casos há, habitualmente, recomendação médica. [12] 

Durante o meu estágio apercebi-me que há uma grande afluência para estes 

tipos de produtos e para o tratamento das mais variadas condições. Assim, procedi 

inúmeras vezes à dispensa de produtos homeopáticos, mas nunca ao seu 

aconselhamento, uma vez que os utentes já sabiam exatamente o produto que 

procuravam pois já lhe tinha sido indicado ou porque já costumavam utilizar. 

 

6. CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

As farmácias são mais do que o estabelecimento onde se faz a dispensa de 

medicamentos. Assim, enquadra-se também no funcionamento de uma farmácia 

outros serviços como a medição de parâmetros bioquímicos que é muitas vezes 

solicitada pelos utentes para que possam controlar tais parâmetros e monitorizar a 

terapêutica em utilização. 

 

6.1. PRESSÃO ARTERIAL E PULSAÇÃO 

A pressão arterial, PA, é dos parâmetros mais frequentemente determinados 

em farmácia comunitária e reveste-se de uma enorme importância numa sociedade 

com um elevado número de pessoas com doenças cardiovasculares. 

Para fazer a determinação, na FdL, recorre-se a um esfigmomanómetro e um 

estetoscópio e para garantir que o resultado obtido é fiável o farmacêutico 

assegurar-se de que o utente está sentado confortavelmente, tranquilo e em 

repouso de pelo menos 5 a 10 minutos, que não consumiu estimulantes nem fumou 

na meia hora antecedente e que o braço de encontra despido de roupa apertada, 

apoiado e posicionado à altura do peito. Os valores de referência para o diagnóstico 

de hipertensão arterial são, expressos em função de Pressão arterial 

sistólica/Pressão arterial diastólica, 140/90mmHg em pacientes saudáveis e 

130/80mmHg em pacientes diabéticos. [30] 
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6.2. GLICEMIA, COLESTEROL TOTAL, HDL E TRIGLICERÍDEOS 

A determinação destes parâmetros bioquímicos é dos serviços 

disponibilizados pela farmácia, em que o farmacêutico, para além de todo o cuidado 

e rigor que deve ter na execução da técnica, deve prestar um aconselhamento 

apropriado ao utente, esclarecendo-o acerca da sua patologia, dos cuidados a ter 

no dia a dia ou qualquer outra dúvida que este apresente. Na FdL, esta 

determinação é feita recorrendo ao aparelho Reflotron®Plus. Os valores de 

referência, em jejum, da glicemia é <110 mg/dl, do colesterol total é <190 mg/dl, do 

c-HDL é >40 mg/dl para os homens e >45 mg/dl para as mulheres e dos 

triglicerídeos é <150 mg/ml. [31-32] 

 

6.3. PESO, ALTURA E MASSA CORPORAL 

A FdL dispõe de uma balança eletrónica que permite a determinação da 

altura, peso e IMC. O farmacêutico deve alertar o utente para eventuais 

complicações, quer do excesso ou falta de peso, bem como fomentar um estilo de 

vida saudável. 

 

Durante o meu estágio procedi várias vezes à determinação da pressão 

arterial e pulsação como também da determinação do peso, altura e massa corporal, 

no entanto, nunca efetuei a medição de parâmetros bioquímicos. Nestes períodos 

os utentes procuravam também conselhos de como regularizar os seus valores 

tanto de pressão arterial como de peso e massa corporal. 

 

6.4. VALORMED 

A FdL tem disponível um contentor da VALORMED que permite aos seus 

utentes a entrega na farmácia de embalagens vazias e medicamentos fora de prazo. 

Este serviço é importante uma vez que, face às especificidades dos medicamentos 

enquanto resíduos, é necessário eliminá-los, assim como todos os materiais 

utilizados no seu acondicionamento, embalagem ou administração, de forma a 

causar o menor impacto possível para o ambiente e garantindo um processo de 

recolha e tratamento seguros. [33] Desta forma, todos os medicamentos e 
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respetivas embalagens entregues pelos utentes são colocados em contentores 

devidamente identificados que, quando cheios, são recolhidos pelo armazenista. 

Durante o meu estágio, para além da recolha dos medicamentos entregues 

pelos utentes, tive a oportunidade de emitir através do sistema informático o 

documento que acompanha o contentor VALORMED, quando este é recolhido pelos 

armazenistas.  
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PARTE II – TEMAS E TRABALHOS DESENVOLVIDOS 

1. INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

1.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

A incontinência urinária (IU) é um problema que afeta grande parte da 

população, principalmente a idosa, contudo apercebi-me durante o meu período de 

estágio que este não é um assunto muito abordado ou questionado pelos utentes 

da farmácia, sendo este acarretado de constrangimento por parte do utente ou do 

prestador de cuidados de saúde responsável pelo doente. Por outro lado, a IU é 

vista por muitos como um problema associado à idade que não tem solução e que 

não pode ser prevenido. 

Aproveitando uma iniciativa da FdL, que organizou uma semana dedicada a 

esta temática, decidi realizar um folheto informativo (Anexos I e II) que foi 

disponibilizado aos utentes da farmácia, em que foi elucidado de forma simples o 

que realmente é a incontinência urinária, os diversos tipos e os seus sintomas, de 

forma a esclarecer e alertar para o aparecimento de sintomas e desmistificar esta 

condição de saúde. 

 

1.2. INTRODUÇÃO 

A IU é caraterizada como a perda involuntária de urina que pode ter várias 

causas e que a prevalência aumenta com a idade, sendo que em Portugal afeta 

20% da população com mais de 40 anos e 50% das pessoas institucionalizadas [34-

36]. Esta é uma condição que pode afetar qualquer pessoa, de qualquer idade e 

sexo, sendo que é mais prevalente nas mulheres com um ratio de 2:1 e com 35% 

de mulheres adultas relatarem sintomas de IU. Nos homens esta grandemente 

relacionada com situações de pós-prostatectomia ou com retenção crónica de urina. 

[37-38] 

A IU continua a estar envolta em constrangimento, o que leva a que este seja 

um assunto pouco discutido, mesmo entre os doentes e os profissionais de saúde, 

e que consequentemente os utentes não procurem tratamento nem 

aconselhamento profissional, ou procurando, que o façam tardiamente. Em Portugal 
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apenas 10% dos doentes procuram o médico devido a incontinência, com efeito, 

muitos doentes não são seguidos nem tratados. [34,36] 

A vivência com esta condição de saúde causa vários transtornos aos seus 

portadores, havendo um grande impacte a nível social, psicológico, ocupacional, 

sexual e económico. [39] 

A IU classifica-se em diversos tipos e o tratamento ou a gestão dos sintomas 

é feita tendo em consideração o tipo de incontinência presente e o transtorno 

resultante na vida do paciente. Os vários tipos de incontinência urinária são os 

seguintes: [40] 

- Incontinência urinária de esforço 

- Incontinência urinária de urgência 

- Incontinência urinária mista 

- Incontinência urinária funcional 

- Incontinência urinária contínua 

- Incontinência urinária de extravasamento 

 

1.3. INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO 

Este tipo de incontinência carateriza-se pela perda de involuntária de urina 

precedida do aumento de pressão sobre a área intra-abdominal. Assim, a pressão 

estabelecida sobre o abdómen vai ser superior à resistência do esfíncter. Tal 

pressão pode ser causada por atos simples como os de tossir, espirrar, rir, mudar 

de posição, levantar-se ou qualquer exercício físico. Nas mulheres este pode 

também dever-se a aumento de peso com aumento do volume abdominal ou a 

gravidez. Qualquer situação que faça diminuir a força do esfíncter urinário também 

pode provocar incontinência de esforço. [38,40] 

 

1.4. INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE URGÊNCIA 

Nestas situações pode haver perda involuntária de urina ou apenas aumento 

da necessidade de micção mesmo não havendo fluxo urinário. Podemos ainda estar 

na presença de uma bexiga hiperativa, que significa que há contrações anormais 

do músculo detrusor que vão sinalizar ao cérebro que há a necessidade de expulsar 
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urina. Esta pode ocorrer também em pessoas sem qualquer problema neurológico 

como em pacientes com perturbações na conexão bexiga-cérebro, como é o caso 

de doentes com esclerose múltipla, com lesões na medula espinal, com doença de 

Parkinson ou que tiveram um acidente vascular cerebral. Este tipo de incontinência 

vai aumentar a frequência de micção, tanto durante o dia como à noite (noctúria). 

[38,40] 

 

1.5. INCONTINÊNCIA URINÁRIA MISTA 

Este tipo de incontinência urinária abrange pessoas que apresentam aspetos 

da incontinência urinária de esforço e da incontinência urinária de urgência. Isto 

pode acontecer porque há, efetivamente, coexistência dos dois mecanismos ou 

porque os sinais estão mascarados e, desta maneira, podem confundir-se. Por 

exemplo, um doente com Incontinência urinária de esforço pode ter um aumento de 

frequência de micção porque se apercebe que assim tem menos perdas de urina, 

bem como um paciente com incontinência urinária de urgência pode só se 

aperceber da necessidade de mictar ao se levantar após um longo período sentado 

tendo que urinar de imediato. [40] 

 

1.6. INCONTINÊNCIA URINÁRIA FUNCIONAL 

Neste tipo de incontinência, embora possam existir componentes comuns 

com a incontinência urinária de esforço e de urgência, o aspeto principal é que o 

doente não compreende que necessita de urinar ou fisicamente não se consegue 

movimentar até à casa de banho. Esta incapacidade está normalmente associada 

a problemas de mobilidade como pessoas paraplégicas, em cadeira de rodas ou 

acamadas. Na maioria dos casos o aparelho urinário não está, de qualquer forma, 

comprometido. [38,40] 

 

1.7. INCONTINÊNCIA URINÁRIA CONTÍNUA 

 Situação em que as perdas involuntárias de urina são contínuas, em grande 

volume e sem ação precedente associada. Aparece predominantemente em 
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mulheres que fizeram cirurgia ou radiação pélvica e que apresentam uma fístula 

vesicovaginal ou em pessoas que têm uma implantação ectópica do ureter na 

uretra. [38,40] 

 

1.8. INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE EXTRAVASAMENTO 

Neste caso, os doentes não conseguem esvaziar por completo a bexiga ou 

não a conseguem reter. Este tipo de incontinência urinária pode ser provocado por 

uma obstrução nas vias urinárias, como um tumor, uma constrição das vias ou um 

prolapso pélvico, ou pode ainda ser causada por uma ação deficiente do músculo 

detrusor. É também este tipo de incontinência que apresentam os doentes com 

bexiga neurogénica, neste caso a incontinência é provocada por lesões no sistema 

nervoso. [38,40] 

 

1.9. FISIOPATOLOGIA 

1.9.1. INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO 

A incontinência urinária de stress (IUE) deve-se, essencialmente, a uma 

anomalia uretral. As mulheres são o grupo mais suscetível de adquirir IUE, muito 

em parte por terem uma uretra mais curta do que os homens. Para as mulheres, 

foram identificados dois mecanismos fisiopatológicos justificativos de IUE, a 

hipermobilidade uretral e a deficiência intrínseca do esfíncter urinário. Outro grupo 

suscetível à IUS são os homens que foram submetidos a uma prostatectomia para 

tratamento de cancro da próstata. [38] 

- Hipermobilidade uretral: em circunstâncias fisiológicas normais, em que a 

musculatura pélvica tem a força adequada, quando há, por qualquer motivo, um 

aumento da pressão intra-abdominal, essa pressão é transmitida para a bexiga e 

uretra de forma igual. Quando a musculatura pélvica está enfraquecida, a bexiga 

recebe a maior parte desta pressão. Vai também haver uma diminuição da 

compressão uretral. Estes dois fatores vão fazer com que hajam perdas 

involuntárias de urina. [38] 
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- Deficiência intrínseca do esfíncter urinário: esta anomalia causa perdas de 

urina por perda da tónus da uretra e do esfíncter urinário. Em circunstâncias 

fisiológicas normais o esfíncter tem um tónus contínuo e com o aumento da pressão 

intra-abdominal há este exerce uma contração reflexa que impede as perdas de 

urina. Uma falha neste mecanismo reflete-se em IUE, que acontece geralmente em 

grande volume, mesmo com pequenas alterações da pressão intra-abdominal. 5 

- Pós-prostatectomia: uma prostatectomia implica a remoção de vários 

mecanismos de controlo de continência urinária e pode danificar outros 

mecanismos que não os diretamente implicados. A próstata é um órgão de grande 

importância no que diz respeito à continência urinária pois está incluída na unidade 

esfincteriana proximal. A sua remoção, bem como a do colo da bexiga, vai provocar 

danos e enfraquecimento do esfíncter urinário e da uretra. O músculo detrusor pode 

também ficar comprometido e podem aparecer constrições uretrais. [38,41] 

Tosse crónica, obesidade e, principalmente, partos vaginais longos podem 

comprometer a musculatura pélvica e potenciar hipermobilidade uretral e problemas 

esfincterais. Cirurgias pélvicas, tratamentos com radiação e algumas doenças 

neurológicas podem estar na base do aparecimento de IUE. 

 

1.9.2. INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE URGÊNCIA 

Na maioria dos casos a IUU é causada pela existência de uma bexiga 

hiperativa. A urgência é definida como o aumento patológico da necessidade de 

urinar e esta pode ocorrer por dois mecanismos, o aumento anormal dos sinais 

sensoriais enviados da bexiga ao cérebro e a capacidade diminuída do cérebro 

gerenciar os sinais vindos da bexiga. 

- Aumento dos sinais sensoriais: existem dois potenciais mecanismos, o 

primeiro diz que alterações na função de recetor das células uroteliais, como a 

regulação positiva, libertação de neurotransmissores, bem como mudanças na 

sensibilidade da rede de células suburoteliais pode levar ao aumento de atividade 

da bexiga e um aumento das contrações involuntárias do detrusor. A outra hipótese 

diz que alterações na excitabilidade das células musculares lisas da bexiga e do 

seu acoplamento com células intersticiais levam à geração de contrações. 
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- Capacidade diminuída do cérebro gerenciar sinais: danos causados nas 

vias inibitórias centrais leva à perda dos reflexos primitivos, o que vai promover a 

perda involuntária de urina. Tais danos podem ser provocados por enfartes, doença 

de Parkinson, lesões da medula espinal, entre outros.  

 

1.9.3. INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE EXTRAVASAMENTO 

Com o crescente aumento de líquido na bexiga, aumenta também a pressão 

sobre a mesma, até que a certo ponto esta pressão excede a pressão que mantém 

a uretra fechada e ocorrem as perdas de urina. Estas perdas de urina cingem-se ao 

volume necessário para reverter a pressão entre a bexiga e a uretra. 

 

1.10. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico de incontinência urinária é feito a partir dos sinais e sintomas 

relatados pelo doente. O diário da bexiga é uma boa ferramenta auxiliar do 

diagnóstico, este é um registo que o doente faz diariamente da quantidade de 

líquidos que ingere e a que horas os ingere bem como o número de idas à casa de 

banho e aproximação da quantidade de urina expelida. Aspetos importantes para o 

diagnóstico de incontinência urinária e de que tipo se trata envolvem os seguintes: 

padrão de micção (número de perdas de urina por dia e se há algum fator associado, 

número de idas à casa de banho tanto durante o dia como de noite), gravidade das 

perdas em termos de volume, número de episódios e necessidade de usar pensos 

ou fraldas, sintomas associados (urgência, dor, disúria, esvaziamento incompleto 

da bexiga, desconforto vaginal, pouco fluxo urinário,..), impacte no quotidiano do 

utente e história clínica (cirurgia pélvica, radioterapia,…). 

Podem também ser feitos alguns exames para confirmação do diagnóstico 

como exame vaginal, análises à urina para descartar infeções urinárias e hematúria 

e nos homens exame à próstata para deteção de cancro da próstata. [37,42] 

Para além destes aspetos é também necessário examinar a capacidade 

cognitiva do doente e detetar potenciais condições neurológicas como doença de 

Parkinson ou estenose espinal. [35,43] 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                                     Farmácia do Lago 
 

34 
 

1.11. GESTÃO DA DOENÇA E TRATAMENTO 

Há que ter em consideração que só se deve avançar para o tratamento 

quando o doente está insatisfeito e procura melhor qualidade de vida, podendo 

intervir-se implementando medidas que ajudam a gerir a doença e a vivência com 

a mesma. Procedendo-se ao tratamento, deve-se optar sempre pela opção menos 

invasiva possível. [40] 

Primeiro, podem ser implementadas algumas alterações no estilo de vida do 

doente que vão melhorar a gestão da doença como alterações que levem à perda 

de peso, uma vez que a obesidade é um fator agravante da incontinência urinária 

de esforço. Deve haver um aconselhamento para um consumo de líquidos em 

quantidades que não sejam muito elevadas, mas que também não sejam muito 

reduzidas, visto que a concentração da urina pode levar à sua irritação. Deixar de 

fumar ou reduzir a quantidade de cigarros fumados e praticar alguma atividade física 

também pode resultar em melhorias. [44] 

Podem ser aplicadas algumas técnicas para controlar e educar a bexiga, 

como ter um horário de micção com intervalos regulares e repetido todos os dias, 

este deve ser implementado gradualmente e fazendo técnicas de relaxamento e 

contração para tentar restaurar a função normal da bexiga. Existem também 

exercícios dos músculos pélvicos que podem fortalecer estes músculos e melhorar 

a estabilidade uretral. Estes exercícios são especialmente relevantes para doentes 

que têm incontinência pós-parto, incontinência urinária de esforço ou de urgência 

ou prolapsos pélvicos. [44-45] Adicionalmente podem ser usados produtos 

absorventes como pensos ou fraldas. 

Existem algumas opções de tratamento farmacológico, como a utilização de 

fármacos antimuscarínicos para tratar bexiga hiperativa, fármacos para a hipertrofia 

benigna da próstata, duloxetina para tratamento de incontinência urinária de esforço 

e estrogénios tópicas em qualquer tipo de incontinência em mulheres. [44] 

Também existem alguns procedimentos cirúrgicos para tratamento de 

incontinência urinária que podem ser efetuados. [42] 
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1.12. CONCLUSÃO 

A IU é um problema comum, principalmente nas faixas etárias mais elevadas 

e pode causar muitos transtornos no quotidiano dos seus doentes. Esta ainda é uma 

doença que causa embaraço e por isso poucas são as pessoas que procuram ajuda 

profissional para tratar a doença ou para arranjar maneiras de viver com ela. No 

entanto, muitas são as técnicas que podem ser usadas para minimizar os danos 

causados pela incontinência urinária e já existem alguns tratamentos disponíveis, 

dependendo do tipo de incontinência apresentado, mais ou menos invasivos, 

incluindo, inclusivamente tratamentos farmacológicos. 

A IUE, que é o tipo mais comum, em 90% dos casos é tratável, e por isso, é 

dever da classe farmacêutica informar e educar os doentes e os prestadores de 

cuidados de saúde que os acompanham sobre a doença e sobre as várias opções 

que existem para tratar e controlar esta condição de saúde e, acima de tudo, 

melhorar a qualidade de vida dos doentes. [36] 

 

2. CUIDADOS COM O SOL 

2.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

Com a aproximação ao Verão e ao tempo de calor que leva as pessoas a se 

exporem mais ao sol, decidi elaborar e divulgar um folheto informativo (Anexos III e 

IV) com informações úteis sobre a exposição solar e os cuidados a ter com o sol. 

Este tema, apesar de várias vezes debatido, continua a ser uma preocupação uma 

vez que todos os anos se repetem comportamentos de risco que, a curto e longo 

prazo, transformam-se em problemas de saúde mais ou menos graves. 

Este folheto foi distribuído na FdL no início do Verão com o intuito de alertar 

as pessoas para os riscos da exposição solar e prevenir comportamentos de risco 

durante esse período. 

 

2.2. INTRODUÇÃO 

A radiação solar apresenta vários efeitos benéficos para a saúde tais como 

a melhoria do humor e a produção de vitamina D, no entanto a exposição solar 
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também é responsável por queimaduras e alergias solares, envelhecimento cutâneo 

e danos no material genético que, posteriormente, podem provocar cancros 

cutâneos. Deste modo é necessário que a exposição solar seja moderada e de 

forma protegida. [46] 

 

2.3. RADIAÇÃO SOLAR  

O espectro solar engloba a radiação ultravioleta (UV), a luz visível e a 

radiação infravermelha (IV). Cada uma destas radiações apresentam efeitos 

diferentes sobre a pele e sobre a saúde em geral. [46-48] 

 

2.3.1.  RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA 

A radiação UV é responsável pelo espessamento da pele, pelo 

enfraquecimento do sistema imunitário, pelo envelhecimento cutâneo e pela 

carcinogénese. Esta radiação pode ser dividida em três porções tendo em conta o 

seu comprimento de onda. A radiação UV-A encontra-se entre os 320 e os 400 nm, 

a radiação UV-B entre os 280 e os 320 nm e a radiação UV-C entre os 200 e os 280 

nm. [46-48] 

- UV-A: esta radiação tem uma incidência constante durante todo o ano e 

a qualquer hora do dia. Esta penetra profundamente na pele chegando à derme e é 

responsável pela pigmentação imediata da pele, produzindo uma tonalidade mais 

morena muitas vezes desejada com a exposição solar. Esta tem um baixo risco de 

causar eritema cutâneo. [46-48] 

-UV-B: esta radiação tem uma penetração menos profunda na pele 

atingindo apenas a epiderme. A sua incidência atinge o seu máximo no verão e 

durante o dia às 14h. Esta é a radiação responsável pela síntese de vitamina D a 

partir da exposição solar, porém também causa queimaduras solares. [46-48] 

-UV-C: esta radiação não chega a atingir a superfície terrestre por ficar 

retida na camada de ozono, não apresentando assim qualquer problema para a 

saúde. [46-48] 
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2.3.2.  LUZ VISÍVEL 

Apesar de esta não ser a radiação que causa mais preocupações para a 

saúde, esta pode agravar problemas causados pelas restantes radiações 

provenientes do sol. A radiação visível é eritematogénica potenciando o eritema 

causado pelos raios UV-B. Para além disso, produz radicais livres que causam 

danos celulares e no DNA. Pode também agravar hiperpigmentações pós-

inflamatórias, melasmas e fotodermatoses, causando urticária solar e 

fotossensibilidade. [46-48] 

2.3.3.  RADIAÇÃO INFRAVERMELHA 

Esta radiação é muitas vezes descartada, contudo é responsável por 

potenciar o envelhecimento cutâneo reduzindo a síntese de colagénio e 

aumentando o stress oxidativo. Esta pode também causar eritema transitório 

provocado pela vasodilatação resultante do efeito térmico. [46-48] 

 

Apesar de a radiação UV ser a mais problemática para a saúde da pele, 

o ideal seria protegê-la contra todas as radiações provenientes do sol, no entanto, 

ao protegermo-nos dos efeitos negativos da exposição solar estamos também a 

impedir os efeitos benéficos desta exposição. [46-48] 

 

2.4. FOTOPROTEÇÃO 

Pelo apresentado anteriormente é necessário ter alguns cuidados aquando 

da exposição solar. Estes cuidados podem prevenir queimaduras solares, o 

envelhecimento precoce da pele, alergias solares, desidratação, entre outros. 

Alguns conselhos para a exposição solar são os seguintes: não se expor ao 

sol entre as 12h e as 16h e as crianças entre as 11h e as 17h, utilizar chapéu e 

óculos de sol, utilizar protetor solar com fator de proteção solar (FPS) igual ou 

superior a 30 e aplicá-lo 30 minutos antes da exposição solar renovando-o a cada 

duas horas, expor-se gradual e progressivamente ao sol, ou seja, não começar com 

uma exposição muito prolongada, proteger também os lábios, as orelhas e o dorso 

das mãos que são zonas frequentemente esquecidas, proteger-se inclusivamente 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                                     Farmácia do Lago 
 

38 
 

nos dias nublados, não frequentar solários, consumir fruta, legumes e beber muita 

água. [46,48] 

 

2.5. FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 

O FPS é uma medida que qualifica a proteção contra o eritema causado pela 

radiação UV-B de um produto. Este calcula-se através do quociente entre a 

quantidade de energia mínima necessária para produzir o mínimo eritema detetável 

(dose eritematogénica mínima – DEM) na pele com fotoprotetor e na pele sem 

fotoprotetor (FPS=DEM com fotoprotetor/DEM sem fotoprotetor). O FPS é, então, o 

número que multiplica o tempo que um indivíduo sofreria de eritema sem 

fotoproteção, ou seja, para uma pele que sem utilização de protetor solar apresenta 

eritema em 5 minutos, com a aplicação de um fotoprotetor com FPS 30 o eritema 

só aparece após 150 minutos de exposição solar (5x30). Claro é que este é um 

valor teórico, determinado em laboratório em condições não reprodutíveis, pois o 

FPS acaba por ser influenciado por vários fatores como o tipo de pele, o suor e a 

persistência do produto, e que pressupõe uma aplicação correta do fotoprotetor. 

[49-50]  

 

2.6. NEVOS E LENTIGOS 

Os lentigos são os conhecidos sinais que comummente se apresenta no 

corpo enquanto que os nevos são aqueles sinais que apresentam relevo. 

Estes surgem devido a um acréscimo do número de melanócitos, células que 

produzem a melanina que dá cor à pele, numa área restrita do corpo, formando-se 

assim um aglomerado de células mais pigmentado e que pode mudar de tamanho 

e até ganhar relevo devido ao aumento simultâneo do número de queratinócitos, 

células que produzem queratina.  

Os nevos e lentigos podem ocorrer por haver um histórico familiar ou por 

consequência da exposição solar. Estes são na maioria dos casos isentos de perigo, 

no entanto, alguns podem constituir risco para a saúde, podendo evoluir para a 

formação de melanomas.  

É, por isso, importante ter em atenção ao aspeto dos sinais, de forma a 
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perceber se estará dentro dos parâmetros normais ou se estará a apresentar 

alterações que devam seguir para rastreio médico como no caso de haver 

crescimento rápido, modificação da cor, modificação dos contornos, prurido, 

pequenos nódulos ou sangramento. [51-53] 

É necessário ter em atenção o chamado “ABCD dos sinais” que é acrónimo 

para assimetria/bordos/cor/diâmetro. Esta mnemónica ajuda a relembrar os 

principais pontos a ter em conta no que diz respeito à evolução dos nevos e lentigos, 

assim, um sinal que é assimétrico, tem os bordos irregulares, não tem uma cor 

uniforme e/ou que aumentou rapidamente de tamanho deve ser analisado por um 

médico pois pode tratar-se de um melanoma. [53] 

 

2.7. CONCLUSÃO 

O sol e a exposição solar tanto traem benefícios como problemas para a 

saúde, por isso deve haver exposição solar equilibrada de forma a aproveitar todos 

os benefícios provenientes da energia solar mas ao mesmo tempo protegermo-nos 

dos seus problemas a curto e longo prazo. O principal malefício a curto prazo da 

exposição solar são as queimaduras solares enquanto que a longo prazo trata-se 

de melanomas. 

Apesar de esta ser uma questão constantemente falada e, portanto, do 

conhecido da generalidade da população, todos os anos continuam a existir muitas 

queimaduras solares devida à exposição inadequada ao sol, sem proteção e 

durante as horas mais prejudiciais. Daí advém a necessidade da continuação da 

exploração deste assunto. 

 

3. TABELAS INFORMATIVAS 

Para além dos trabalhos mencionados anterirmente, efetuaei também umas 

tabelas informativas referentes a alguns MNSRM disponíveis na farmácia (Anexo 

V). Este trabalho tem um cariz mais pessoal, sendo que foi feito com o intuito de me 

ajudar no aconselhamento farmacêutico quando me era pedido. Assim, com estas 

tabelas, tentei juntar de forma resumida alguns medicamentos dentro das classes 

mais dispensaas (antitússicos, anti-inflamatórios, descongestionantes, laxantes, 
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antidiarreicos,…) e colocando algumas informações relevantes como as indicações 

terapêuticas e posologia.  
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ANEXOS 
Anexo I – Folheto informativo Incontinência Urinária (1) 
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Anexo II – Folheto informativo Incontinência Urinária (2) 
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Anexo III – Folheto informativo Cuidados com o Sol (1) 
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Anexo IV – Folheto informativo Cuidados com o Sol (2) 
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Anexo V – Tabelas informativas 

Tosse Seca 

Designação 
Substância 

Ativa 
Forma 

Farmacêutica 
Indicação 

Terapêutica 
Posologia Notas 

Bisoltussin®1 
Dextrometorfano 

(10,5 mg) 
Pastilha mole 

Tratamento 
sintomático de 

tosse 
irritativa e seca. 

Adultos e jovens com mais de 
12 anos: 

- Dissolver na boca 1 a 2 
pastilhas moles a cada 4 horas 

ou 
- Dissolver na boca 3 pastilhas 

moles a cada 6 a 8 horas. 
A dose máxima diária é de 12 

pastilhas moles. 
Crianças dos 6 aos 12 anos: 
Dissolver na boca 1 pastilha 

mole a cada 4 a 6 horas. 

- Não indicado a 
crianças com 

idade inferior a 6 
anos. 

- Não utilizar 
durante gravidez 

e aleitamento. 

Levotuss®2 
Levodropropizina 

(6 mg/ml) 
Xarope 

Terapia 
sintomática da 

tosse. 

Adultos: 10 ml de xarope 3 
vezes ao dia, em intervalos 
nunca inferiores a 6 horas. 

Crianças: Entre os 10-20 Kg, 3 
ml de xarope 3 vezes ao dia. 

Crianças: Entre os 20-30 Kg, 5 
ml de xarope 3 vezes ao dia. 

- Não indicado a 
crianças com 

idade inferior a 2 
anos, salvo 

vigilância médica. 
- Não utilizar 

durante gravidez, 
aleitamento e em 

mulheres que 
tencionem 
engravidar. 

Dextrometorfano 
Tussilene®3 

Dextrometorfano 
(2 mg/ml) 

Solução Oral 

Tratamento 
sintomático da 

tosse de 
origem irritativa, 

não 
produtiva. 

Adultos e crianças a partir dos 
12 anos: 

- 5-10 ml por toma, com 
intervalos de 4 a 6 horas. 

A dose diária máxima é de 120 
mg (equivalente a 12 colheres 

- Não indicado a 
crianças com 

idade inferior a 2 
anos. 

- Não utilizar 
durante gravidez 
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medida de 5 ml cada). 
Crianças dos 6 aos 12 anos: 
- 30 a 60 mg/20 a 35 kg peso 

corporal/dia. 
Dose usual de 2,5-5 ml de 4 a 6 

horas. 
A dose diária máxima é de 60 

e aleitamento. 

Tussoral®4 
Dextrometorfano 

(1,33 mg/ml) 
Xarope 

Tratamento 
sintomático da 

tosse de 
origem irritativa, 

não 
produtiva. 

Adultos e adolescentes com 
idade ≥ a 15 anos: A posologia 

usual é de um copo medida 
por toma. 

Se necessário, repetir 4 horas 
depois. 

A dose diária máxima de 
bromidrato de 

dextrometorfano é de 120 mg 
(equivalente a 8 copos 

medida). 

- Não adequado 
para crianças com 
idade inferior a 15 

anos. 
- Contém 

sacarose: Não 
indicado a 
diabéticos. 

- Não utilizar 
durante gravidez 

e aleitamento. 

 

 

Tosse Produtiva 

Designação 
Substância 

Ativa 
Forma 

Farmacêutica 
Indicação 

Terapêutica 
Posologia Notas 

Bisolvon Linctus 
Adulto®5 

Bromexina 
(1,6 mg/ml) 

Xarope 

Adjuvante mucolítico 
do 

tratamento 
antibacteriano das 

infeções respiratórias 
em presença de 
hipersecreção 

brônquica. 

Adultos e crianças com mais 
de 12 anos: 5 ml, 3 vezes ao 

dia. 
Crianças 6-12 anos: 2,5 ml, 3 

vezes ao dia. 

- Sem açúcar: 
pode 

ser utilizado por 
diabéticos. 

-Contraindicada 
em casos de 

úlcera 
gastroduodenal. 

- Não utilizar 
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durante gravidez e 
aleitamento. 

Bisolvon Linctus 
Criança®6 

Bromexina 
(0,8 mg/ ml) 

Xarope 

Adjuvante mucolítico 
do 

tratamento 
antibacteriano das 

infeções respiratórias 
em presença de 
hipersecreção 

brônquica. 

Crianças com menos de 2 
anos: 1,25 ml, 3 vezes ao 

dia. 
Crianças 2-6 anos: 2,5 ml, 3 

vezes ao dia. 
Crianças 6-12 anos: 5 ml, 3 

vezes ao dia. 
Adultos e crianças com mais 
de 12 anos: 10 ml, 3 vezes 

ao 
dia. 

- Sem açúcar: 
pode 

ser utilizado por 
diabéticos. 

-Contraindicada 
em casos de 

úlcera 
gastroduodenal. 

- Não utilizar 
durante gravidez e 

aleitamento. 

Broncoliber®7 
Ambroxol 
(6 mg/ml) 

Xarope 

Adjuvante mucolítico 
do 

tratamento 
antibacteriano das 

infeções respiratórias 
em presença de 
hipersecreção 

brônquica. 

Crianças de 1 aos 2 anos: 
2,5 

ml, 2 vezes por dia. 
Crianças dos 2 aos 6 anos: 

2,5 
ml, 3 vezes por dia. 

Crianças dos 6 aos 12 anos: 
5 

ml, 2 a 3 vezes por dia. 
Adultos e crianças com mais 
de 12 anos: 10 ml, 2 vezes 

por dia. 

-Contraindicada 
em casos de 

úlcera 
gastroduodenal. 

- Contém 
sacarose: 

Não indicado a 
diabéticos. 

- Não utilizar 
durante gravidez e 

aleitamento 

Fluimucil®8 
Acetilcisteína 

(600 mg) 
Comprimido 
efervescente 

Adjuvante mucolítico 
do 

tratamento 
antibacteriano das 

infeções respiratórias 
em presença de 
hipersecreção 

brônquica. 

Adultos e crianças com idade 
> a 12 anos: 1 comprimido 
efervescente por dia, de 

preferência à noite. 
Dose máxima diária 

recomendada de 600 mg/dia. 

Não usar em 
crianças com 

idade 
inferior a 12 anos 

ou com peso 
inferior a 30 kg. 
-Contraindicada 

em casos de 
úlcera 
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gastrointestinal. 
- Alto teor de 

sódio: 
especial 

precaução 
em doentes 
hipertensos. 

- Utilização com 
precaução durante 

gravidez e 
aleitamento. 

Mucosolvan®9 
Ambroxol 
(6 mg/ml) 

Xarope 

Adjuvante mucolítico 
do 

tratamento 
antibacteriano das 

infeções respiratórias 
em presença de 
hipersecreção 

brônquica. 

Adultos e crianças com mais 
de 12 anos: 10 ml, 2 vezes 

por dia. 
Crianças dos 6 aos 12 anos: 

5 
ml, 2-3 vezes por dia 

(correspondendo a 1,2 mg/kg 
de peso corporal) 

Crianças dos 2 aos 5 anos: 
2,5 

ml, 3 vezes por dia 
(correspondendo a 1,25 
mg/kg de peso corporal) 

Crianças até aos 2 anos: 2,5 
ml, 2 vezes por dia 

(correspondendo a 1,6 mg/kg 
de peso corporal) 

- Não utilizar 
durante gravidez e 

aleitamento. 
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Tosse Seca e Produtiva 

Designação 
Substância 

Ativa 
Forma 

Farmacêutica 
Indicação 

Terapêutica 
Posologia Notas 

GrinTuss 
Adulto®10 

Mel, 
Tanchangem, 

Grindélia e 
Perpétua-das- 

Areias 

Xarope 

Acalma a irritação e 
protege a mucosa e 

favorece a 
eliminação do 

muco. 

Adultos: 1 colher duas a 
quatro vezes ao dia. 

- Contém mel: Não 
indicado a 
diabéticos. 

- Uso não indicado 
para crianças. 

GrinTuss 
Crianças®11 

Açúcar de Cana, 
Mel, 

Tanchangem, 
Grindélia e 

Perpétua-das- 
Areias 

Xarope 

Acalma a irritação e 
protege a mucosa e 

favorece a 
eliminação do 

muco. 

Crianças de 1 a 6 anos de 
idade: 1 colher de sobremesa 
duas a quatro vezes ao dia. 

Crianças com idade superior a 
6 anos: : 2 colheres de 

sobremesa duas a quatro 
vezes ao dia. 

- Contém açúcar e 
mel: Não indicado 

a diabéticos. 

 

 

Gripes e Constipações 

Designação 
Substância 

Ativa 
Forma 

Farmacêutica 
Indicação 

Terapêutica 
Posologia Notas 

Cêgripe®12 
Paracetamol + 

Clorofeniramina 
(500 mg + 1 mg) 

Comprimido 

Tratamento 
sintomático 

de síndromes gripais 
e 

constipações. 

Adultos e crianças com idade 
superior a 12 anos: 1 ou 2 
comprimidos cada 6 ou 8 

horas (3 ou 4 vezes por dia). 

- Não usar em 
crianças com 

idade 
inferior a 12 anos 

ou com peso 
inferior a 30 kg. 

- Alto teor de 
sódio: especial 
precaução em 

doentes 
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hipertensos. 
- Não utilizar 

durante gravidez e 
aleitamento. 

Griponal®13 
Paracetamol + 

Clorofeniramina 
(500 mg + 4 mg) 

Comprimido 
efervescente 

Tratamento da 
sintomatologia 

associada 
a estados gripais e 

constipações. 

Adultos: a dose habitual é de 
1comprimido, de 8 em 8 ou 

de 6 em 6 horas (3 ou 4 vezes 
por dia). 

Crianças com idade superior 
a 12 anos: a dose habitual é 

metade da dose 
recomendada para os 

adultos. 
Não exceder a dose máxima 

de 4 comprimidos por dia, 
com um intervalo mínimo 

entre cada toma de 6 horas. 

- Não usar em 
crianças com 

idade 
inferior a 12 anos. 

- Alto teor de 
sódio: especial 
precaução em 

doentes 
hipertensos. 
- Não utilizar 

durante gravidez e 

Ilvico N®14 

Paracetamol + 
Bromofeniramina 

+ Cafeína + 
Ácido 

ascórbico 
(250 mg + 3 mg 

+ 
10 mg + 30 mg) 

Comprimido 
revestido 

Tratamento dos 
sintomas das 

constipações e 
gripes 

tais como febre, dor 
de 

cabeça, dores dos 
membros, processos 

catarrais e 
congestão 

nasal. 

Adultos: 2 comprimidos 3 
vezes ao dia. 

Crianças com mais de 6 anos: 
1 comprimido 3-4 vezes ao 

dia. 

- Não usar em 
crianças com 

idade 
inferior a 6 anos. 

- Não utilizar 
durante gravidez e 

aleitamento. 

Aspirina C®15 

Ácido 
acetilsalicílico + 
Ácido ascórbico 
(400 mg + 240 

mg) 

Comprimido 
efervescente 

Dores de 
intensidade 

ligeira a moderada 
como 

Adultos: 1 - 2 comprimidos 
efervescentes em cada 

administração. A posologia 
diária máxima 

não deve exceder 8 
comprimidos efervescentes, 

- Não usar em 
crianças com 

idade 
inferior a 12 anos. 

- Alto teor de 
sódio: especial 
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por ex. dores de 
cabeça, dores de 

dentes, dores 
musculares, dores 

menstruais. 
Estados febris 

associados 
a resfriados ou gripe. 

observando-se um intervalo 
de 4 - 8 horas entre as 

administrações. 
Crianças a partir de 12 anos: 
1 comprimido efervescente 
em cada administração. Se 
necessário pode repetir-se a 
administração até 3 vezes 
por dia, observando-se um 

intervalo de 4 – 8 horas entre 
as administrações. 

precaução em 
doentes 

hipertensos. 
- Não utilizar 

durante gravidez e 
aleitamento. 

 

 

Dor de Garganta 

Designação 
Substância 

Ativa 
Forma 

Farmacêutica 
Indicação 

Terapêutica 
Posologia Notas 

Drill®16 
Tetracaína + 
Clorohexidina 

Pastilha 

Alívio sintomático da 
dor de garganta. 
Alívio sintomático 

das 
infeções ligeiras da 
cavidade oral e da 

orofaringe. 
Na higiene oral e da 

orofaringe, 
principalmente nos 

cuidados pós-
operatórios 

em 
estomatologia e 

laringologia 

Adultos: 1 pastilha 4 vezes 
por dia. 

Crianças de idade 
compreendida entre 6 e 15 
anos: 1 pastilha 2-3 vezes 

por dia. 
Fazer intervalos de 2 horas, 

no mínimo, entre cada 
pastilha. 

- Não usar em 
crianças com 

idade 
inferior a 6 anos. 

- Contém sacarose 
e glucose: Não 

indicado a 
diabéticos. 

-Sem precauções 
especiais na 
gravidez e 

aleitamento. 
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Euphon®17 Erísimo Pastilha 

Tratamento 
sintomático 
da afonia, 
rouquidão, 

tosses irritativas e 
afeções laríngeas. 

Adultos: 10 a 12 pastilhas por 
dia. 

Crianças a partir dos 6 anos: 5 
a 6 pastilhas por dia. 

- Não usar em 
crianças com 

idade 
inferior a 6 anos. 

- Contém sacarose 
e glucose: Não 

indicado a 
diabéticos. 

Mebocaína 
Forte®18 

Tirotricina + 
Cloreto de 

cetilpiridínio + 
oxibuprocaína 
(4 mg + 1 mg + 

0.2 mg) 

Pastilha 

Tratamento local de 
infeções da 
cavidade 

bucofaríngea e 
inflamações 
associadas a 

gripe ou 
constipações, 

bem como alívio das 
dores de garganta, 

da 
deglutição dolorosa, 

faringites, 
rouquidão, 

aftas, gengivites e 
estomatites. 

Adultos e crianças com mais 
de 12 anos: 

Infeções graves – 1 pastilha 
cada 1 ou 2 horas. 

Casos menos graves – 1 
pastilha cada 2 ou 3 horas. 

Dose máxima diária: 12 
pastilhas 

Crianças dos 6 aos 12 anos: 
1 pastilha a cada 2 ou 3 

horas. 
Dose máxima diária: 3 

pastilhas 

- Não usar em 
crianças com 

idade 
inferior a 6 anos. 

- Sem açúcar: 
pode 

ser utilizado por 
diabéticos. 

- Não utilizar 
durante gravidez e 

aleitamento. 

Mebocaína Anti-
inflam®19 

Álcool 
diclorobenzílico 
+ benzidamina 
(1.2 mg + 3 mg) 

Comprimido 
para chupar 

Anti-inflamatório / 
analgésico / 
antisséptico 

para tratamento 
sintomático dos 

estados 
inflamatórios 

dolorosos 
da garganta, boca e 

Deixar dissolver um 
comprimido para chupar 

lentamente na boca cada 2/3 
horas até ao máximo de 6 

comprimidos para chupar dia. 

- Não usar em 
crianças com 

idade 
inferior a 6 anos. 

- Sem açúcar: 
pode 

ser utilizado por 
diabéticos. 
Não utilizar 

durante gravidez e 
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gengivas. Indicado 
antes 

e após extrações 
dentárias. 

aleitamento. 

Strepfen®20 Flurbiprofeno Pastilha 

Alívio sintomático a 
curto prazo da dor 

de 
garganta. 

Adultos e crianças com mais 
de 12 anos: Dissolver 

lentamente uma pastilha na 
boca cada 3 a 6 horas 
conforme necessário. 

Máximo de 5 pastilhas por 
cada período de 24 horas. 

- Não usar em 
crianças com 

idade 
inferior a 12 anos. 

- Contém 
sacarose, 

glucose e mel: 
Não 

indicado a 
diabéticos. 

- Não utilizar 
durante gravidez e 

aleitamento. 

Strepsils®21 

Álcool 
diclorobenzílico 

+ 
Amilmetacresol 
(1,2 mg + 0,6 

mg) 

Pastilha 

Tratamento 
sintomático 

da inflamação da 
boca e 

infeções da 
garganta, 

incluindo dor de 
garganta. 

Adultos e crianças com idade 
superior a 6 anos: dissolver 1 
pastilha lentamente na boca 

cada 2 ou 3 horas conforme o 
necessário. 

- Não usar em 
crianças com 

idade 
inferior a 12 anos. 

Porém existem 
variantes “júnior” 
que podem ser 

administradas em 
crianças com 

idade 
superior a 6 anos. 
- Existem pastilhas 
Strepsils® com e 
sem açúcar. Se 
contiver açúcar, 
estas não são 

aconselhadas a 
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diabéticos 
- Não utilizar 

durante gravidez e 
aleitamento. 

 

 

Congestão Nasal 

Designação 
Substância 

Ativa 
Forma 

Farmacêutica 
Indicação Terapêutica Posologia Notas 

Nasex®22 
Oximetazolina 

(0,5 mg/ml) 

Solução para 
inalação por 
nebulização 

Indicado em caso de 
congestão da mucosa 

nasal com alívio 
sintomático das 

seguintes 
situações: 

- Rinite aguda e 
nasofaringite. 

- Sinusite aguda. 
- Rinite vasomotora 

aguda. 
- Rinite alérgica 

sazonal. 

Adultos e crianças com 
idade superior a 6 anos: 1 a 

3 pulverizações em cada 
narina, 2 vezes ao dia. 

- Não usar em 
crianças com idade 

inferior a 6 anos. 
- Contraindicado 

em casos de 
glaucoma de ângulo 

estreito e nos 
doentes em 

tratamento com 
inibidores da 

monoaminoxidase 
(IMAO). Pode 

provocar crises 
hipertensivas. 
- Não utilizar 

durante gravidez. 

Nasorhinathiol®23 
Oximetazolina 

(0,5 mg/ml) 

Gotas nasais, 
solução 

(nebulizador) 

Indicado no alívio 
sintomático da 

congestão 
nasal, em casos de 

rinorreia e associada a 
estados gripais e 

Adultos e crianças com 
idade superior a 6 anos: 1 

ou 2 nebulizações em cada 
narina de 12 em 12 horas. 

Recomenda-se uma 
aplicação de manhã e a 

- Não usar em 
crianças com idade 

inferior a 6 anos. 
- Contraindicado 

em casos de 
glaucoma. 
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constipações. outra à noite. 
Nunca exceder as duas 
aplicações em 24 horas. 

- Não utilizar 
durante gravidez e 

aleitamento. 

Vibrocil®24 

Dimetindeno e 
fenilefrina 

(0,25 mg/ml + 
2,5 mg/ml) 

Solução para 
inalação por 
nebulização 

Tratamento sintomático 
de estados gripais e 

constipações, 
congestão 

nasal e rinorreia. 

Crianças dos 6 aos 12 anos 
de idade (sob supervisão 

de um adulto): 1 a 2 
aplicações em cada narina, 

3 a 4 vezes por dia. 
Adolescentes a partir dos 

12 anos de idade e adultos: 
1 a 2 aplicações em cada 
narina 3 a 4 vezes ao dia. 

- Não usar em 
crianças com idade 

inferior a 6 anos. 
- Contraindicado 

em casos de 
glaucoma de ângulo 

fechado, rinite 
atrófica e nos 
doentes em 

tratamento com 
inibidores da 

monoaminoxidase 
(IMAO). 

- Não utilizar 
durante gravidez e 

aleitamento. 

Vibrocil 
Actilong®25 

Xilometazolina 
(1 mg/ml) 

Solução para 
inalação por 
nebulização 

Para alívio da 
congestão 

nasal devido a 
constipações, febre 

dos 
fenos ou rinites e 

sinusites alérgicas de 
outras etiologias. 

Nas afeções dos seios 
peri-nasais, de modo a 

facilitar a drenagem 
das 

secreções. 
Na otite média, como 

adjuvante, no 

Adultos e crianças acima 
dos 6 anos de idade: 1 a 2 
aplicações do nebulizador 

em cada narina 3 a 4 vezes 
por dia. 

- Não usar em 
crianças com idade 

inferior a 6 anos. 
- Interações 

medicamentosas 
com Inibidores das 

monoaminooxidases 
(IMAO), 

antidepressivos 
tricíclicos e 

tetracíclicos, em 
caso de 

sobredosagem. 
- Não utilizar 

durante gravidez e 
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descongestionamento 
da 

mucosa rinofaríngea. 
Para facilitar a 

rinoscopia. 

aleitamento. 

Xymeral®26 
Xilometazolina 

(1 mg/ml) 

Solução para 
pulverização 

nasal 

Tratamento sintomático 
da congestão nasal. 

Crianças a partir de 10 anos 
e adultos: 1 - 2 

pulverizações em cada 
narina, não mais do que 

a cada 10-12 horas. 
Caso seja necessário, o 
medicamento pode ser 

usado até 3 vezes por dia. 

- Não usar em 
crianças com idade 
inferior a 10 anos. 
- Contraindicado 

em casos de 
glaucoma de ângulo 
fechado, problemas 

cardíacos, rinite 
seca e nos doentes 
em tratamento com 

inibidores da 
monoaminoxidase 

(IMAO). 
- Não utilizar 

durante gravidez e 
aleitamento. 

 

Laxantes 

Designação Substância Ativa 
Forma 

Farmacêutica 
Indicação Terapêutica Posologia Notas 

Agiolax®27 

Sementes de 
Ispaghula + 

Mucilagem de 
Ispaghula + Frutos 

de Cassia 
angustifolia 

(2,60g + 0,11g + 

Granulado 
Utilização de curta 

duração em casos de 
obstipação ocasional. 

- Adultos e crianças com 
mais de 10 anos: 1 colher 

de 
chá cheia de Agiolax®, à 
noite, após o jantar, e, se 
necessário, também de 

- Cada colher de 
chá, cheia, de 

Agiolax® deve ser 
tomada sem 

mastigar, com 
bastante líquido 
(aprox. 250 ml). 
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(≈0,34 a 0,66g)) manhã antes do pequeno-
almoço. 

- Mulheres grávidas 2º e 
3º 

trimestre: 
A dose habitual para 

mulheres gravidas é de 
uma 

ou duas colheres de chá 
de 

manhã e/ou à noite 
quando 

necessário, por um 
período 

máximo de uma semana. 
Como medida de 

preparação para exames 
radiológicos e 
endoscópicos: 

3 a 6 colheres de chá 
cheias 

de Agiolax®, que devem 
ser 

tomadas em dose única, 
um 

dia antes do exame. 

- Após a 
administração de 
medicamentos, 

deverá guardar-se 
um intervalo de 

meia a uma hora 
antes de tomar 

Agiolax®. 
- Não usar em 

crianças com idade 
inferior a 10 anos. 

- Contém sacarose: 
Não indicado a 

diabéticos. 
- Não utilizar no 1º 

trimestre da 
gravidez e no 
aleitamento. 

Bekunis®28 
Bisacodilo e Sene 
(5 mg + 105 mg) 

Comprimidos 
revestidos 

Indicado como laxante 
na obstipação simples e 

atonia intestinal. 
Assegura o bom 

funcionamento do 
aparelho digestivo e 

evita a preguiça 
intestinal. 

Deve ser administrado à 
noite, ao deitar. 

A posologia recomendada 
é 

de 1 a 2 comprimidos por 
dia, numa só toma, 

devendo 

- Não usar em 
crianças com idade 

inferior a 6 anos. 
- Contém sacarose. 

- Podem ocorrer 
interações com 

Diuréticos 
poupadores de 
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ser ingeridos com um 
copo 

de água. 

potássio; 
antiarrítmicos 
(quinidina); 

Digitálicos; Leite e 
Antiácidos. 

- Não utilizar 
durante gravidez e 

aleitamento. 

Dulcogotas®29 
Picossulfato de 

sódio 
(7,5 mg/ml) 

Gotas orais, 
solução 

Indicado em casos de 
obstipação e em 

situações que requerem 
defecação facilitada. 

Adultos e crianças com 
mais 

de 10 anos: 10 - 20 gotas 
(5 - 

10 mg) 
Crianças de 4 a 10 anos: 

5 - 
10 gotas (2,5 - 5 mg) 

Crianças com menos de 4 
anos: a dose 

recomendada é 
de 0,250 mg por Kg de 

peso 
corporal. 

1gota = 0,5mg 
O Dulcogotas® deve ser 

tomado à noite para 
produzir o efeito esperado 

na manhã seguinte. 

- Pode ser utilizado 
durante o 

aleitamento. 

Dulcolax®30 
Bisacodilo 

(5 mg) 
Comprimido 

revestido 

Para utilização em 
casos 

de obstipação. 
Para preparação de 
meios auxiliares de 

diagnóstico, no 

Em caso de obstipação: 
Adultos e crianças com 

mais 
de 10 anos: 1 - 2 

comprimidos revestidos (5 
- 

10 mg), antes de deitar. 

- Não usar em 
crianças com idade 

inferior a 6 anos. 
- Contém sacarose. 
- Pode ser utilizado 

durante o 
aleitamento. 
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tratamento pré e pós-
operatório 

e sempre que 
se requeira uma 

facilitação da 
evacuação. 

Crianças dos 6 aos 10 
anos: 

1 comprimido revestido (5 
mg), antes de deitar 

As crianças com menos 
de 

10 anos com obstipação 
crónica ou persistente só 
devem ser tratadas sob 

orientação médica. 
Na preparação de 
procedimentos de 
diagnóstico ou pré-

operatórios: 
Adultos e crianças com 

mais 
de 10 anos: 2 
comprimidos 

revestidos (10 mg) de 
manhã e 2 comprimidos 

revestidos (10 mg) à 
noite, 

na véspera do exame, 
seguidos de um 

supositório 
na manhã do exame. 

Crianças dos 6 aos 10 
anos: 

1 comprimido revestido (5 
mg) à noite e meio 

supositório (5mg) na 
manhã seguinte. 

Laevolac®31 
Lactulose 

(666,7 mg/ml) 
Xarope 

Indicado na obstipação 
crónica (em todos os 

Adultos: Dose inicial: 10-
20 

- Pode ser utilizado 
durante a gravidez 
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(10g/15ml) casos). g <>15-30 ml/dia (1 a 2 
colheres de sopa 

ou 1 a 2 saquetas de 15 
ml) 

em toma única ou dividida 
em duas tomas. 

Em manutenção, as 
doses 

são habitualmente 
reduzidas para metade 

isto 
é, 5-10 g <> 7,5-15 ml/dia 
(1/2 a 1 colher sopa/dia). 
Crianças: A dose inicial 

deverá ser: 5-10 anos: 10 
ml em duas 

tomas diárias (uma colher 
de chá corresponde a 5 

ml). 
1-5 anos: 5 ml /dia (1 

colher 
de chá) 

Idade inferior a 1 ano: 2,5 
ml em duas tomas dia. 

e aleitamento. 

 

 

Antidiarreicos 

Designação Substância Ativa 
Forma 

Farmacêutica 
Indicação Terapêutica Posologia Notas 

Imodium 
Plus®32 

Loperamida e 
Dimeticone 

Comprimido 
Tratamento sintomático 
da diarreia aguda, em 

Adultos com mais de 18 
anos 

- Não usar em 
crianças com idade 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária                                     Farmácia do Lago 
 

66 
 

(2 mg /125 mg) adultos e adolescentes 
com mais de 12 anos, 

associada a 
desconforto 

abdominal causado por 
gases, incluindo 

distensão, cólicas ou 
flatulência. 

de idade: 2 comprimidos, 
seguidos de um 

comprimido 
após cada dejeção 

diarreica. 
Não devem ser tomados 

mais 
de 4 comprimidos por dia 

e o 
tratamento deve ser 

limitado 
ao máximo de 2 dias. 

Adolescentes entre 12 e 
18 

anos de idade: 1 
comprimido, 

seguido de um 
comprimido 

após cada dejeção 
diarreica. 

Não devem ser tomados 
mais 

de 4 comprimidos por dia 
e o 

tratamento deve ser 
limitado 

ao máximo de 2 dias. 

inferior a 12 anos. 
- Não utilizar 

durante gravidez e 
aleitamento. 

Imodium 
Rapid®33 

Loperamida 
(2mg) 

Comprimido 
orodispersível 

Tratamento sintomático 
das diarreias agudas e 

crónicas. 
Após ileostomia, 

permite 
diminuir o número de 

Adultos e crianças com 
mais 

de 5 anos de idade: 
diarreia aguda: a dose 

inicial é 
de 2 comprimidos (4 mg) 

para 

- Deve-se colocar o 
comprimido na 

língua. O 
comprimido 

dissolve-se sendo 
de seguida 

deglutido com a 
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dejeções e o volume 
das 

fezes e aumentar a sua 
consistência. 

os adultos e de 1 
comprimido 

(2 mg) para as crianças; 
seguida de 1 comprimidos 

(2 
mg) após cada 

dejeção diarreica. 
diarreia crónica: a dose 

inicial 
é de 2 comprimidos (4 

mg) 
por dia para os adultos e 

de 1 
comprimido (2 mg) por dia 

para as crianças; esta 
dose 

deve ser adaptada até se 
obter 1-2 dejeções sólidas 

por 
dia, o que geralmente é 
possível com uma dose 

de 
manutenção de 1 a 6 

comprimidos (2-12 mg) 
por 
dia. 

saliva. Não é 
necessária a 
ingestão de 

qualquer líquido 
para a sua toma. 

- Não usar em 
crianças com idade 

inferior a 5 anos. 
- Não utilizar 

durante gravidez e 
aleitamento. 

 

 

Antiflatulentos 

Designação Substância Ativa 
Forma 

Farmacêutica 
Indicação Terapêutica Posologia Notas 
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Aero-OM®34 
Simeticone 

(125mg) 
Cápsula mole 

Tratamento sintomático 
da distensão abdominal 
funcional (flatulência e 

meteorismo). 

Adultos com idade 
superior 

a 15 anos: 1 cápsula mole 
4 

vezes por dia, após as 
refeições. 

Não devem ser ingeridos 
mais de 500 mg (4 

cápsulas) 
por dia. 

As cápsulas moles devem 
ser engolidas inteiras e 

não 
mastigadas. 

A duração do tratamento 
não deverá ser superior a 

10 dias. 

- Não recomendado 
a crianças. 

- Utilizar com 
precaução durante 

gravidez e 
aleitamento. 

Dulcogas®35 
Simeticone 

(125mg) 
Grânulos, 
saquetas 

Ajuda a eliminar o gás 
do intestino. Reduz a 
sensação de inchaço. 

Ajuda a prevenir a 
flatulência. 

Adultos e adolescentes 
com 

mais de 14 anos: 1-2 
saquetas até 3 vezes por 

dia 
durante as principais 

refeições; 
Crianças dos 6 aos 14 

anos: 
1 saqueta até 3 vezes por 

dia. Deixar que os 
grânulos se 

dissolvam por completo 
na 

boca. Caso desejar pode 
beber água após a toma. 

- Não usar em 
crianças com idade 

inferior a 6 anos. 
- Não contém 

sacarose: pode ser 
utilizado por 
diabéticos. 

- Pode ser utilizado 
durante a gravidez 

e 
aleitamento 
mediante 

aconselhamento 
médico. 
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Pankreoflat®36 

Pancreatina 
(Amilases, 
Lipase e 

Proteases) + 
Dimeticone 

(172mg + 80 
mg) 

Comprimido 
revestido 

-Acumulação excessiva 
de gases abdominais 

de 
várias etologias – 

meteorismo, flatulência, 
aerofagia, aerocolia 

como ocorre por ex. na 
síndrome do cólon 

irritável, na síndrome de 
Römheld; 

- Dor devido a 
distensão 

abdominal; 
- Enfartamento; 

- Preparação dos 
doentes para 

diagnóstico radiológico 
abdominal, renal 

e ósseo e para várias 
endoscopias digestivas. 

1 a 2 comprimidos 
revestidos às 3 refeições. 

Na preparação dos 
doentes 

para exames abdominais, 
3 

comprimidos 3 vezes ao 
dia, 

nos dias que antecedem o 
exame e 2 comprimidos 

na 
manhã do exame, em 

jejum. 

O efeito anti-
espuma 

do dimeticone 
poderá ser 

negativamente 
afetado pela 

utilização 
concomitante de 

antiácidos 
(hidróxido de 

alumínio e 
carbonato 

de magnésio). 
- Não utilizar 

durante 
gravidez e 

aleitamento. 

 

 

Probióticos 

Designação Substância Ativa 
Forma 

Farmacêutica 
Indicação Terapêutica Posologia Notas 

BioGaia®37 
Lactobacillus reuteri 

Protectis 
Solução oral, 

gotas 

O BioGaia® são gotas 
inovadoras, com efeitos 

clinicamente 
comprovados, que 

oferecem benefícios à 
saúde através de um 

Agitar bem antes de usar. 
Tomar 5 gotas ao dia 

antes 
ou depois das refeições. 

As gotas podem ser 
misturadas em água ou 

- Este produto 
pode ser tomado 

por lactentes, 
crianças e 
adultos. 
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maior reforço das 
defesas naturais do 
sistema imunitário, 

diminuindo as infeções 
gastrointestinais. 

qualquer outra bebida fria. 
No lactente pode 

misturar-se 
no leite com o leite 

temperatura de 
administração (max. 37º 

C). 
Não misturar com leite a 

ferver. 
Não superar a dose diária 

expressamente 
recomendada. 

UL-250®38 
Saccharomyces 

boulardii 

Pó para 
suspensão 

oral 

UL-250, como 
normalizador da flora 

intestinal e antidiarreico 
microrgânico, está 

indicado nas situações 
em que existam 
alterações do 

ecossistema intestinal, 
designadamente 

diarreias a rotavírus, 
em 

crianças. 

A dose habitual é de 1 
saqueta, 3 vezes por dia. 

- Não está 
indicado em 
crianças com 

idade inferior a 3 
meses. 

- Contém sacarose: 
Não 

indicado a 
diabéticos. 

- Não utilizar 
durante gravidez 

e aleitamento. 

ZirFos®39 

Bifidobacterium 
longum W11, 

fructooligosacáridos, 
vitaminas B6, B2, B1 

e B12. 

Pó para 
suspensão 

oral 

A suplementação 
alimentar com 

Bifidobacterium longum 
W11 é recomendada 
para o equilíbrio da 

flora 
intestinal. As vitaminas 

B1, B2, B6 e B12 
participam no normal 
metabolismo produtor 

Tomar uma saqueta por 
dia. 

Colocar o conteúdo de 
uma 

saqueta em cerca de ¼ 
de 

um copo de água ou leite. 
Misturar e tomar 

imediatamente após a 
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de energia. 
Adicionalmente, as 
vitaminas B6 e B12 
contribuem para o 

normal funcionamento 
do sistema imunitário. 

preparação, de 
preferência 

entre as refeições. 

 

 

Protetores Gástricos 

Designação Substância Ativa 
Forma 

Farmacêutica 
Indicação 

Terapêutica 
Posologia Notas 

Kompensan®40 

Carbonato de 
dihidróxido 

de 
alumínio e sódio 

(340mg) 

Comprimido 
para chupar 

Indicado no alívio 
sintomático de 
perturbações 

gastrointestinais, tais 
como pirose e 

enfartamento, devidas 
à 

hiperacidez. 

Adultos: 1 a 2 
comprimidos 

para chupar no intervalo 
das 

refeições ou ao deitar. 
A dose diária máxima 

recomendada de 
carbonato 

de dihidróxido de 
alumínio 

e sódio são 8 
comprimidos 

para chupar, durante um 
período de 24 horas, 
tomados em doses 

separadas e que não 
deverá 

exceder 2 comprimidos 
para 

chupar por cada dose. 

- Antiácido. 
- Não usar em 

crianças com idade 
inferior a 12 anos. 
- Contém sacarose 
e alto teor de sódio: 

Atenção com 
doentes diabéticos 
e/ou hipertensos. 
- Tendo em conta 

uma possível 
diminuição da 

absorção e 
interações 

medicamentosas, 
deve considerar-se 
um intervalo de 1 a 

2 horas entre a 
administração de 
antiácidos e de 

outros fármacos. 
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- Não utilizar 
durante gravidez e 

aleitamento. 

Kompensan 
S®41 

Carbonato de 
dihidróxido 

de 
alumínio e sódio 

e dimeticone 
(340mg + 30mg) 

Comprimido 
para chupar 

Alívio sintomático de 
perturbações 

gastrointestinais tais 
como pirose, 
enfartamento, 

flatulência, aerofagia e 
meteorismo. 

Adultos: 1 a 2 
comprimidos 

para chupar no intervalo 
ou 

após as refeições, ao 
deitar 

ou se os sintomas assim 
o 

exigirem. 

- Antiácido. 
- Não usar em 

crianças com idade 
inferior a 12 anos. 
- Contém sacarose 
e alto teor de sódio: 

Atenção com 
doentes diabéticos 
e/ou hipertensos. 
- Tendo em conta 

uma possível 
diminuição da 

absorção e 
interações 

medicamentosas, 
deve considerar-se 
um intervalo de 1 a 

2 horas entre a 
administração de 
antiácidos e de 

outros fármacos. 
- Não utilizar 

durante gravidez e 
aleitamento. 

Leite de 
Magnésia 
Phillips®42 

Hidróxido de 
magnésio 
(83 mg/ml) 

Suspensão oral 

Tratamento da 
obstipação. 

Tratamento de 
situações resultantes 

do 
refluxo gastroesofágico 

e da hiperacidez tais 

Como antiácido: 
Adultos (incluindo idosos) 

e 
crianças com idade igual 

ou 
superior a 12 anos: 5-15 

ml 

- Atenção às várias 
interações 

medicamentosas. 
- Contém sódio: 

especial precaução 
em doentes 
hipertensos. 
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como: azia, 
enfartamento e 

indigestão. 

Se necessário pode 
repetir a 

dose até um máximo de 
60 

ml em 24 horas. 
Dose diária máxima 

recomendada: 60 ml em 
24 

horas. 
Crianças dos 2-11 anos: 

5 ml 
(uma colher cheia ou a 
tampa doseadora cheia 

até 
ao primeiro traço). Se 

necessário pode repetir a 
dose até um máximo de 

30 
ml em 24 horas. 

Dose diária máxima 
recomendada: 30 ml em 

24 
horas. 

Crianças com idade 
inferior 

a 2 anos: Segundo 
indicação 
médica. 

- Não utilizar 
durante gravidez e 

aleitamento. 

Proton®43 
Omeprazol 

(10 mg) 
Cápsula 

gastrorresistente 

Tratamento de curta 
duração em adultos da 

azia, dispepsia, 
enfartamento, 

indigestão ácida e 
hiperacidez ou 

A dose habitual é de 1 
cápsula de Proton® por 

dia. A 
dose pode ser 

aumentada 
até 2 cápsulas por dia, 

- Inibidor da bomba 
de protões. 

- Não usar em 
crianças com idade 
inferior a 18 anos. 

- Contém sacarose: 
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prevenção destes 
sintomas quando 

associados ao 
consumo 

de alimentos e 
bebidas. 

nunca devendo 
ultrapassar 

as 2 cápsulas. 
As cápsulas de Proton® 
podem tomar-se antes, 

durante ou após as 
refeições, com um pouco 

de 
água. 

Para prevenção dos 
sintomas, o medicamento 
deverá ser tomado uma 

hora antes das refeições. 

Atenção aos 
doentes diabéticos. 

- Não ocorreram 
interações, com a 

administração 
concomitante de 

antiácidos. 
- Não utilizar 

durante gravidez e 
aleitamento. 

Gaviscon®44 

Alginato de sódio, 
Bicarbonato de 

sódio e 
Carbonato de 

cálcio 
(250 mg + 133,5 

mg + 80 mg) 
/10ml 

Comprimido 
para mastigar 

Tratamento dos 
sintomas de refluxo 
gastroesofágico, tais 
como regurgitação 

ácida, 
pirose e indigestão 
relacionada com o 
refluxo, que podem 

ocorrer por exemplo, 
após as refeições, 

durante a gravidez, ou 
em doentes com 

sintomas relacionados 
com esofagite de 

refluxo. 

Adultos e crianças com 
idade igual ou superior a 

12 
anos: Dois a quatro 

comprimidos após as 
refeições e ao deitar (até 

quatro vezes por dia). 
Crianças com menos de 

12 
anos: Administrar apenas 

sob aconselhamento 
médico. 

- Protetores da 
mucosa gástrica. 

- Deve ser efetuado 
um intervalo de 2 

horas entre a toma 
de Gaviscon® e a 
administração de 

outros 
medicamentos. 

- Contém alto teor 
de sódio: especial 

precaução em 
doentes 

hipertensos. 
- Pode ser utilizado 
durante a gravidez. 

Gaviscon 
Duefet®45 

Alginato de sódio, 
Bicarbonato de 

sódio e 
Carbonato de 

cálcio 

Suspensão oral 
em saquetas 

Tratamento dos 
sintomas de refluxo 

gastroesofágico 
relacionados com 
acidez, tais como 

Adultos e crianças com 
idade igual ou superior a 

12 
anos: 10-20 ml (1 a 2 

- Protetores da 
mucosa gástrica. 

- Devido à 
presença 

de carbonato de 
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(500 mg + 213 mg 
+ 325 mg) /10ml 

regurgitação ácida, 
pirose e indigestão, 

que 
podem ocorrer por 
exemplo, após as 

refeições ou durante a 
gravidez. 

saquetas) após as 
refeições 

e ao deitar, até quatro 
vezes 

por dia. 
Crianças com idade 

inferior 
a 12 anos: Administrar 

apenas sob 
aconselhamento 

médico. 

cálcio que atua 
como um antiácido, 
deve ser efetuado 
um intervalo de 2 

horas entre a toma 
de Gaviscon® e a 
administração de 

outros 
medicamentos. 

- Contém alto teor 
de sódio: especial 

precaução em 
doentes 

hipertensos. 
- Pode ser utilizado 
durante a gravidez 

e aleitamento. 
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