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RESUMO 
 

O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades realizadas, assim como 

valências e projetos desenvolvidos no meu estágio em Farmácia Comunitária, realizado na 

Farmácia do Lago, no período de Setembro de 2018 a Fevereiro de 2019.  

O estágio em Farmácia Comunitária é uma oportunidade de crescimento pessoal e 

profissional uma vez que estamos perante desafios constantes, situações novas e realidades 

que ainda não tinham sido aprofundadas ao longo dos cinco anos de curso.  A farmácia 
comunitária tem como ponto fulcral a aplicação do conhecimento científico apreendido 

teoricamente durante cinco anos de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e aplicá-lo 

na prática. É, porém, essencial durante o atendimento ao balcão conseguir transmitir este 

conhecimento de forma adequada e simplificada ao atendimento geral. 

A experiência é crucial para a melhoria da comunicação interpessoal já que, 

efetivamente, o farmacêutico é o último profissional de saúde a contactar com o utente, e desta 

forma, o seu conhecimento e aconselhamento farmacêutico revelam-se essenciais para a 
melhoria da saúde pública. Este é o especialista do medicamento e, como tal, a proximidade 

com o paciente e a criação de uma relação de confiança têm que ser trabalhadas e refinadas 

para que a sua posição seja valorizada. 

A escolha dos temas que aprofundei surgiram de experiências que vivenciei ao longo 

dos seis meses de estágio. Optei por temas que pudessem solucionar lacunas que teria na 

minha formação, como o conhecimento aprofundado dos benefícios da suplementação com 

colagénio, mas também abordar pormenorizadamente outro tema em expansão no mundo 

farmacêutico, como é o caso da Psoríase, conhecendo as suas diversas formas, etiologia, 
formas de tratamento tanto clássicas como inovadoras. 

Estão também incluídos neste relatório outros trabalhos elaborados por mim, tendo os 

temas sido sugeridos pela minha orientadora de estágio e demais farmacêuticos, com o intuito 

de aprofundar o meu conhecimento sobre determinados assuntos e para que estejam 

disponíveis na farmácia para aconselhamentos futuros. 
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INTRODUÇÃO 
 

O estágio curricular ao qual me propus na Farmácia do Lago (FdL) decorreu no âmbito 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto e teve a duração 

de seis meses, de Setembro de 2018 a Fevereiro de 2019. O mesmo foi feito sob a orientação 

da Dr.a Cecília Alves de Sousa. O horário de estágio realizado era de segunda a sexta das 

10h-18h. Porém, foi possível, no decorrer do estágio, fazer algumas alterações ao horário de 

forma assistir a outros períodos de trabalho, como fins-de-semana. 
Na FdL pude desempenhar variadas tarefas que recaem sobre o farmacêutico 

comunitário no dia-a-dia, como o controlo de validades do stock, efetuar e rececionar 

encomendas, efetuar notas de devolução e regularizar devoluções, preparação de manipulados 

e preenchimento das respetivas fichas de preparação, atendimento ao público, realização de 

inventário, organização de receituário e faturação. 

O relatório encontra-se dividido em duas partes distintas, sendo que a primeira se 

baseia nas atividades desenvolvidas ao longo do estágio e a segunda tem como objetivo a 

descrição de trabalhos que desenvolvi de forma a valorizar o farmacêutico e o aconselhamento 
ao utente. 
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PARTE I: A FARMÁCIA 

 

1. FARMÁCIA DO LAGO 
1.1. Localização geográfica e Estrutura Externa  
A FdL existe desde 1999 e localiza-se na Rua Arquitecto Cassiano Barbosa no edifício do 

Lago II, Porto. Está inserida numa zona residencial, perto do centro de saúde de Ramalde, 

consultórios médicos, laboratórios de análises clínicas e outros estabelecimentos comerciais. 

O acesso à farmácia é realizado através de uma porta de vidro exterior seguida de uma 

porta automática e ainda dispõe de quatro amplas montras, as quais são utilizadas para 

colocação de material publicitário, periodicamente alterados, alusivos a campanhas de 
produtos cosméticos ou especialidades farmacêuticas de incidência sazonal. A FdL está 

identificada no exterior com uma placa com o respetivo nome e com uma cruz verde luminosa, 

estando, desta forma, de acordo com as condições estabelecidas pelo Artigo 27º do Decreto-

Lei nº307/2007, de 31 de Agosto [1]. Esse sinal, para além de identificar um espaço publico de 

saúde, refere algumas informações, tais como: o nome da farmácia, data, hora e temperatura. 
As instalações permitem o acesso a todo o tipo de utentes, incluindo utentes com mobilidade 

reduzida. 

1.2. Horário de Funcionamento 
O horário de funcionamento, durante os dias úteis, decorre das 9:00h às 21:00h, e aos 

sábados, das 9:00h às 19:00h, sem interrupções. A FdL fecha aos domingos e feriados. Nos 

dias de serviço, definidos mediante o número de farmácias disponíveis na região, pela 

Administração Regional de Saúde e Associação Nacional de Farmácias (ANF), a FdL está em 
funcionamento as vinte e quatro horas consecutivas, funcionando desde a hora de abertura de 

um dia até ao horário de fecho do dia seguinte. Tudo isto cumpre com o disposto na Portaria 

nº277/2012, datada de 12 de Setembro [2]. 

1.3. Recursos Humanos 
De forma a assegurar a qualidade do atendimento ao público, a continuidade do 

seguimento da terapêutica do doente, na acessibilidade dos mesmos ao medicamento, de 

forma a prestar apoio a uma melhor qualidade de vida da população, a FdL possui uma equipa 

altamente qualificada, comunicativa, responsável e com conhecimentos científicos para garantir 

o sucesso da adesão e educação dos utentes à respetiva farmacoterapia.  

Esta mesma equipa conta com 7 farmacêuticos, Dr.a Maria de Lurdes Lemos (DT e 

Proprietária da Farmácia), Dr.a Cecília Alves Sousa (Farmacêutica Adjunta e minha 

orientadora), Dr.a Joana Lemos, Dr.a Mariana Roma, Dr. João Alves, Dr.a Júlia Botelho Moniz, 
Dr. Bruno Gonçalves. Conta ainda com dois ajudantes técnico, Sr. José Marques e Sr. Paulo 

Lima, e o serviço de enfermagem é assegurado pela Enfª Carla Rodrigues. A FdL conta 

também com presença de colaboradores no serviço de podologia e nutrição. 
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1.4. Perfil dos utentes 
A maioria dos utentes da FdL são clientes frequentes, que confiam nos serviços prestados, 

e que por isso, contribuem para uma constante melhoria da equipa profissional que tem como 

finalidade a melhoria do estado de saúde destes mesmos. 

Ao longo do meu estágio, o grupo de utentes demonstrou ser heterogéneo: existem utentes 

que se deslocam à farmácia para aviar a medicação necessária para a terapêutica instituída 

pelos médicos dos consultórios próximos, que poderá ser crónica ou não. Há ainda utentes 
fidelizados a serviços prestados na farmácia como, por exemplo, as consultas de nutrição, as 

consultas de podologia, a preparação de manipulados, as medições bioquímicas, os serviços 

de enfermagem e ainda os aconselhamentos gratuitos de várias marcas de dermocosmética. 

Encontrando-se num local de passagem e com grande movimento, surge uma pequena 

percentagem de utentes ocasionais. 

1.5. Instalações e Equipamentos 
A farmácia dispõe de instalações especificamente adaptadas que garantem a segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos e proporcionam condições de trabalho e 

atendimento ajustadas às necessidades dos utentes e do respetivo pessoal. 

1.5.1.  Área de atendimento ao público 

Na FdL, o local de atendimento (Anexo I – A) é definido como uma zona ampla, bem 

iluminada, com ar condicionado, música ambiente e mobiliário simples e funcional. É 

constituída por seis postos de atendimento, devidamente informatizados, cada um com um 
computador e leitor ótico de códigos de barras. Existem ainda no espaço uma máquina de 

dispensação de senhas, duas gôndolas, vários expositores, uma balança que avalia 

simultaneamente o peso e altura e calcula o Índice de Massa Corporal (IMC), uma braçadeira 

de medição de pressão arterial e, ainda, um pequeno gabinete onde são prestados serviços de 

podologia, nutrição e aconselhamentos cosméticos em dias que as conselheiras das marcas se 

deslocam à farmácia. Nesta zona, estão também presentes lineares onde estão expostos 

produtos de dermocosmética, produtos capilares, fitoterápicos, produtos de higiene dentária, 

suplementos alimentares, produtos de puericultura e higiene infantil entre outros.  

1.5.2.  Área de receção de encomendas/Área de armazenamento 

Na área de armazenamento na Farmácia do Lago, os requisitos quanto à aquisição e 

conservação dos medicamentos, nomeadamente nº1, nº2 e nº5 do artigo 34º do DL 307/2007, 

de 31 de Agosto são restritamente cumpridos, de modo a manter a qualidade, viabilidade e 

conservação dos mesmos [3]. Esta área (Anexo I – B) é constituída por um balcão onde existe 

instalado o terminal central dos computadores. É nesta área que se fazem as encomendas, a 

receção destas por leitura ótica, a devolução das mesmas e a impressão de etiquetas com o 

preço dos produtos não marcados. Nesta zona (Anexo I – C), existem, ainda, gavetas 

deslizantes onde os medicamentos são armazenados e organizados por medicamentos 

genéricos, medicamentos de referência, cremes/geles/emulsões, medicamentos de uso 
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oftálmico, injetáveis, transdérmicos, contracetivos, medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), medicamentos homeopáticos, ampolas, xaropes, medicamentos de uso vaginal, 

aerossóis e supositórios, todos organizados dentro de cada categoria por ordem alfabética de 

nome comercial e por prazos de validade. Existe também uma zona de armazenamento de 

granulados, produtos de uso na diabetes, como tiras e lancetas, leite e papas infantis, e 

produtos de uso veterinário.  
No segundo sector de armazenamento (anexo I – D), o mais distante à área de 

atendimento, encontra-se um frigorifico no qual estão os medicamentos que, devido às 

características de termosensibilidade, necessitam de condições de refrigeração especial (2-

8ºC) como o caso das vacinas para uso humano e veterinário, insulinas, oftálmicos, vaginais e 

suplementos liofilizados. Nesta zona (Anexo I – E) encontram-se também medicamentos e 

produtos para uso veterinário, alguns leites e papas infantis, produtos anti-piolhos e anti-

mosquitos, produtos de higiene oral e águas do mar bem como stock passivo, ou seja, os 

excedentes de produtos que foram adquiridos e grandes quantidades ou produtos sazonais 
que não se encontram na época de venda, sendo guardados em diversos armários que 

revestem esta área. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão armazenados à 

parte, sendo de acesso mais restrito [4].  

1.5.3.  Laboratório 

Na FdL é comum a preparação de manipulados pelo que este espaço está 

devidamente equipado com todo o material necessário para obedecer às Boas Práticas de 

Fabrico. Neste local (anexo I – F) encontram-se ainda as matérias-primas, devidamente 

rotuladas, necessárias para a elaboração de medicamentos manipulados, fichas de preparação 

e, ainda, a bibliografia exigida por lei [5]. É também neste espaço que se preparam 

preparações extemporâneas (xaropes e suspensões orais). 

1.5.4.  Gabinetes de Trabalho 

Na FdL existem dois espaços destinados a gabinetes de trabalho, um deles é de uso 

exclusivo da diretora técnica para a gestão e administração da farmácia (Anexo I – G). O 

segundo gabinete pertence à farmacêutica substituta e aos demais colaboradores, onde são 

realizadas variadas tarefas como organização e correção de receituário, onde são recebidos 

delegados comerciais e onde são também realizadas todas as outras reuniões. Neste gabinete 

(Anexo I – H), encontra-se toda a documentação que diz respeito à gestão dos psicotrópicos e 

ainda toda a faturação. 

1.5.5.  Gabinete de Cuidados Farmacêuticos e de Enfermagem 

Na FdL existe uma sala destinada ao aconselhamento de utentes de uma forma mais 

reservada, onde se procede à administração de injetáveis, cuidados de enfermagem e onde 

são, ainda, determinados parâmetros bioquímicos como glicose, colesterol total, HDL colesterol 

e triglicerídeos. Esta sala (Anexo I – I) é também usada para armazenamento, em armários, de 
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soro fisiológico, produtos de desinfeção, material de penso, compressas, entre outros produtos 

de enfermagem. É, ainda, neste espaço, que também se podem realizar consultas de 

podologia com profissionais habilitados da área. 

1.5.6.  Armazém  

A FdL possui um armazém localizado um andar acima, cujo acesso é por via exterior à 
farmácia. Localizam-se lá os excedentes de produtos de dermofarmácia e cosmética, produtos 

de higiene corporal, produtos de venda livre, expositores, entre outros; uma vez que a farmácia 

não apresenta espaço suficiente na própria para o seu armazenamento.  

2. GESTÃO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
2.1. Sistema informático 
A FdL está equipada com o sistema informático SifarmaÒ, estando disponível em todos os 

computadores da farmácia ligados em rede. Esta ferramenta é indispensável à gestão eficiente 

da farmácia uma vez que minimiza o tempo de trabalho, facilitando tarefas, como a verificação 

de stocks nos fornecedores, vendas diretas, vendas suspensas, vendas a crédito, 

regularização de vendas, gestão de stocks, controlo de prazos de validade, questões de 

faturação aos organismos de comparticipação e programação automática de encomendas, 

entre outras. Assim, permite a maximização da produtividade dos funcionários e, por 

consequência, a prestação de um serviço mais eficiente ao utente. Dispõe de um acesso fácil e 
rápido a informação científica relevante, como interações medicamentosas, posologias e 

contraindicações. 

2.2. Cartão de Fidelidade “Farmácia do Lago” 
Os utentes da FdL têm ao seu dispor um cartão de fidelidade no qual vão acumulando 

dinheiro à medida que fazem as suas compras. Assim, quando o utente compra algum produto 

de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 6% ou 23% ou ambos, 5% desse valor é 

acumulado. Quando acharem pertinente podem descontar esse valor acumulado em qualquer 
compra que façam. 

2.3. Marketing da Farmácia do Lago 
A FdL possui um site (www.farmaciadolago.com), no qual são apresentados centenas de 

produtos, a sua descrição e modo de utilização, informações sobre os serviços prestados na 

farmácia e outras informações úteis. Através deste site podem ser realizadas encomendas de 

qualquer parte do mundo para qualquer parte do mundo também. A FdL apresenta também 
uma página de “Facebook”, na qual são anunciados os serviços prestados, assim como as 

promoções que estarão disponíveis na farmácia. 

2.4. Controlo de prazos de validade 
O prazo de validade (PV) é extremamente importante na gestão de uma farmácia e, como 

tal, o seu controlo é realizado em dois momentos diferentes. O primeiro é durante a receção 

diária da encomenda, no qual os PV são atualizados individualmente na respetiva ficha do 
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sistema informático, e o segundo momento é no fim do mês, onde é impressa uma listagem no 

qual constam todos os produtos com um PV a expirar nos dois meses seguintes. Os produtos 

nela mencionados são separados e, posteriormente, devolvidos aos fornecedores 

acompanhados de uma nota de devolução, onde se encontra devidamente justificado o motivo. 

Existem diversas razões que justifiquem a devolução de um produto para além da 

expiração do PV, como o facto do produto se encontrar danificado, incompleto ou em casos de 
descontinuidade ou retirada do mercado e ainda em situações em que o produto foi enviado 

pelo fornecedor por engano. 

Desde o primeiro até ao último dia do meu estágio, tive o compromisso de controlar os PV 

de uma forma rigorosa, já que é crucial garantir a qualidade e conformidade de todos os 

produtos dispensados ao utente.  

2.5. Gestão de Stock 
Numa farmácia comunitária a gestão de stock deve ser feita de forma a evitar erros sejam 

por defeito ou por excesso, pois os erros por defeito traduzem-se numa situação de rutura de 

stock, em que o produto não está disponível ao utente; os erros por excesso representam um 

empate de capital, associado a um aumento de tempo e espaço de armazenamento do 

produto, o que pode levar à sua devolução por expiração do prazo de validade. A gestão de 

stock na FdL é bastante complexa, já que é influenciada por diversos fatores, nomeadamente, 

a constante entrada de novos produtos no mercado, com a agravante da sazonalidade de 

muitos destes, o perfil dos utentes, hábitos de prescrição dos médicos, rotação diária dos 
produtos, publicidade nos meios de comunicação social e ações de marketing.  

De modo a garantir que não ocorra uma rutura do stock, a FdL assegura através do 

programa SifarmaÒ stocks mínimos e máximos dos produtos existentes, com o objetivo de 

haver um reforço destes em tempo útil e em quantidades adequadas. Contudo, ao longo do 

estágio deparei-me com um problema recorrente, a constante falta de medicamentos junto dos 
fornecedores. Por vezes, o produto esgotado decorria a nível nacional ou por questões 

inerentes ao próprio laboratório. A estratégia passava então por comunicar, por via telefónica, 

com os fornecedores necessários até encontrar um fornecedor que possuísse o medicamento 

necessário para o utente, tendo por diversas vezes necessidade de recorrer ao delegado da 

empresa produtora para o obter. Quando não tínhamos sucesso, tínhamos necessidade de 

recorrer à dispensa de um medicamento do mesmo do grupo homogéneo ou comunicar com 

uma outra farmácia do grupo que, eventualmente o tivesse. É, portanto, essencial saber 

reverter de forma rápida e vantajosa para a farmácia, de uma eventual rutura de stock, da qual 
nem sempre depende da farmácia, mas sim das supra-entidades da cadeia do medicamento. 

2.6. Encomendas 

2.6.1. Realização de encomendas 

A FdL coopera com 3 distribuidores grossistas nacionais: Alliance Healthcare, Cooprofar e 

Empifarma.  
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Na FdL as encomendas são feitas duas vezes por dia, uma no final do turno da manhã e 

outra ao final do dia, à Alliance Healthcare. O SifarmaÒ sugere uma encomenda de acordo com 

os stocks máximo e mínimo da ficha do produto. Esta proposta é, posteriormente, revista e 

alterada de acordo com determinadas exigências e necessidades dos utentes. Após a 
conferência, a encomenda é enviada informaticamente para o distribuidor grossista.  

Durante o atendimento, surgem, por vezes, situações que exigem a consulta de 

disponibilidade ou a realização de uma encomenda imediata de determinado produto, a qual 

pode ser realizada através de uma chamada telefónica diretamente para o fornecedor ou pelo 

gadget específico do fornecedor instalado nos computadores de trabalho da área de 

atendimento, às quais se dá o nome de encomendas “instantâneas” e encomendas “Via 

Verde”. 
 Existe ainda outro tipo de encomendas, habitualmente feitas para produtos sazonais, 

produtos de elevada rotatividade, medicamentos genéricos ou produtos de dermocosmética, 

que são realizadas através de delegados de informação médica dos laboratórios. As suas 

visitas frequentes à farmácia, sempre sujeitas a marcação prévia, têm o objetivo de dar a 

conhecer novos produtos e oferecer condições de compra mais apelativas para a farmácia, 

através de descontos ou bonificações. Quando falamos deste tipo de encomendas, estas são 

formalizadas por uma nota de encomenda, ficando o duplicado na farmácia para futura 

conferência dos produtos aquando da sua receção. 

2.6.2. Receção de encomendas 

A receção de encomendas constitui uma tarefa de elevada responsabilidade e 

importância, uma vez que qualquer erro pode dar origem a incorreções de stock, altamente 

relevantes para a gestão da farmácia. A receção começa pela chegada dos produtos, 

devidamente acondicionados em contentores, munidos de um código de barras, número de 

série, identificados com o nome da farmácia e acompanhados de fatura/nota de encomenda, 
em duplicado. Todas as faturas são arquivadas, por ordem cronológica e de fornecedor, na 

farmácia. Mensalmente é enviada uma fatura que inclui os números e datas das faturas 

correspondentes ao respetivo mês.  

A receção de encomendas na FdL é processada em dois espaços distintos: as 

encomendas diárias e instantâneas do nosso distribuidor grossista, encomendas pequenas e 

as encomendas relativas aos medicamentos genéricos são rececionadas na farmácia, mais 

especificamente, na área de receção de encomendas (anexo I – B); as encomendas de 

dermocosmética, as encomendas de MNSRM e todas as outras encomendas são rececionadas 
no armazém.  

Os produtos que necessitam de refrigeração são os primeiros a ser conferidos e 

armazenados no frigorifico, uma vez que, apesar de virem acondicionados em contentores 

isotérmicos, não devem ser sujeitos a uma quebra da cadeia de frio. 

Posteriormente, segue-se a receção de todos os outros produtos, procedendo-se à 

leitura ótica ou introdução manual do Código Nacional do Produto (CNP) de cada produto. 
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Durante a receção é necessário cuidado e atenção redobrada ao certificar vários dados, como 

o número de unidades pedidas, número de unidades recebidas, dosagem, os prazos de 

validade, a integridade das embalagens, o Preço de Venda à Farmácia (PVF) e o Preço de 

Venda ao Público (PVP) e a margem de comercialização. Quando surge alguma irregularidade, 

o fornecedor é notificado, via telefone, procedendo-se à devolução do produto, se assim for o 

caso. 
Nos casos dos MNSRM, dermocosmética ou outros produtos que não tenham o PVP 

exposto na caixa, este é calculado na farmácia, tendo em conta o IVA e a margem de 

comercialização estabelecida pela farmácia. Após a validação da encomenda, são emitidas as 

respetivas etiquetas de códigos de barras contendo o PVP e o IVA. 

No caso de não se proceder à importação de uma encomenda no sistema, dá-se a 

entrada manual da mesma, sendo que todos os procedimentos e aspetos referidos 

anteriormente são igualmente realizados. 

Desde o primeiro dia de estágio estive presente em todos estes passos da receção e 
conferência de encomendas, tal como na realização de encomendas “instantâneas”. 

2.6.3.  Armazenamento  

Após a receção dos produtos farmacêuticos procede-se ao acondicionamento destes 

em local apropriado, segundo o critério First Expired, First Out (FEFO) e também segundo o 

conceito first in, first out (FIFO). Assim, coloca-se de forma mais acessível aqueles produtos 

que apresentam um prazo de validade mais curto. Existem quatro espaços distintos onde 
podem ser armazenados os medicamentos: a maioria dos medicamentos são acondicionados 

em gavetas deslizantes, divididos por especialidades e genéricos, por ordem alfabética, e 

quando este acondicionamento não é suficiente são direcionados para os armários de 

armazenamento, onde estão presentes os excedentes; alguns dos MNSRM estão dispostos em 

áreas privilegiadas da zona de atendimento, para que possam ser visualizados mais facilmente 

pelo consumidor final, os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são guardados em 

local próprio de acesso restrito e os produtos sujeitos a refrigeração são acondicionados no 

frigorífico, a uma temperatura controlada entre os 2 a 8oC. 
As condições de humidade e temperatura são controladas em todos os locais da FdL 

por termohigrómetros devidamente certificados e calibrados anualmente.  

Este processo foi essencial para ter o conhecimento da gama de produtos existente na 

farmácia tal como das diferentes formas farmacêuticas com o mesmo nome comercial e da 

localização das mesmas. Sinto que foi extremamente útil aquando da dispensa de medicação, 

uma vez que tornou mais rápido e eficiente a busca dos produtos. 

2.6.4.  Reserva de produtos 

Na FdL é habitual realizarem-se reservas de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos, estando as mesmas separadas em dois grupos diferentes: as pagas e as não 
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pagas. Estas duas categorias encontram-se arrumadas em dois locais distintos da farmácia 

para uma mais rápida procura e para minimizar eventuais trocas ou erros.  

As reservas são feitas manualmente depois de terem sido solicitadas através do 

Sifarma, escrevendo num papel os dados pertencentes à pessoa que realiza a reserva em 

questão, tal como o nome, o número de telefone, o produto a reservar, o dia no qual foi feita a 

reserva e a situação de pagamento (paga ou não paga). 
Quando o produto chega, é rececionado e é anexado o papel da reserva, o utente é 

contactado com o aviso que o produto já está na farmácia, sendo depois colocado no lugar 

devido até este voltar à farmácia e levantar o produto.  

2.6.5.  Devoluções 

A devolução de produtos decorre da obrigatoriedade de retorná-los ao armazenista 

quando estes não se apresentem em conformidade, seja pelo prazo de validade do produto já 
ter expirado ou por outros motivos, como a danificação da embalagem, a detioração do 

produto, por enganos no envio dos produtos, entre outros. Para se fazer a devolução deste 

mesmo produto ao armazenista é emitida uma nota de devolução ao fornecedor através do 

Sifarma, onde constam informações como o número da guia de transporte, identificação da 

farmácia, nome comercial, código do produto, quantidade devolvida e o motivo dessa mesma 

devolução. Se o fornecedor aceitar pode ser efetuada a troca do produto ou pode ser 

concedido o crédito, dependendo da política interna do próprio fornecedor. Contudo, a 

devolução pode não ser aceite e aí o produto volta para a farmácia, entrando na contabilidade 
como quebra.  

3. Classificação e quadro legal de produtos existentes na farmácia 
3.1. Dispensa de Medicamentos 
A principal tarefa desempenhada pelo farmacêutico comunitário é a dispensa de 

medicamentos, pelo que esta deve ser feita com o maior rigor, responsabilidade e empenho. O 

farmacêutico tem um papel fulcral uma vez que é o profissional de saúde mais próximo e 

acessível ao utente e é preponderante no aconselhamento, educação e esclarecimento de 

todas as eventuais dúvidas do utente no que diz respeito à medicação. Ainda deve ser capaz 
de aconselhar medida não farmacológicas a adotar para melhorar o bem-estar do utente. No 

ato da dispensa dos medicamentos, o farmacêutico fornece ao utente todas as informações 

que este necessita para proceder corretamente à terapêutica como a dose, posologia, duração 

do tratamento, interações que possam ocorrer com outros medicamentos ou alimentos, contra-

indicações, modo de uso, conservação e manipulação do medicamento.  

Segundo o DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos podem ser classificados 

quanto à sua dispensa em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) [6]. 

3.2. Receita Médica 
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A prescrição médica é obrigatoriamente prescrita por DCI, além de que inclui também a 

forma farmacêutica, a dosagem, a dimensão da embalagem, o número de embalagens e a 

posologia [7].  

A receita médica pode ser prescrita de três formas: as receitas manuais, as receitas 
materializadas e as recentes receitas sem papel (RSP), sendo estas duas últimas eletrónicas. 

Preferencialmente a prescrição deve ser eletrónica de maneira a que a dispensa dos 

medicamentos seja o mais segura possível, evitando quaisquer erros. As receitas manuais 

apenas são prescritas em casos excecionais, isto é, deve existir uma razão explicativa para a 

ausência de prescrição eletrónica, como por exemplo a falência informática, a inadaptação do 

prescritor, a prescrição no domicílio e profissionais que prescrevam um máximo de 40 

receitas/mês. 
As receitas eletrónicas materializadas podem ter um caracter renovável, apresentando uma 

validade de 6 meses ou ter apenas validade de 30 dias. As RSP são constituídas por um 

número ilimitado de linhas de prescrição e cada linha de prescrição tem um prazo de validade 

associado. As receitas manuais nunca podem ser de carácter renovável e há um limite de 4 

linhas por receita e de 2 unidades por produto, não podendo ultrapassar as 4 unidades por 

receita. Para que este tipo de receita apresente validade legal tem de satisfazer requisitos, 

sendo eles: Número da receita; Local de prescrição; Identificação do médico prescritor; Nome e 

número do utente ou do beneficiário do subsistema; Entidade financeira responsável; 
Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos (se aplicável); 

Denominação comum internacional da substância ativa; Dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, número de embalagens (nas situações em que as duas últimas não 

se encontrem presentes, deverá ser dispensada a embalagem de menor quantidade 

comercializada e na dosagem mais baixa); Assinatura do prescritor; Vinheta identificativa do 

médico prescritor; Identificação da especialidade médica, se aplicável, e contacto telefónico do 

prescritor. Além disto, a receita não se pode encontrar rasurada, apresentar diferentes 
caligrafias ou ser prescrita com caneta de cor diferente ou a lápis. Quando validados todos os 

pontos anteriores a receita encontra-se então pronta para ser aviada, tendo uma validade de 

30 dias a contar da sua data de emissão. 

Relativamente aos dispositivos médicos abrangidos pelo Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo da Diabetes, na receita médica não podem constar outros 

medicamentos. O mesmo acontece quando são prescritos medicamentos psicotrópicos ou 

estupefacientes. Pelo contrário, as RSP podem conter mais do que quatro linhas de prescrição 

e cada linha pode conter até seis embalagens. Além disso, nestas receitas os medicamentos 
psicotrópicos e os dispositivos médicos abrangidos pelo Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo de Diabetes podem coexistir juntamente com outros medicamentos prescritos. 

O aviamento das receitas não necessita de ser feito todo de uma vez, podendo ser 

feito gradualmente pelo utente e em diferentes farmácias.  

3.3. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 
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Como o próprio nome indica, os medicamentos pertencentes a este grupo só podem ser 

dispensados numa farmácia, por posse e entrega de uma receita médica, após validação da 

mesma pelo farmacêutico. Os MSRM são assim classificados, de acordo com o nº1 do artigo 

114º do DL 176/2006, de 30 de Agosto [8]: 

• Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica 

• Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando utilizados com 

frequência, em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam 

• Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja, 

atividade e/ou reações adversas careçam de consulta médica 

• Destinam-se a ser administrados por via parentérica. 

As receitas médicas podem ser efetuadas por duas vias (de acordo com a Portaria nº 137-

A/2012 de 11 de Maio) [9]: prescrição por via eletrónica ou prescrição por via manual. De 

acordo com o DL 176/2006 de 30 de Agosto, os MSRM podem ser classificados como: 

• Medicamentos sujeitos a receita médica renovável (artigo 116º) [10] 

• Medicamentos sujeitos a receita médica especial (artigo 117º) [11] 

• Medicamentos sujeitos a receita médica restrita (artigo 118º) [12] 

O primeiro caso destina-se a determinadas doenças ou tratamentos prolongados, que 

possam, no respeito pela segurança da sua utilização, ser adquiridos mais do que uma vez, 

evitando deste modo que o utente tenha o inconveniente de se deslocar ao médico 

simplesmente para renovar a prescrição [10]. Contudo não são permitidas mais do que três 

renovações (3 vias), tendo uma validade máxima de 6 meses. No que diz respeito aos 

medicamentos prescritos através de uma receita não renovável (especial/restrita), estes 

destinam-se a tratamentos pontuais ou que não possam ser prescritos em receitas de validade 

até seis meses, como substâncias classificadas como estupefacientes ou psicotrópicos.  

3.4. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
Os produtos estupefacientes e substâncias psicotrópicas, devido às suas características 

farmacológicas, são substâncias quimicamente potentes e potencialmente perigosas ao nível 

do Sistema Nervoso Central (SNC), causando habituação e dependência física e psíquica, 

podendo levar a abusos no seu uso. Os medicamentos que se inserem nesta categoria 

(Tabelas I a II anexas ao DL 15/93, de 22 de Janeiro [4], ou qualquer das substâncias referidas 

no nº 1 do artigo 86º do decreto regulamentar nº61/94, de 12 de Outubro [13]) necessitam de 

uma receita médica especial e, consequentemente, são sujeitos a um controlo mais rigoroso ao 

nível do seu armazenamento e dispensa ao utente. Estes fármacos são encomendados 

juntamente com todos os outros medicamentos na lista de encomenda, diferenciando-se no 
modo da sua receção. 
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Assim, o farmacêutico, com recurso ao sistema informático, deve inserir os dados relativos 

ao médico prescritor, assim como preencher os dados do adquirente (nome, número e validade 

do bilhete de identidade, data de nascimento e morada) e do utente para o qual foi prescrita a 

medicação (nome e morada). Os dados são impressos no verso da receita que, 

posteriormente, é assinada tanto pelo farmacêutico, como pelo Diretor Técnico ou 

Farmacêutica Adjunta. Depois de todos os campos preenchidos é-lhe atribuído, 
informaticamente, um número sequencial de registo e, para além do recibo de venda, é 

impresso um recibo comprovativo da venda do psicotrópico. Mensalmente, até ao dia 8 do mês 

seguinte, é enviada a digitalização das receitas manuais tal como do registo de saídas. 

No que diz respeito a balanços de entradas e saídas de psicotrópicos, estes são enviados 

anualmente e a cópia destas receitas, em suporte informático, permanece arquivada, 

ordenadas por ordem de dispensa, na farmácia durante três anos. 

Ao longo dos seis meses do estágio, deparei-me com várias situações de dispensa de 

medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes. Contudo, como estagiária não pude 
dispensar este tipo de medicamentos, tendo sempre de recorrer a um farmacêutico da FdL e 

assistir ao seu atendimento. 

3.5. Medicamentos genéricos e Preços de Referência 
Um Medicamento Genérico (MG) define-se como um medicamento com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas (SA), a mesma forma 

farmacêutica, a mesma dosagem e cuja bioequivalência com o medicamento de referência 

tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [6]. 

Segundo a Lei nº11/2012 de 8 de Março, o farmacêutico deve informar o utente da 

existência de outros medicamentos do mesmo grupo homogéneo, ou seja, medicamentos com 

a mesma SA, forma farmacêutica, apresentação e dosagem, bem como sobre aqueles que são 

comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o que tem o preço mais baixo 

disponível no mercado, mas de diferentes laboratórios e com diferentes preços [14]. 

O preço de referência corresponde à média dos preços dos cinco medicamentos com 

preços mais baixos, dentro do mesmo grupo homogéneo. Assim, para ser calculada a 

comparticipação feita pelo Estado é usado este preço de referência. Dos cinco medicamentos 

com o preço mais baixo (PVP5), a farmácia deve ter disponível em stock pelo menos três deles 

e dispõe do prazo máximo de 12h para efetuar as diligências necessárias ao fornecimento de 
determinado medicamento que não esteja disponível em stock, para além do cumprimento da 

prescrição médica [14]. 

3.6. Comparticipação de Medicamentos 
Estão definidos legalmente regimes de comparticipação de medicamentos e produtos 

farmacêuticos pelo Estado. Além do SNS, entidade que abrange um maior número de utentes, 

existem outros subsistemas de saúde que podem estar responsáveis pelo pagamento de parte 

da comparticipação da receita. A comparticipação do Estado no preço de alguns medicamentos 

é fixada consoante dois regimes: o Regime Geral que abrange todos os utentes do SNS, e no 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia do Lago | Março 2019 
 

 13 

qual se estabelecem quatro escalões de comparticipação – A,B,C e D, correspondendo, 

respetivamente, à comparticipação de 90%, 69%, 37% ou 15% do PVP dos medicamentos; e o 

Regime Especial, que pode ser feito em função dos beneficiários (por exemplo: pensionistas – 

cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional) ou em função das 

patologias [15]. 

Relativamente ao regime especial, o médico terá que colocar na receita a designação 

correta da portaria ou despacho a que este desconto está vinculado. Os despachos que podem 

ser mencionados são [15]:  

• despacho nº4521/2001 – Paramiloidose 

• portaria nº 11387-A72003 – Lúpus, Hemofilia e Hemoglobinopatias 

• despacho nº 13020/2011 – Doença de Alzheimer 

• despacho nº 21094/99 – Psicose maníaco-depressiva 

• despacho nº 1234/2008 – Doença Inflamatória Intestinal 

• portaria nº 281/2017 – Artrite 

• portaria nº 331/2016 – Dor Oncológica 

• portaria nº 329/2016 – Dor Crónica 

• despacho nº 10910/2009 – Procriação medicamente assistida 

• lei nº 6/2010 – Psoríase 

• despacho nº 5635-A/2014 – Ictiose. 

Os medicamentos manipulados também estão sujeitos a comparticipação, desde que, na 

sua composição, não sejam utilizadas marcas comerciais e se mencionados no Despacho nº 

18649/2010. A percentagem de comparticipação está fixada nos 30% pelo SNS [15]. 

3.7. 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 lote. Cada lote é composto por trinta receitas, organizadas 

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

completo. Diariamente, as receitas são conferidas pelo farmacêutico responsável pela 

dispensa, tendo este que rubricar, datar e carimbar o verso de cada receita. Ao longo do mês, 
o farmacêutico responsável pela correção de receituário, que alterna entre dois farmacêuticos, 

verifica novamente cada receita, analisando se todos os parâmetros estão conformes. Há 

vários elementos que devem ser alvo de confirmação, como por exemplo verificar se os 

medicamentos dispensados correspondem àqueles que estão prescritos pelo médico e se as 

receitas estão datadas (e respetiva validade), assinadas e carimbadas. 
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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. No caso das receitas desmaterializadas todo este processo 

está facilitado, sendo feito automaticamente [16]. 

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de separar e organizar diariamente o 

receituário. Contudo, a correção do receituário é uma tarefa bastante morosa e que requer uma 

atenção redobrada, e como tal só tive oportunidade de a realizar num dos meses do meu 

estágio. 

3.8. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica (MNSRM) 
Os MNSRM são substâncias ou associações de substâncias utilizadas na prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças, bem como outros produtos que, não sendo utilizados 
para aqueles fins, sejam tecnicamente considerados medicamentos. A dispensa de 

medicamentos pertencentes a este grupo não exige nenhuma prescrição médica, sendo 

também designados, de uma forma vulgar, por medicamentos de “venda livre”. De acordo com 

nº1 e nº2 do artigo 115º do DL 176/2006, de 20 de Agosto, os MNSRM são classificados como: 

[17] 

• Os medicamentos que não preencham qualquer das condições previstas no artigo 

anterior (artigo 114º) não estão sujeitos a receita médica 

• Os medicamentos não sujeitos a receita médica não são comparticipáveis, salvo 
nos casos previstos na legislação que define o regime de comparticipação do 

Estado no preço dos medicamentos. 

Para serem considerados MNSRM, estes têm de ser constituídos por substâncias com baixo 

risco de interações e reações adversas associadas, segundo o DL nº 176/2006 de 30 de 

Agosto [6].  

Atualmente, existe uma subcategoria de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de 

Venda Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF) que inclui medicamentos sujeitos a receita médica 

que podem, transitoriamente, ser dispensados na farmácia sem prescrição médica se o seu 

DCI constar na lista do Anexo I do regulamento dos medicamentos não sujeitos a receita 

médica de dispensa exclusiva em farmácia (regulamento dos MNSRM-EF), e desde que 

cumpram as condições previstas nos protocolos de dispensa do Anexo II do mesmo 

regulamento [19].  
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3.9. Dispensa de outros produtos de Saúde 

3.9.1.  Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) 

Na FdL também se efetua a dispensa de medicamentos veterinários, sendo este 

definido, segundo o artigo 3º do DL 148/2008 de 29 de Julho, como “toda a substância, ou 

associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas” [20]. 

 Durante o estágio efetuei a dispensa de variados medicamentos veterinários, entre 

eles, desparasitários internos, antibióticos e desparasitantes externos.  

3.9.2. Medicamentos Manipulados 

Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado ou dispensado, sob a responsabilidade direta de um farmacêutico [21]. Atualmente, 

a manipulação apenas é necessária quando uma determinada fórmula é de difícil acesso no 

mercado ou quando é necessária uma adaptação específica a uma patologia ou a um utente. O 

cálculo do PVP destes medicamentos realiza-se segundo a Portaria nº 769/2004, de 1 de 

Julho, segundo a fórmula: [valor dos honorários de preparação + valor das matérias primas + 

valor dos materiais de embalagem] x 1,3 + IVA à taxa em vigor [22]. 

Na FdL o número de manipulados dispensados não é muito elevada, sendo 

essencialmente fórmulas preparadas para a queda de cabelo (soluções de minoxidil), cápsulas, 
cremes e pomadas. Os restantes pedidos, muitas vezes por falta de matéria-prima, a FdL 

encaminha para uma farmácia mais capaz de os produzir.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de preparar solução de minoxidil a 5%, 

cápsulas, cremes e pomadas.  

3.9.3.  Preparações Extemporâneas 

Alguns medicamentos, devido à sua instabilidade, são preparados aquando da sua 

dispensa. Nestas situações é necessário intervir e alertar o doente para cuidados especiais de 
conservação, de modo a manter a sua eficácia. 

3.9.4.  Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) 

Segundo o DL nº 189/2008, de 24 de Setembro, produtos cosméticos e 

dermofarmacêuticos podem ser definidos como substâncias ou preparações que estão 

destinadas a entrar em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, 
ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os 
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limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os 

odores corporais [23]. 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) estão ainda sujeitos, segundo o 

DL, a regras de rotulagem próprias como o prazo de validade e cadência de produto após a 

primeira abertura [23]. 

O aconselhamento farmacêutico deverá ser personalizado consoante as necessidades 

de cada tipo de pele e patologia especifica de cada utente, sendo que, para isso, é necessário 

colocar as questões certas ao utente. Como tal, é crucial o domínio do farmacêutico nesta 

área, conhecendo as propriedades e vantagens de cada produto, de maneira a conseguir fazer 
o cross-selling dentro e fora de cada marca. 

Cada vez mais os PCHC são prescritos por dermatologistas para tratamentos de 

patologias dermatológicas. 

Na FdL, são variadas as marcas de produtos de dermofarmácia e cosmética, as quais 

estão expostas de forma visível, organizada e apelativa. 

Ao longo do meu estágio, o pedido de aconselhamento para estes produtos por parte 

dos utentes foi bastante recorrente. As formações que frequentei e a frequência das unidades 

curriculares optativas de Dermofarmácia e Cosmética foram cruciais para ganhar competências 
nesta área, de modo a melhorar e estar mais à vontade no aconselhamento deste tipo de 

produtos. 

3.9.5.  Produtos de Puericultura e Obstetrícia 

Um produto de puericultura consiste num artigo que se destina a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças. Os produtos de puericultura 

destinam-se a promover o bem-estar e a saúde dos bebés e das crianças nos seus primeiros 
anos de vida, assim como das respetivas mães. 

Na FdL há muita procura deste tipo de produto, existindo mesmo uma secção dedicada 

à puericultura que inclui biberões, tetinas, chupetas, escovas de dentes, papas e leites, artigos 

de higiene, fraldas e brinquedos, entre outros. 

3.9.6.  Produtos Fitoterápicos 

De acordo com o DL nº 176/2006, de 30 de Agosto, entende-se por “Medicamento à 

base de plantas” qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas 
uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou 

uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações 

à base de plantas [6]. 

Os produtos fitoterápicos são medicamentos não comparticipados, salvo se estiverem 

preenchidos quaisquer dos requisitos previsto no artigo 114º (nº5 do artigo 113º do DL nº 

176/2006, de 30 de Agosto) [8]. 

Na FdL é possível encontrar um linear reservado a produtos fitoterápicos, podendo 

estes apresentar-se sobre variadas formas farmacêuticas, tais como, comprimidos, cápsulas, 
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xaropes e pomadas com vários fins terapêuticos, incluindo-se antitússicos, mucolíticos, 

laxantes, cicatrizantes, assim como produtos indicados para problemas hepáticos e perda de 

peso. Apesar da sua origem natural, não são inócuos porque na sua constituição apresentam 

substâncias providas de ação farmacológica podendo, por isso, causar efeitos adversos, 

interações e contraindicações. 

3.9.7.  Suplementos Alimentares e Dietéticos 

Com o estilo de vida atual, a população tende a ter dificuldade em manter uma dieta 

regular, podendo resultar em défices nutritivos e falta de oligoelementos essenciais para o bom 

funcionamento do organismo. Daí que hoje em dia é recorrente a população optar pela toma de 

suplementos alimentares. 

O DL nº136/2003, de 28 de Junho, define suplementos alimentares como géneros 

alimentícios que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal e 
que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias/nutrientes ou outras com 

efeitos nutricionais ou fisiológicos [24]. Estes complementam o regime alimentar normal, não 

devendo ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado. A estes produtos não 

se atribuem propriedades profiláticas ou de tratamento de doenças, estando proibida a 

sugestão de tais propriedades na rotulagem, apresentação e publicidade. A ingestão excessiva 

de vitaminas e minerais podem provocar efeitos adversos, sendo afixado valores máximos de 

segurança, de acordo com o disposto no artigo 5º do DL nº136/2003 de 28 de Junho [24]. 

Estes produtos apresentam grande procura na FdL pela elevada propaganda existente 

como promotores de saúde e bem-estar e, como tal, muitos utentes pretendem estes 

suplementos como atenuantes do stress, má nutrição e fadiga física.  

Os produtos dietéticos também são muito procurados, principalmente pelos utentes 
que frequentam as consultas de nutrição da FdL. A farmácia tem uma enorme variedade deste 

tipo de produtos, tais como, drenantes, ampolas, gelatinas, entre outros. Durante o meu tempo 

de estágio, apercebi-me que estes produtos são muito bem aceites pelos utentes e que na 

maioria dos casos há uma fidelização do cliente ao produto. 

3.9.8.  Dispositivos Médicos 

Segundo o DL nº 145/2009, de 17 de Junho, um dispositivo médico (DM) é qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 
combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente 

para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do 

dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada 

por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de [25]: 

• Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença 

• Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 
uma deficiência 
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• Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico 

• Controlo da conceção 

Os dispositivos são integrados nas classes I, IIa, IIb e III, tendo em conta a 
vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos decorrentes da correta 

utilização e do fabrico.  

A distinção entre DM e medicamento torna-se em alguns casos, alvo de confusão. A 

fronteira é estabelecida tendo em consideração a finalidade prevista pelo fabricante do produto 

em causa e o mecanismo através do qual é alcançado o principal efeito pretendido no corpo 

humano.  

No decorrer do estágio dispensei diversos dispositivos médicos, desde meias elásticas, 

ligaduras, material de penso, compressas de gaze, compressas tecido não tecido, 
preservativos, sacos para colostomizados, etc. Aquando a dispensa, tive necessidade de, por 

diversas vezes, explicar a funcionalidade do dispositivo para que seja utilizado corretamente 

pelo utente. 

3.9.9.  Medicamentos e Produtos Homeopáticos  

Atualmente, os produtos farmacêuticos homeopáticos passaram a designar-se por 

medicamentos homeopáticos, por revogação do DL nº94/95, de 9 de Maio (alínea e) do nº1 do 

artigo 204º do DL nº 176/2006, de 30 de Agosto [26]. 

 A homeopatia é um método terapêutico baseado no princípio da similitude: similitude 

existente entre o poder tóxico de uma substância e o seu poder terapêutico. Certas 

substâncias, se utilizadas em doses consideráveis, provocam determinados sintomas numa 

pessoa saudável, no entanto, quando utilizadas em doses infinitesimais, podem curar esses 
mesmos sintomas numa pessoa doente. 

Os medicamentos homeopáticos estão sujeitos a um procedimento de registo simplificado 

que cumulativamente (nº1, artigo 137º do DL nº176/2006 de 30 de Agosto) [27]: 

• Sejam administrados por via oral ou externa; 

• Apresentem um grau de diluição que garanta a inocuidade do medicamento, não 

devendo este conter mais de uma parte por 10000 de tintura-mãe, nem mais de 

1/100 da mais pequena dose eventualmente utilizada em alopatia, para as 

substâncias ativas cuja presença num medicamento alopático obrigue a receita 
médica. 

• Não apresentem quaisquer indicações terapêuticas especiais na rotulagem ou em 

qualquer informação relativa ao medicamento. 

Os medicamentos homeopáticos são medicamentos não comparticipados, salvo se 

estiverem preenchidos quaisquer dos requisitos no artigo 114º (nº5 do artigo 113º do DL 

nº176/2006, de 30 de Agosto) [8]. 

Este tipo de medicação tem muita expressão na FdL devido a um crescente interesse dos 

utentes nestes medicamentos aconselhados pelos farmacêuticos da FdL. Contudo, apesar de 
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ter dispensado vários produtos a utentes que já tinham indicação prévia, nunca procedi ao 

aconselhamento destes. 

4. Serviços prestados na Farmácia 
4.1. Determinação do peso, altura e IMC 
A medição simultânea do peso, altura e IMC está disponível na FdL através de uma 

balança eletrónica. O IMC constitui um indicador adotado pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) que estabelece uma relação entre o peso (em quilogramas) e a altura (em metros), 

permitindo classificar quantitativamente a obesidade em adultos. Segundo a OMS, um IMC 

superior a 25 estabelece excesso de peso e um IMC superior a 30 é indicativo de obesidade. 

4.2. Determinação da pressão arterial 
A hipertensão arterial é o maior factor de risco para doenças cardiovasculares pelo que a 

tensão arterial deve ser monitorizada com frequência. Na FdL a medição da pressão arterial 

pode ser feita de duas formas: utilizando um tensiómetro de braço automático ou um 
esfingomanómetro juntamente com o estetoscópio. Ambos revelam os valores de pressão 

sistólica, diastólica e o número de pulsações por minuto. Antes de proceder à medição da 

pressão arterial, é crucial colocar questões pertinentes ao utente, entre as quais, se o utente 

toma medicação para o controlo da pressão arterial, qual a medicação habitual e as suas 

eventuais co-morbilidades, se o utente costuma ter uma dieta regrada, principalmente no que 

diz respeito à quantidade de sal utilizada na confeção, se o utente tem hábitos tabágicos, se 

consome ou consumiu recentemente café, se o utente se encontra calmo e se no caminho até 
à farmácia, fez algum esforço físico. A determinação da pressão arterial permite o controlo da 

hipertensão arterial instalada e a identificação precoce de potenciais hipertensos. Contudo, a 

sua medição na farmácia é apenas um valor de rastreio e não de diagnóstico e, caso seja 

necessário, o doente deve ser sempre reencaminhado para uma consulta médica. Caso o 

utente apresente valores elevados, o farmacêutico deve aconselhar medidas não 

farmacológicas para melhorar a sua qualidade de vida. 

Durante o período de estágio realizei várias vezes este tipo de medição, sendo na maioria 

das vezes confrontada pelo próprio utente para que interpretasse os resultados. 

4.3. Determinação de parâmetros bioquímicos 

4.3.1.  Determinação da Glicémia 

Esta medição é efetuada por punção capilar e na FdL utiliza-se o aparelho Reflotron 

Plus, sendo também necessário outro tipo de material, tal como lancetas, algodão, álcool 70º, 

luvas e tiras reativas para colocar nos equipamentos. No fim da determinação, a lanceta é 
rejeitada para um contentor de materiais de perfusão e o algodão, as luvas e as tiras são 

rejeitados para um contentor de resíduos biológicos do grupo III. Ao longo dos seis meses de 

estágio realizei poucas vezes esta determinação, mas em todas elas fui confrontada pelos 

utentes para a interpretação dos resultados. 
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4.3.2.  Determinação de Colesterol Total, Triglicerídeos e HDL 

O grupo de lípidos é um grupo bastante heterogéneo, composto por colesterol e derivados, 

triglicerídeos, ácidos gordos saturados, ácidos gordos insaturados e vitaminas lipossolúveis 

(vitaminas A, D, E, K). Todos eles desempenham importantes funções fisiológicas e 

nutricionais no nosso organismo. No entanto, o seu consumo excessivo e ou dificuldade na sua 

metabolização representam, em associação com outros fatores (tabagismo, sedentarismo, 

excesso de peso, doenças crónicas, medicação, elevado consumo de gorduras e de álcool), 
um risco aumentado para o aparecimento de complicações cardiovasculares. Quando o utente 

se dirige à farmácia para fazer as respetivas medições, para monotorização do seu perfil 

lipídico, deve-se questionar se toma medicação ou apresenta outras patologias, qual a sua 

dieta, se pratica exercício físico, etc. O procedimento é o mesmo que é utilizado na 

determinação da Glicémia. 

4.4. Teste de Gravidez 
O teste de gravidez realizado na FdL baseia-se num teste imunocromatográfico, 

consistindo na deteção da hormona gonadotrofina coriónica humana por ligação de anticorpos 

com afinidade para a hormona, desenvolvendo-se uma reação com coloração (risca rosa) no 

qual esta corresponde a um resultado positivo. A utente dirige-se à farmácia com a colheita da 

primeira urina da manhã (mais concentrada) de forma a garantir a deteção mais fiável. A 

obtenção do resultado é rápida, sendo entregue à utente um papel com o resultado 

correspondente ao teste de gravidez efetuado. 

4.5. Consultas de Nutrição 
A FdL tem ao dispor dos utentes, consultas de nutrição que decorrem de quinze em quinze 

dias, durante todo o dia, com uma nutricionista. Estas consultas são essencialmente 

frequentadas por pessoas que pretendem perder peso e iniciar uma alimentação saudável e 

que, portanto, acabam por ser consumidores dos produtos dietéticos que a FdL disponibiliza. 

Contudo, também alguns utentes com uma idade já avançada consultam a nossa nutricionista 

para melhorarem a alimentação e consequentemente, melhorar problemas cardiovasculares ou 

patologias crónicas que já possuam. Nestas consultas os utentes recebem um plano alimentar, 
que em alguns casos, incorpora os produtos dietéticos da FdL. 

4.6. Consultas de Podologia 
A FdL disponibiliza consultas de podologia, que decorrem todas as semanas, às terças-

feiras e às quintas-feiras, com dois podologistas. À semelhança das consultas de nutrição, 

também se tem notado uma crescente procura e adesão a este tipo de consultas e tratamento 

rápido sem ter de recorrer a uma clínica. 

5. VALORMED 
VALORMED é uma entidade sem fins lucrativos que é responsável pela gestão de resíduos 

de embalagens vazias e medicamentos fora de uso [28]. Resultou da colaboração entre a 
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Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias em face da sua consciencialização para a 

especificidade do medicamento enquanto resíduo [29]. A FdL é consciente dos desperdícios e 

do impacto ambiental resultante dos medicamentos e, por isso mesmo, participa ativamente na 

recolha de produtos farmacêuticos, contribuindo para a minimização do seu impacto ambiental. 
Como tal, existe uma política de sensibilização junto do utente para que traga os resíduos e 

medicamentos fora de uso, não ocorrendo o consumo destes fora de prazo e/ou a eliminação 

errada que acarreta problemas de saúde pública. 

No decorrer do meu estágio, a adesão dos utentes na eliminação de medicamentos que 

deixaram de utilizar e ou medicamentos cujos prazos de validade já tinham passado era muito 
frequente. Em média, é recolhido pelo distribuído grossista um contentor da VALORMED cheio 

com medicamentos, diariamente. O contentor é posteriormente pesado, selado e rotulado, 

sendo depois recolhido e enviado para inceneração. 

6. Formação contínua 
A formação continua do farmacêutico foi crucial para adquirir novos conhecimentos ou 

relembrar alguns conceitos de maneira a facilitar e melhorar a qualidade do aconselhamento 
farmacêutico junto do utente. 

Ao longo do estágio na FdL participei em inúmeras ações de formação promovidas por 

vários laboratórios na farmácia ou em locais externos a esta. Estas formações foram 

essencialmente ao nível de PCHC, mas também de suplementos alimentares. 

Em anexo (Anexo II) está presente uma tabela das formações que frequentei durante os 

seis meses do meu estágio na FdL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia do Lago | Março 2019 
 

 22 

PARTE II – TEMAS E TRABALHOS DESENVOLVIDOS 
 
PROJECTO I: SUPLEMENTAÇÃO COM COLAGÉNIO – QUAIS OS 
BENEFÍCIOS? 
 

1. Âmbito do Projecto 
 Durante todo o período do meu estágio na FdL foram várias as ocasiões em que, 

maioritariamente, utentes do sexo feminino, procuravam o farmacêutico para receberem 

conselhos de suplementos vitamínicos para as carências que possuíam, neste caso, o 

envelhecimento da pele. Além disso, também questionavam acerca dos benefícios da 

suplementação com colagénio. Dessa forma, notei que esta seria uma lacuna na minha 

formação e que devia explorar qual o grau de conhecimento dos utentes acerca deste tema de 

maneira a melhorar o aconselhamento e ampliar o meu conhecimento e dos meus colegas, 

podendo dessa forma aumentar as vendas deste suplemento. Surgiu então a ideia de fazer um 
folheto informativo com tudo o que o utente deve saber aquando da toma deste suplemento. 

2. COLAGÉNIO 
2.1. O que é? 

O colagénio é uma proteína de origem animal, produzida pelos fibroblastos, e constitui 

a fonte de proteína mais abundante encontrada no corpo [29]. É o maior componente 

estrutural essencial de todo o tecido conjuntivo, que compõem várias partes do corpo, 

incluindo tendões, ligamentos, pele e músculos. Dessa forma, o colagénio representa entre 

1/4 e 1/3 da proteína do nosso organismo [30].  

O colagénio hidrolisado, isto é, os peptídeos de colagénio têm sido usados na indústria 

farmacêutica e na indústria dos suplementos alimentares para melhorar o aspeto da pele e 

fortalecer as cartilagens.  
Demonstra, então, ser crucial para a reparação e rejuvenescimento da pele, bem como 

para corrigir a função de células e órgãos [31]. 

2.2. Deficiência em Colagénio 
O colagénio é produzido regularmente pelo nosso corpo. Contudo, com o aumento da 

idade, vai ocorrer um aumento da síntese da síntese da colagenase, com consequente 

diminuição da produção de colagénio. Existem determinados hábitos de vida que podem 

contribuir para a uma diminuição drástica do colagénio, como por exemplo: o tabagismo, a 

exposição solar e uma dieta pouco saudável. Esta deficiência em colagénio conduz ao 

aparecimento de rugas, à flacidez da pele ou até mesmo à dor nas articulações [32-34]. 

3. SUPLEMENTAÇÃO COM COLAGÉNIO 
3.1. A quem se destina? 

Os suplementos de colagénio, pelos motivos descritos anteriormente, são 

recomendados a quase todas as pessoas, a quem sinta a pele mais envelhecida, as unhas 
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mais frágeis, ou queira aumentar a força muscular, mas também à população mais idosa 

que sofra de osteoporose ou osteoartrite, ou para prevenir doenças do foro cardiovascular, 

conforme será detalhado de seguida. 

3.2. Quais os benefícios? 

3.2.1. A nível da pele 

O colagénio melhora a textura da pele, promove a elasticidade da pele e, quando 
utilizado juntamente com exercício físico, abranda drasticamente o processo de 

envelhecimento global [31]. 

Num estudo de 2014, 46 de 69 mulheres, com idades compreendidas entre 35 e 55 

anos, tomaram um suplemento diário contendo 2,5-5 gramas de colagénio hidrolisado 

durante oito semanas. As restantes mulheres tomaram placebo. Ao fim de quatro semanas, 

as mulheres que ingeriram o suplemento apresentaram uma menor desidratação da pele 
aliado a um aumento significativo na elasticidade da pele em comparação com aquelas que 

não tomaram o suplemento. No fim do estudo, após 8 semanas, o mesmo suplemento 

reduziu significativamente as rugas [35]. 

Num outro estudo, os autores concluiram que as mulheres que tomavam diariamente 

uma bebida misturada com um suplemento de colagénio, durante 12 semanas 
apresentavam um aumento na hidratação da pele e uma redução significativa na 

profundidade das rugas em comparação com um grupo controlo [36]. 

 Além disso, a toma de suplementos de colagénio promove a produção de outras 

proteínas que participam na manutenção da estrutura e firmeza da pele, incluindo a 

elastina e a fibrilina [37]. 

3.2.2. A nível das articulações 

O colagénio ajuda a manter a integridade das cartilagens, que é o tecido que protege 

as articulações. À medida que a quantidade de colagénio diminui, com o envelhecimento, o 

risco de desenvolver distúrbios articulares degenerativos, como a osteoartrite, aumenta 

[38]. 

Alguns estudos mostraram que tomar suplementos de colagénio pode ajudar a 

melhorar os sintomas de osteoartrite e reduzir a dor nas articulações em geral [38]. Num 

dos estudos, 73 atletas que consumiram 10 gramas de colagénio diariamente por 24 

semanas apresentaram uma diminuição significativa na dor articular durante a caminhada e 

em repouso em comparação com o grupo controlo que não ingeriu o suplemento de 

colagénio [39]. 

Os cientistas afirmam que o colagénio hidrolisado é absorvido a nível intestinal e se 

acumula na cartilagem, sendo capaz de estimular os tecidos a produzir colagénio. Deste 
modo, é possível promover uma menor inflamação, um melhor suporte das articulações e 

uma redução da dor [40]. 
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3.2.3. A nível dos ossos 

Os ossos possuem uma componente de matriz óssea e uma componente mineral. A 

matriz óssea é essencialmente constituída por colagénio, sendo este crucial para a 

estrutura e manutenção da força óssea. Com a deterioração do colagénio ao longo do 

tempo, a massa óssea também vai diminuir significativamente. Esta diminuição pode levar 

a condições como a osteoporose, que é caracterizada por baixa densidade óssea e baixa 

resistência óssea, associada a um maior risco de fraturas ósseas [41]. 

Estudos têm vindo a demonstrar que a toma de suplementos de colagénio em pessoas 

com osteoporose ajuda a inibir a degradação óssea que conduz a esta patologia [38,42]. 

Num estudo no qual só se incluíram mulheres pós menopausicas, foi proposto a 66 
destas a toma de um suplemento de cálcio combinado com 5 gramas de colagénio e a um 

outro grupo de 65 mulheres a toma um suplemento de cálcio sem adição de colagénio, 

diariamente, durante 12 meses. No final do estudo, as mulheres que tomavam o 

suplemento de cálcio juntamente com o colagénio tinham níveis sanguíneos 

significativamente menores de proteínas que promovem a degradação óssea do que 

aquelas que tomavam apenas o cálcio [43]. Nesse mesmo estudo, os autores concluíram 

que as mulheres que tomaram o suplemento de cálcio com adição de colagénio tiveram um 

aumento de 7% na sua densidade mineral óssea (DMO), comparando com as mulheres 

que não ingeriram colagénio [43]. A DMO é uma medida da quantidade de minerais, como 

o cálcio, no tecido ósseo. Um valor baixo de DMO está associado a ossos fracos e ao 

desenvolvimento de osteoporose. 

3.2.4. A nível da massa muscular 

Entre 1-10% do tecido muscular é composto por colagénio. Esta proteína é necessária 

para manter a força muscular [44]. Estudos sugerem que os suplementos de colagénio 

ajudam a aumentar a massa muscular em pessoas com sarcopenia, a perda de massa 

muscular e força na musculatura esquelética que está associado ao envelhecimento [45].  

Num estudo recente de 2015, foi proposto a 27 homens com debilidades ósseas a 

toma de 15 gramas de colagénio diariamente, enquanto participavam num programa de 

exercícios durante 12 semanas. Durante o estudo e no final deste, em comparação com os 

homens que praticavam exercício, mas não tomaram colagénio, ganharam 

significativamente mais massa muscular e mais força muscular [45]. 

Deste modo, pensa-se que a ingestão diária de colagénio parece promover a síntese 

de proteínas musculares, como a creatina, e também estimular o crescimento muscular 

após o exercício físico [45]. 

3.2.5. A nível cardiovascular 

Acredita-se que a toma de suplementos de colagénio pode ajudar a reduzir o risco de 

doenças do foro cardiovascular. 
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O colagénio fornece estrutura às artérias, os vasos sanguíneos que transportam 

sangue do coração para o resto do corpo. Quando a quantidade de colagénio não é 

suficiente, as artérias podem acabar por se tornar fracas e frágeis. Isto pode contribuir para 

uma potencial aterosclerose, uma doença caracterizada pelo estreitamento das artérias. A 

aterosclerose é capaz de evoluir para ataques cardíacos e derrames, podendo deteriorar 

significativamente a saúde do utente [46]. 

Num estudo acerca do efeito dos peptídeos de colagénio na aterosclerose, 31 adultos 

saudáveis tomaram 16 gramas de colagénio por dia durante seis meses. No final do 

estudo, Tomosugi, N. et al revelaram que ocorreu uma redução significativa nas medidas 

de rigidez arterial em comparação com o período anterior ao início da toma do suplemento 

[46]. 

Além disso, o estudo demonstrou um ligeiro aumento dos níveis de colesterol HDL. O 

HDL é um factor essencial a ter em conta aquando do despiste de patologias cardíacas, 

nas quais se inclui a aterosclerose [46].  

São ainda conhecidos outros benefícios da suplementação com colagénio, mas ainda 

não existem estudos científicos suficientes que os comprovem. 

Cabelo e unhas: tomar colagénio pode aumentar a força de suas unhas, evitando a 

fragilidade. Além disso, a toma deste suplemento pode estimular o crescimento destes. Um 

estudo publicado no “Journal of Investigative Dermatology” indicou que há uma "relação 

entre a matriz extracelular (MEC) e regeneração do folículo piloso, sugerindo que os 

benefícios do colagénio podem ser um potencial alvo terapêutico para a perda de cabelo e 

outras doenças relacionadas com a pele" [47]. 

4. ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 
4.1. Posologia e modo de administração 

O colagénio hidrolisado ingerido por via oral oferece uma imensa diversidade de 

benefícios não só para a pele, mas também para outras partes do corpo, como os 

músculos, ossos e articulações. 

A toma deve ser diária e quando sob a forma de pó, deve ser tomado com líquidos, 
colocando primeiro o pó (1 colher doseadora - 11 gramas) no copo e depois juntando o 

líquido pouco a pouco. Posteriormente, promove-se a agitação até obter uma solução 

homogénea. Recomenda-se a toma diária durante 3 meses, para melhores resultados. 

4.2. Contraindicações, efeitos adversos e interações 
Até ao momento, não se conhecem muitos riscos na toma de suplementos de 

colagénio. No entanto, alguns suplementos são feitos de alergénios alimentares comuns, 
como peixe, marisco e ovo. Pessoas com alergias a esses alimentos devem evitar 

suplementos de colagénio feitos com esses ingredientes para evitar reações alérgicas.  

Além disso, os suplementos de colagénio podem causar irritação na pele, vermelhidão 

e sensação de ardor e ainda causar efeitos adversos a nível do trato digestivo, provocando 

azia [48]. 
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Durante os seis meses de estágio, ouvi alguns relatos acerca do sabor desagradável 

que os suplementos de colagénio possuem. Contudo, essa foi a única razão de desagrado, 

uma vez que estes suplementos parecem ser seguros para a maioria das pessoas. 

4.3. Suplementos com colagénio no mercado 
Nos últimos anos, os suplementos de colagénio tornaram-se bastante populares. A 

maioria dos suplementos de colagénio que existem no mercado são hidrolisados, isto é, a 

molécula de colagénio foi quebrada/hidrolisada, facilitando a absorção desta. 

Não são muitas as alternativas existentes no mercado ao nível da suplementação com 

colagénio. Na FdL temos ao nosso dispor o Colagenius Activeâ, Colagenius Active Sabor a 

Laranjaâ, Colagenius Beautyâ e depois temos suplementos de colagénio em combinação 

com outras vitaminas, como o Alquilea Colagénio+Magnésioâ. 

As principais diferenças entre eles estão na quantidade de colagénio por dose e 

também nos restantes componentes que estão presentes no suplemento. O Colagenius 

Beautyâ é aquele que apresenta menor quantidade da molécula por dose, possuindo 5000 

mg de colagénio, enquanto que Colagenius Activeâ, Colagenius Active Sabor a Laranjaâ e 

Alquilea Colagénio+Magnésioâ, contêm 1000 mg.  

Além destas opções que estão disponíveis na FdL, há ainda outras formas de 

administração de colagénio que podem ser encontradas online. Existe, atualmente, 

colagénio hidrolisado sob a forma de barras (Collagen Express Barsâ), disponíveis com o 

sabor a chocolate negro e framboesa ou chocolate branco e framboesa e contendo 4 

gramas de colagénio hidrolisado – toma diária; e sob a forma de gomas (Collagen Express 

Gummiesâ) com 3 sabores de frutas e contendo 2,5 gramas de colagénio hidrolisado por 3 

gomas – toma diária. Estas duas soluções, apesar de mais agradáveis ao palato e de 

poderem ser mais práticas de transportar, possuem uma reduzida quantidade de colagénio 

hidrolisado, quando comparados com os suplementos em pó. 

5. FOLHETO INFORMATIVO 
Por achar importante e relevante sensibilizar os utentes para este tema elaborei um folheto 

informativo (Anexo III), que foi disponibilizado na FdL. 
Este folheto informativo resultou de uma ampla pesquisa bibliográfica, com o apoio da 

formadora do Colagenius®. No entanto, a informação descrita no mesmo está apresentada de 

forma clara e numa linguagem simples, para que possa ser compreendida por todos os 

utentes. 

6. CONCLUSÃO 
A toma de suplementos de colagénio está associada a uma série de benefícios para a 

saúde e conhecem-se poucos efeitos adversos aquando da toma destes. 

Como já foi descrito anteriormente, os suplementos podem melhorar a saúde da pele, 

reduzindo as rugas e a desidratação desta. Podem também ajudar a aumentar a massa 

muscular, prevenir a degradação óssea e aliviar a dor nas articulações. 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia do Lago | Março 2019 
 

 27 

Os suplementos de colagénio são geralmente seguros, muito fáceis de tomar e a relação 

custo/benefício é bastante aliciante. 

Este projeto mostrou-se benéfico para a FdL, uma vez que contribuiu para uma maior 

informação dos utentes, que se mostraram curiosos e interessados acerca do tema, no período 

de tempo em que o folheto esteve disponível na farmácia, levando-o, na maioria das vezes, 

consigo, mas foi também útil para os elementos da equipa da FdL de maneira a melhorarem o 
aconselhamento. 

Durante o meu período de estágio, acompanhei um caso de uma utente que após já ter 

experimentado diversos suplementos de colagénio e efetivamente ter sentido todos os 

benefícios, queria recorrer a uma alternativa por não gostar do sabor do suplemento de 

colagénio em pó. Nesse sentido, fui capaz de aplicar os conhecimentos que adquiri ao 

desenvolver este projeto e sugeri que optasse pelas gomas (Collagen Express Gummiesâ), que 

apesar de possuírem menor quantidade de colagénio tinham um sabor agradável. 

Mais tarde, percebi que neste caso a minha sugestão tinha sido a ideal para esta utente 

uma vez que esta voltou à FdL mais vezes para adquirir este suplemento de colagénio sob a 

forma de gomas.  

Após a exposição dos folhetos informativos notei que mais utentes, maioritariamente do 

sexo feminino, sentiram necessidade de recorrer a este suplemento, pois desconheciam os 

benefícios que lhes poderiam trazer e, apesar das vendas não terem aumentado 
significativamente, houve um aumento do interesse por parte destes.  
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PROJECTO II: PSORÍASE 
 

1. Âmbito do Projeto 
Desde o momento em que iniciei o atendimento ao público apercebi-me que existe um 

elevado número de utentes que vive com esta patologia crónica que, muitas vezes, é 

desprezada por grande parte dos familiares dos pacientes e até mesmo pelos profissionais 

de saúde. Cabe então ao farmacêutico a tarefa de conseguir esclarecer todas as dúvidas 

que possam surgir acerca do tratamento desta patologia e melhorar a qualidade de vida 

destes pacientes.  

Desse modo, decidi ampliar o meu conhecimento e dos meus colegas de trabalho de 
modo a melhorar o aconselhamento farmacêutico. Para isso, elaborei um guia de 

tratamento com medicamentos não sujeitos a receita médica que podem ser sugeridos por 

nós, farmacêuticos, ao balcão de atendimento, como auxiliares terapêuticos de maneira a 

controlar os sintomas patológicos. 

 
2. PSORÍASE 
2.1. O que é? 

A psoríase é uma dermatose eritematodescamativa com feição clínica muito 

característica. É considerada uma doença inflamatória crónica da pele, de natureza 

autoimune. A alteração em causa é estritamente cutânea, não relacionada com os órgãos 

internos, é benigna, sem qualquer risco de malignização no momento ou no futuro e não é 

contagiosa [49]. 

A sua prevalência a nível mundial varia entre os 0,6% e os 4,8%, afetando cerca de 
125 milhões de pessoas de igual forma em homens e mulheres e surge em qualquer raça 

[49]. Em Portugal esta doença afeta mais de 200 mil pessoas. Pode surgir em qualquer 

idade, parecendo existir 2 picos de instalação de doença: em adultos jovens (15-25 anos) e 

mais tarde, entre os 50 e 60 anos [49]. A etiopatogenia está em via de esclarecimento, mas 

sabe-se que tem uma componente genética associada, desencadeada por estímulos de 

natureza endógena (crises emocionais, doenças intercorrentes, entre outras). Contudo, o 

facto de ser geneticamente determinada não implica que a hereditariedade de pais para 

filhos tenha um cariz obrigatório [49].   

A psoríase afeta primariamente a pele, porém são-lhe associadas múltiplas co-

morbilidades. Além disso, a doença pode evoluir, existindo surtos de intensidade variável, 

os quais são desencadeados por fatores ambientais, intervalados por períodos de 

remissão. A duração das crises é imprevisível, mas a afeção tende a atenuar ou mesmo a 

desaparecer durante a gravidez [50]. 

2.2. Como é caracterizada? 
A lesão elementar é uma mancha circular, com bordo bem delimitado, cor vermelho 

vivo e escamas espessas, pouco aderentes e descamativas [51]. As lesões por vezes 
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aumentam gradualmente de dimensão e confluem originando largas áreas 

eritematodescamativa com bordo policíclico e em casos limite generalizam-se. Podem 

estar restritas a uma zona do corpo ou disseminada pela superfície da pele, consoante a 

gravidade do caso. Há predomínio na localização das lesões nos cotovelos, joelhos, região 

lombar e couro cabeludo [51]. As unhas são também um alvo frequentemente afetado, com 

alterações que podem variar entre o quase impercetível e a sua destruição, sob a forma de 

distrofia ungueal com hiperqueratose (unhas grosseiras), outras vezes sob forma de pitting 

ungueal (pequenas depressões, como picadas de alfinete) ou ainda com um aspeto 

característico da psoríase, a onicólise (separação da unha do seu leito distal) [49]. Este 

último fenómeno inicia-se em regra junto ao bordo livre e progride lentamente, conduzindo 

por vezes à total destruição da unha [51]. 

A psoríase pode apresentar manifestações ligeiras, moderadas ou graves, dependendo 

da extensão de pele afetada. As formas ligeiras (mais comum, 80% dos casos) 

correspondem a um compromisso inferior a 3%, as moderadas entre 3 a 10% e as graves 
são aquelas em que mais de 10% da pele se encontra afetada. Contudo, mesmo estas 

formas ligeiras podem apresentar um impacto muito negativo na qualidade de vida, 

sobretudo quando ocorrem na palma das mãos ou na planta dos pés [51]. 

 

 

 

 

 

        LEVE      MODERADA                  GRAVE 

 

2.3. Como surge? 
De entre os fatores indutores e exacerbantes da doença destacam-se o stress físico e 

emocional, ansiedade, depressão, trauma e agentes irritantes, doenças infeciosas agudas, 

clima frio e seco, tabagismo, álcool, fatores endócrinos e metabólicos e alguns fármacos 

[52,53,54]:  

> beta-bloqueadores: podem piorar a psoríase e devem ser cuidadosamente 

controlados na avaliação desses pacientes; 
> anti-maláricos: a dermatite esfoliativa e a exacerbação da psoríase são relatadas 

em pacientes psoriáticos tratados com anti-maláricos, mas a incidência é baixa. 

Os anti-maláricos não são contra-indicados em pacientes com psoríase que 

precisam de tratamento profilático para a malária. 

Figura 1 – Diferentes estadios da Psoríase Adaptado de: https://www.healthline.com/health/plaque-
psoriasis-pictures#severity 
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> lítio: A exacerbação da psoríase preexistente durante o tratamento com lítio está 

bem documentada, mas a psoríase preexistente não é uma contra-indicação geral 

ao tratamento com lítio. A doença não piora na maioria dos pacientes tratados 

com lítio.  

> anti-inflamatórios não esteróides (AINES): em muitos casos, a doença piora, 

evoluindo ocasionalmente para psoríase pustulosa, quando os corticosteroides 
são retirados. Por essa razão, os corticosteróides sistêmicos foram abandonados 

como um tratamento de rotina para a psoríase. 

É corrente o aparecimento de lesões de psoríase em áreas da pele previamente 

lesionadas, por exemplo após erosões ou outros traumatismos cutâneos. 

2.4. Qual o diagnóstico? 
O aspeto clínico das lesões, distribuição e perfil evolutivo são característicos. Nas 

formas oligossintomáticas ou pouco expressivas, a presença de outros casos familiares e, 

no próprio, a coexistência de lesões ungueais, fornecem apoio ao diagnóstico.  

É igualmente crucial o raspado metódico das lesões de psoríase, destacando as 

escamas até ao aparecimento de pontuado hemorrágico “orvalho sangrante” - sinal de 

Auspitz - e os dados histológicos de acantose (espessamento da epiderme), paraqueratose 

(cornificação incompleta no estrato córneo), perda de camada granulosa em algumas 

áreas, infiltração da epiderme por neutrófilos formando microabcessos, aumento do 

número de células basais em mitose e alterações vasculares – dilatação dos capilares, 
edema e infiltração de linfócitos e neutrófilos – permitem um diagnóstico definitivo e seguro 

[51].   

Os sintomas associados a esta doença (dor, prurido – presentes em 2/3 dos pacientes 

[55]) e as lesões vermelhas e descamativas, principalmente no couro cabeludo, 

assemelham-se eventualmente à dermatite seborreica, pelo que o diagnóstico deve ser 

sempre estabelecido pela observação clínica cuidadosa de um dermatologista [51]. Em 

alguns casos poderá até ser necessária a confirmação com biópsia de pele [49]. 

2.5. Como é feita a avaliação da psoríase? 
Na escolha do método de atuação e em particular em ensaios de novos medicamentos 

ou de técnicas de tratamento na doença, em que é indispensável quantificar efeitos 

induzidos, constituem fatores a ter em conta a necessidade de avaliação da extensão da 

dermatose e a sua severidade clínica, para o que se aplicam os denominados “índices de 

gravidade” [51]. Destes o Índice de Área e Severidade da Psoríase (PASI – Psoriasis Area 

and Severity Index), é o mais utilizado, sendo considerado o gold-standard [56]. Por vezes, 

é necessário recorrer-se também à avaliação do impacto da doença na qualidade de vida 

(DLQI – Dermatology Life Quality Index), através de um questionário ao doente [51]. 

O índice PASI quantifica a média de intensidade de sintomas e sinais objectivos – 

prurido, eritema, espessura e descamação, avaliados em graus de 0-4. Esta avaliação é 

efetuada em cada uma das 4 áreas consideradas: 
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• Cabeça; 

• Membros Superiores; 

• Tronco e Abdómen até às virilhas; 

• Membros Inferiores incluindo nádegas. 

A combinação de avaliações determina um resultado numérico final, no qual valores 

mais baixos correspondem a psoríase menos grave [51]. 

2.6. Tipos de Psoríase 
Existem 5 tipos de psoríase, classificados de acordo com a localização e morfologia 

das lesões: 

• Psoríase em placas ou psoríase vulgar 

Representa a grande maioria dos casos de psoríase (80%) [49]. Caracteriza-se 

pelo aparecimento de inúmeras lesões com relevo, vermelhas e cobertas por uma 

escama branco-prateada, que correspondem a células da pele mortas. O número, 
dimensão e extensão é variável de doente para doente e em diferentes fases de 

evolução da doença de cada doente. Estas lesões são, na maioria das vezes 

assintomáticas. Evolui de forma fixa, estável, ou, com alternância de recidivas e 

remissões [49,51]. 

 

 

• Psoríase em gotas (gutata) 
É menos frequente que a psoríase em placas e afeta na maioria das vezes 

crianças e jovens. Sabe-se que em alguns casos ocorre na sequência de uma 

faringite. Tem um carácter geralmente súbito, com lesões de menores dimensões 

em forma de gota, bem individualizadas que ocupam áreas extensas do tronco e 

Figura 2 - Psoríase em placa. Fonte: en.wikipedia.org/wiki/List_of_cutaneous_conditions#/ 

Figura 3 - Psoríase gutata. Fonte: en.wikipedia.org/wiki/List_of_cutaneous_conditions#/ 
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membros [49,51]. 

 

• Psoríase inversa 
Forma particular de psoríase que resulta de uma localização “inversa” das lesões 

cutâneas, ou seja, nas pregas (axilas, virilhas, umbigo e região infra-mamária). É 

igualmente denominada de psoríase intertriginosa, devido à predominância das 

lesões nas superfícies de flexão das articulações, contrariamente ao que é 

habitual. As lesões são vermelhas, brilhantes, pouco ou nada descamativa e por 

vezes fissuradas no fundo da prega. Este aspeto menos típico, pode dificultar o 

diagnóstico, podendo confundir-se com dermite seborreica [49,51]. 

 

 

• Psoríase eritrodérmica 

Esta é uma forma generalizada de psoríase. A pele de toda a superfície corporal 
adquire um aspeto vermelho e inflamado. Assemelha-se a uma queimadura, o 

eritema é difuso, mais ou menos descamativo e pode acompanhar-se de xerose 

ou, pelo contrário, exsudação e edema. A dermatose pode acarretar desequilíbrios 

metabólicos, hemodinâmicos e levar a uma desregulação térmica e aceleração do 

ritmo cardíaco, podendo colocar a vida do doente em perigo. Este tipo de psoríase 

é considerado muito grave devido ao risco que tem associado ao desenvolvimento 

de complicações [49,51]. 

 

 

Figura 4 - Psoríase inversa. Fonte: en.wikipedia.org/wiki/List_of_cutaneous_conditions#/ 

Figura 5 - Psoríase eritrodérmica. Fonte: en.wikipedia.org/wiki/List_of_cutaneous_conditions#/ 
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• Psoríase pustulosa (generalizada e palmoplantar) 

Constitui um tipo particular e pouco frequente de psoríase em que se observa o 

aparecimento de pústulas (pequenas “bolhas” cheias de pus, não infeciosas). 

Consideram-se dois tipos clínicos principais de psoríase pustulosa: uma forma 
disseminada de psoríase pustulosa também designada por Von Zumbush, 

felizmente rara, dada a sua gravidade, que pode surgir subitamente ou evoluir a 

partir do agravamento de uma psoríase em placas e que é desencadeada 

aparentemente e alguns casos por medicamentos (lítio, por exemplo); e a psoríase 

pustulosa localizada. A primeira, ao contrário das restantes formas de psoríase, é 

acompanhada de sintomas gerais (febre elevada, mal-estar, etc.) e apresenta um 

risco elevado de desenvolvimento de complicações, algumas das quais 

potencialmente fatais. Esta forma particular de psoríase é de difícil tratamento, 
podendo ter uma evolução crónica com surtos de agravamento. O metotrexato e a 

acitretina são os medicamentos mais efetivos.  

A mais frequente é a pustulose palmo-plantar, na qual estas lesões surgem de 

modo recorrente, sobre um fundo avermelhado nas palmas das mãos e plantas 

dos pés, por vezes com descamação abundante e fissuras dolorosas, aliadas a 

prurido e ardor. Sucedem, por vezes, no decurso de tratamento tópico agressivo ou 

por excesso de radiação ultravioleta, o aparecimento de pustulização e uma ou 

mais placas de psoríase. Os métodos disponíveis para o tratamento da psoríase 
pustulosa são pouco efetivos. Utiliza-se a aplicação de corticoides em penso 

oclusivo, mas observa-se, em regra, cronicidade acentuada e recidiva frequente 

[49,51]. 

 

 

Um estudo de 2009, revelou que 1 em cada 5 pacientes acaba por desenvolver artrite 

psoriática (10%). Esta é uma forma de psoríase particularmente incapacitante que afeta as 

articulações, causando dor, tumefação, rigidez matinal e deformação de pequenas (mãos e 

pés) ou grandes (cotovelos, joelhos e coluna) articulações, conduzindo frequentemente a 

invalidez completa [57]. 

 

Figura 6 - Psoríase pustulosa. Fonte: en.wikipedia.org/wiki/List_of_cutaneous_conditions#/ 
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2.7. Patofisiologia e Mecanismo Imunológico 
O mecanismo patogenético na formação das lesões de psoríase é incompletamente 

conhecido.  

As placas têm origem numa resposta exagerada do sistema imunitário do organismo. 

Correspondem a um aumento do número de células em divisão celular (epiderme 

hiperproliferativa), nas quais decorre a síntese de ADN, um ciclo celular dos queratinócitos 

anormalmente curto associado a uma maturação prematura dos mesmos e um tempo de 
turnover da epiderme diminuído (4 dias desde a camada basal até ao estrato córneo, 

comparativamente a 27 dias na pele normal). Ocorre também a expansão da vasculatura 

dérmica, com dilatação dos vasos, hiperpermeáveis e aumentados em número e a 

acumulação de células inflamatórias na derme [50]. 

Os doentes psoriáticos parecem ter um risco aumentado de desenvolver algumas co-
morbilidades, o que poderá ser explicado pela partilha de características genéticas, 

mecanismos imunológicos comuns, toxicidade relaciona com o tratamento e carga 

psicológica da doença. No seio das diversas co-morbilidades identificadas, salienta-se as 

doenças cardiovasculares, a síndrome metabólica, obesidade, diabetes tipo II, a artrite 

psoriática, mas também as que implicam o sistema nervoso central, com quadros de 

ansiedade e depressão, a esteatose hepática não-alcoólica (mais propensão para ter 

fígado gordo), a doença de Crohn e linfomas [50,58-62]. 

2.8. Tratamento 
O tratamento deve ser escolhido consoante cada caso individual e nunca aplicado de 

modo padronizado em função do diagnóstico [49]. 

A escolha do esquema terapêutico depende dos seguintes fatores: idade do doente; 

estado geral e outras doenças concomitantes; tipo de pele; extensão e intensidade da 

dermatose; tempo de duração e padrão evolutivo; tratamentos anteriores; meios 

disponíveis [49]. 

Um tratamento sistémico tem implicações ligadas não só às características do paciente 

em particular, como às do próprio fármaco, acarretando muitas vezes um potencial 

imunossupressor e/ou hepatotóxico. Os fármacos convencionais representam a primeira 

linha em pacientes com psoríase grave enquanto os biológicos são reservados para os 

Figura 7 – Artrite Psoriática. Fonte: en.wikipedia.org/wiki/List_of_cutaneous_conditions#/ 
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individuos em que os primeiros falharam, não foram tolerados ou foram contra-indicados. O 

arsenal terapêutico disponível para o tratamento da psoríase engloba, para além de 

terapias tópicas e fototerapia, fármacos sistémicos convencionais e biológicos [63]. 

• Tópicos [63]  

> Corticosteróides: Muito eficazes no controlo das lesões, efeito rápido e 

muito favorável, com desaparecimento das lesões em poucos dias. 
Existem com diferentes níveis de potência, adequados para diferentes 

situações e áreas do corpo. Para evitar efeitos secundários não devem ser 

usados de forma continuada. Contudo, a interrupção do tratamento é 

seguida, na maioria dos casos, pelo reaparecimento da psoríase, 

frequentemente com maior exuberância clínica do que a preexistente. (ex: 

Desdek, Pandermil, Psodermil, entre outros) 

> Emolientes e queratolíticos: Estes estão indicados em todas as formas de 

psoríase. O seu uso regular é importante para o controlo da descamação, 
uma vez que ao aumentarem a hidratação cutânea e removerem as 

escamas, diminuem o prurido e constituem um importante complemento 

para os restantes tratamentos. (ex: ácido salicílico incorporado em vaselina 

a 5%) 

> derivados da vitamina D3: Têm a capacidade de inibir a proliferação e 

promover a diferenciação dos queratinócitos. São eficazes e não provocam 

efeitos secundários, não devendo, contudo, ser aplicados na face (ex.: 

calcipotriol). 

• Fototerapia (UVB de banda estreita, PUVA: psoraleno mais UVA): Os métodos de 

tratamento que utilizam radiação, isolada (fototerapia) ou em associação a 

medicamentos fotossensibilizantes (fotoquimioterapia), estão indicados na psoríase 

crónica em placas extensas, na psoríase gutata e na psoríase palmo-plantar. A 

pele está exposta a fontes artificiais de luz ultravioleta (UV) em sessões regulares, 

com doses de UV adequadas a cada doente e durante períodos predeterminados. 
Na PUVAterapia é necessária a aplicação local ou por via sistémica de um agente 

sensibilizante à luz UVA (psoraleno). Esta terapêutica não é aconselhável antes 

dos 12 anos de idade, pelo risco de indução de cataratas e tem como principais 

barreiras a inconveniência de sessões de tratamento frequentes, com necessidade 

de dispensa de tempo para se deslocarem a locais especializados. 

• Sistémicas (via oral ou injetáveis): Usados nos casos mais graves ou resistentes 
ao tratamento (psoríase pustulosa e eritrodérmica). Implicam um acompanhamento 

médico minucioso. 

> Retinóides/ Derivados da vitamina A (ex: acitretina): normalizam a 

proliferação e diferenciação das células da epiderme, que estão 

aumentadas na psoríase. Tem de existir uma monitorização do colesterol e 

triglicerídeos, uma vez que esta terapêutica provoca dislipidemia. As 
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mulheres em idade fértil só os podem usar se forem estabelecidas 

medidas de contraceção rigorosas, por risco de malformações no feto, 

devido à elevada teratogenicidade. 

>  Ciclosporina e Metotrexato: interferem com mecanismos inflamatórios e 

imunitários na base da doença, através da ação inibidora da síntese do 

DNA que impede as mitoses das células germinativas, a reprodução 
celular. São, por isso, eficazes nas formas extensas e resistentes da 

psoríase. A ciclosporina é o fármaco com melhor biodisponibilidade e 

eficácia no tratamento de formas graves de psoríase. Porém, é bastante 

nefrotóxica, pelo que é obrigada a um controlo muito cuidadoso da função 

renal e só deve ser empregado com medicamento de recurso em formas 

graves de psoríase. Já o metotrexato, como imunossupressor clássico, é o 

fármaco de eleição no tratamento da artrite psoriática. É contra-indicado na 

gravidez e em doentes com insuficiência hepática. 
 

• Biológicos [64] 

 

Para além das terapêuticas tópicas e sistémicas orais há muito tempo disponíveis, 

surgiram recentemente as denominadas terapêuticas biológicas, injetáveis.  
Estes produtos, que constituem a primeira linha de formas graves da doença que não 

responderam a outros tratamentos atuam através de cinco mecanismos principais: 

• Por inibição da citocina denominada factor de necrose tumoral alfa (TNF-alfa) - o 

Etarnecept (Enbrelâ), Infliximab (Remicadeâ), Adalimumab (Humiraâ), 

Certolizumab (Cimziaâ). 

• Por depleção e inibição de propriedades de adesão e de activação de células T – 

Efalizumab (Raptivaâ) e Alefacept (Ameviveâ) 

• Por inibição da citocina pró-inflamatória IL-12/ IL-23 - Ustekinumab (Stelaraâ) 

• Por inibição da citocina pró-inflamatória IL-17 – Secukinumab (Cosentyxâ), 

Ixekizumab (Taltzâ), Brodalumab (Kyntheumâ) 

• Por inibição da citocina IL-23 – Guselkumab (Tremfyaâ), Tildrakizumab (Ilumetriâ) 

Os doentes que fazem terapêutica biológica passam a maior parte do tempo livres da 

doença ou apresentam pequenas placas, cujo impacto é muito menor na sua qualidade de 

vida. Porém, nem todos os doentes podem fazer estas novas terapêuticas, existem critérios 

de inclusão e exclusão, cujas orientações devem ser respeitadas, uma vez que têm base 

científica. Doentes cuja psoríase esteja num estado muito grave, resistente à terapia 

convencional, com internamentos repetidos, com co-morbilidades e com risco de 

desenvolvimento de efeitos laterais com fármacos convencionais estão indicados para este 

tipo de tratamento. Já os doentes cujas patologias impedem a utilização de 
imunossupressores no seu tratamento, como no caso das neoplasias e das doenças 

infeciosas, não estão aptos para este tipo de terapêutica. Além disso, estão demonstrados 
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alguns efeitos laterais no uso destas novas terapêuticas biológicas, como é o caso de 

infeções, como a tuberculose, reações alérgicas locais, doença desmielinizantes, 

insuficiência cardíaca crónica, entre outras [63]. 

São francamente animadores e auspiciosos os avanços que se têm registado na 
terapêutica biológica da psoríase, uma vez que permitem controlar a doença e, em 

simultâneo, proporcionar maior qualidade de vida aos doentes. Graças às terapêuticas 

disponíveis, muitos destes doentes quase não têm lesões cutâneas, o que lhes permite 

realizar normalmente as atividades do dia a dia. 

2.9. Há cura? 
A doença não é curável, mas é controlável. Existe um conjunto variado de tratamentos 

atuais, que quer aplicados sozinhos ou em associação com outros permite controlar os 

sintomas na maioria dos casos. As formas eritrodérmica e pustulosa obrigam a 

acamamento ou internamento hospitalar. A artrite psoriática limita consideravelmente a 

vida do indivíduo, podendo tornar-se inválido [49]. 

É difícil de estabelecer um prognóstico; em regra a doença evolui de forma crónica com 
atenuações e recidivas. Estas surgem subitamente, sem que seja possível a respetiva 

previsão, por vezes mesmo durante o tratamento. Por sua vez, as remissões estabelecem-

se com uma duração muito variável, umas vezes curta outras vezes longa. 

Não existe forma de prevenir esta doença, mas é possível reduzir o número de surtos, 

mantendo a pele seca e cuidada, evitando o stress, a ansiedade e os medicamentos que a 

podem desencadear. 

É igualmente útil reduzir o consumo de álcool e tabaco, uma vez que esse consumo 

pode aumentar a gravidade dos surtos. 

3. Projeto de intervenção 
As manifestações de psoríase visíveis na pele afetam emocionalmente os seus 

portadores e as relações interpessoais dos mesmos. Embora a psoríase não afete a 

sobrevivência está demonstrado que existe um impacto negativo no bem-estar físico e 

psicossocial do paciente, culminando num detrimento na sua qualidade de vida.  

Os portadores evidenciam uma diminuição na qualidade de vida a nível psicológico, 

muitas vezes superior ao encontrado em outras doenças crónicas, uma vez que se sentem 
estigmatizados e avaliados com base na aparência decorrente na doença. 

 Além disso, os custos combinados da terapia de longo prazo e os custos sociais da 

doença são outros fatores que também contribuem para uma deterioração do estado 

psicológico do doente. 

Dessa forma, e de maneira a proporcionar uma melhoria na qualidade de vida destes 

pacientes, surgiu a ideia de elaborar uma lista de Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (Anexo IV) que nós, farmacêuticos, podemos disponibilizar no balcão de 
atendimento, como complemento das terapêuticas que já realizam. 
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A minha ideia surgiu a partir de uma utente, de meia idade, bastante regular na FdL, 

que lhe tinha sido diagnosticada psoríase em placa (a mais vulgar forma de psoríase) e já 

estava a ser medicada. Recorria à farmácia, em períodos de remissão de forma a evitar 

uma nova crise e com o objetivo de diminuir o tamanho e a inflamação das lesões 

psoriáticas. Como o médico não lhe tinha prescrito qualquer medicação para estes 

períodos de tempo, cabia aos farmacêuticos sugerir-lhe um MNSRM para melhorar a sua 
aparência e por consequência, melhorar a qualidade de vida. Foi por isso que decidi 

culminar todos os MNSRM que possuímos na FdL para termos mais opções de auxiliares 

do tratamento da psoríase que se adequem às necessidades de cada utente. No caso 

desta utente em concreto, optamos pelo Psorisdin Champôâ, uma vez que esta utente 

tinha tendência para ter placas no couro cabeludo, e também pela Iso-Ureia MD Baumeâ, 

para combater o espessamento das placas, devido à ação de descamação intensiva, e 

hidratar de uma forma duradoura a pele. 

Após a realização do projeto apercebi-me da importância de ajudar a melhorar a auto-

estima destes utentes que possuem esta patologia crónica. Tornou-se de facto mais fácil 

para mim e para os meus colegas aconselhar este tipo de utentes. 

 

PROJETO III 
 

Durante toda a duração do estágio, foram-me propostos outros trabalhos, com o 

objetivo de ampliarem o meu conhecimento e proporcionarem uma mais fácil ambientação à 

prática farmacêutica em si, todos eles, com benefício e utilidade para a farmácia.  

Nos primeiros dias de estágio, foi-me sugerida a elaboração de um trabalho sobre 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica, para começar a familiarizar-me com este tipo de 
medicamentos e suas indicações. Assim, elaborei um documento (Anexo V) constituído por 

tabelas, onde se encontram descritas a designação, substâncias ativas, forma farmacêutica, 

indicações terapêuticas, posologias, notas importantes e onde também é apresentado o aspeto 

da embalagem de diversos medicamentos desta categoria, indicados para diversas patologias 

comuns, como gripes e constipações, tosse seca e/ou produtiva, dor de garganta, congestão 

nasal, entre outros.  

Seguidamente, sugeri o desenvolvimento de um guia de tratamento aquando da 

presença de um utente com sinais de gripe/constipação. A ideia inicial partiu da elaboração do 
projeto anterior pelo que o realizei como forma de complemento. (Anexo VI).  

Mais tarde, foi-me, ainda, proposta a elaboração um folheto informativo, relativo a 

“Formas de prevenir uma Gripe”, no qual são propostas várias formas de evitar uma 

constipação com medidas não farmacológicas e comportamentos a ter de maneira a não 

propagar a infeção (Anexo VII). Apesar de ser um tema bastante divulgado, os folhetos 

acabaram por serem distribuídos rapidamente pois existem sempre estratégias de prevenção 

de gripe que a população em geral desconhece. 
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Anexos 
Anexo I – Instalações da Farmácia do Lago. A – Área de atendimento ao público; B – Área de 
receção de encomendas; C – Primeira área de armazenamento; D – Frigorífico; E – Zona de 
Reforço; F – Laboratório; G – Gabinete Diretivo; H – Gabinete; I – Gabinete de Enfermagem;  

A B C 

D E F 

G H I 
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Anexo II – Tabela de formações frequentadas durante o estágio 

Formação Local Duração Data 

Martiderm: Curso Geral FdL 2 horas 4/9/2018 

APIVITA: Curso Geral Workshops Pop Up 4 horas 18/09/2018 
Bioderma: Curso Geral Hotel Porto Palácio 8 horas 20/09/2018 

PharmaNord: Bioactivo Glucosamina 

Duplo/Vitamina D 
FdL 1 hora 25/9/2018 

GlobalVet ANF 3 horas 26/09/2018 

ISDIN: Curso Geral Hotel Bessa 2 horas 4/10/2018 

APIVITA: Novidades FdL 1 hora 9/10/2018 

Filorga: Curso Geral Crown Plaza 4 horas 11/10/2018 

PharmaNord: Bioactivo Selénio+Zinco FdL 45 minutos 23/10/2018 

Alliance Healthcare: Prevenção da Gripe Hotel Porto Palácio 4 horas 25/10/2018 

Vichy: Novidades FdL 45 minutos 8/11/2018 

SkinCeuticals: Curso Geral FdL 2 horas 9/11/2018 

Medinfar Hotel Tryp Exponor 3 horas 20/11/2018 

A-Derma: Exomega FdL 45 minutos 21/11/2018 

Alliance Healthcare: Dor Crónica e Aguda Hotel Porto Palácio 4 horas 22/11/2018 

CantabriaLabs: Heliocare e Neostrata ANF 8 horas 22/11/2018 

Klorane: Klorane Bebe FdL 45 minutos 16/1/2019 

GSK: Futuro da saúde respiratória em 

Portugal 
ANF 3 horas 29/1/2019 

La Roche Posay: Curso Geral Academia L’Oréal 4 horas 18/2/2019 

Uriage: Curso Geral Hotel Mercure Porto Gaia 4 horas 26/2/2019 

Depot: Curso Geral FdL 2 horas 1/3/2019 
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Anexo III – Folheto Informativo realizado sobre o Colagénio 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia do Lago | Março 2019 
 

 47 

Laboratório Nome do Produto Laboratório Nome do Produto Laboratório Nome do Produto
BIODERMA Atoderm Intensive 200mL 500mL BIOLOTUS Psorioderm Creme 50mL 100mL DUCRAY Kertyol Pso Creme 125mL

Nodé K Champô Creme 150mL Psorioderm Gel Duche 250mL Kertyol Pso Champô 125mL

EDOL ATL creme hidratante 100g 400g 1Kg Psorioderm Loção Corporal 250mL Elution Champô 200mL

ATL creme gordo 100g Psorioderm Champô 250mL Ikeriane Creme 150mL
EMTRIX, solução para 

unhas 10mL Psorioderm Sensitive Creme 50mL 100mL Sensinol Óleo Lavante 200mL

ISDIN Iralfaris Champô 200mL Psorioderm Sensitive Gel Duche 250mL NOREVA Psoriane Champô Intensivo 125mL

Iralfaris Loção Corporal 500 mL Psorioderm Sensitive Loção Corporal 250mL Psoriane Champô Regular 125mL

Iralfaris Creme 50mL Psorioderm Sensitive Champô 250mL Psoriane Gel de Limpeza 500mL

Iralfaris Higiene Corporal 500 mL AVENE Akerat 10 Creme Corporal 200mL Psoriane Leite Hidratante 200mL 400mL

Betalfatrus, verniz para as 
unhas 3,3mL Akerat 30 Creme Zonas Localizadas 100mL URIAGE Xémose Leite Emoliente 400mL

Psorisdin Champô 200mL Trixera+ Gel de Limpeza 400mL Kératosane 30 75mL
Psorisdin Emoliente 

corporal 500 mL Trixera+ Creme 200mL 400mL Água Termal, spray 150mL 300mL

Psorisdin Creme 
Suavizante 50mL Trixera+ Bálsamo 200mL 400mL IOOX Sorioox cápsulas 60 cápsulas

Psorisdin Gel de Banho 500 mL Xeracalm Óleo Lavante 400mL Sorioox Creme 75mL

BIONATAR Bionatar Champô 200mL 300mL Xeracalm Creme Deslipidante 200mL 400mL Sorioox Óleo Duche 250mL

Bionatar Creme 75mL Xeracalm Bálsamo Deslipidante 200mL Queraderm 150mL

Bionatar Spray 60mL PIERRE FABRE Onypso Verniz 3mL Tarmed Champô 150mL

LA ROCHE POSAY Iso-Ureia MD Baume 100mL Dexeryl Creme 50mL 250mL 
500mL

Anexo IV – Tabela Informativa de MNSRM para o combate à Psoríase 
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Anexo V – Guia de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

ANTIGRIPAIS 
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ANTITÚSSICOS 
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DESCONGESTIONANTES NASAIS 
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PASTILHAS E COMPLEMENTOS 
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Anexo VI – Guia de Tratamento da Gripe/Constipação 
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Anexo VII – Folheto Informativo sobre a prevenção da gripe 
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