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Resumo 

 
Com o término da fase teórica de um farmacêutico em formação no Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF) chega a etapa mais importante da formação académica: o estágio 

profissionalizante, no qual a aplicação dos conceitos teóricos adquiridos à realidade da prática 

profissional de um farmacêutico é exigida. 

Com isto em mente, decidi dedicar os seis meses do estágio ao ramo do trabalho farmacêutico que 

considero mais apelativo, o exercício da profissão em Farmácia Comunitária. 

O documento que se segue respeita ao Relatório de Estágio Profissionalizante, estando este dividido 

em duas partes constitutivas.  

A primeira trata todos os aspetos relativos à gestão, contornos legais e dispensa de produtos 

propriamente dita a que os farmacêuticos que exercem a sua profissão neste ramo estão sujeitos. 

A segunda parte é constituída por projetos da minha autoria cujas temáticas se referem a tópicos 

atuais e concretos, que achei pertinente desenvolver de modo a reforçar a interação, apelando à atenção 

dos utentes para assuntos frequentes e importantes que requerem esclarecimento devido a noções erradas 

ou simples falta de informação. 

O primeiro projeto, intitulado “Inquérito Relativo à Ausência de Medicação em Farmácia 

Comunitária”, foi, como o próprio nome indica, um inquérito feito aos utentes da farmácia com quem 

interagi diretamente de modo a apurar dados concretos acerca da falta de medicamentos que assolou a 

comunidade aquando do meu estágio. 

O segundo foi um panfleto com o título “Saúde Solar” que pretendeu informar a comunidade utente 

acerca da escolha e utilização do protetor solar mais adequado com base em informações de cariz 

científico expostas de forma simples e concisa. 

Por último, o terceiro, à semelhança do segundo, foi também um panfleto informativo sobre 

“Alergias Tópicas Sazonais” que, apesar de ter o mesmo objetivo, trata de um assunto diferente, como 

as alergias de pele mais comuns no período de transição primavera-verão das abordagens terapêuticas 

disponíveis na farmácia comunitária.     
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Parte 1 - A Farmácia  
 

1. Introdução 

Finda a etapa de aquisição de conhecimentos nas diversas divisões da Faculdade de Farmácia 

ao longo destes anos, chegou a altura de os pôr em prática. 

No estágio em farmácia comunitária aprendemos as noções de gestão e administração de uma 

farmácia, bem como a forma de contactar com todo o tipo de pessoas e instituições diferentes o que 

requer uma grande capacidade de adaptabilidade e compreensão de cada situação particular, sendo, na 

minha opinião, a função mais desafiante e de maior responsabilidade da classe farmacêutica o contacto 

com os utentes e a promoção do uso racional do medicamento. 

Durante esses seis meses de estágio tive a oportunidade de contactar com todos os aspetos que 

advêm de trabalhar numa farmácia, onde me foi exigido que utilizasse os conhecimentos que já tinha e 

adquirir novos de modo a realizar as tarefas de mim exigidas enquanto parte da equipa. 

Perante isto, o presente documento encontra-se dividido em duas partes. A primeira trata de 

todas as atividades realizadas neste estágio (representadas em cronograma representado na Tabela 1 

abaixo de forma simples) e a segunda trata os projetos que desenvolvi durante a minha estadia na 

farmácia. 

 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Receção de 

encomendas 

       

Armazenamento        

Serviços 

Complementares* 

       

Gestão de stocks 

e prazos de validade 

       

Atendimento 

com supervisão 

       

Atendimento 

sem supervisão 

       

Tabela 1: Atividades desenvolvidas durante o estágio. Secções a verde indicam o mês durante o qual foi desenvolvida 

a atividade em questão. 
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Projeto 1 - 

Inquérito 

       

Projeto 2 – 

Saúde Solar 

       

Projeto 3 – 

Alergias Sazonais 

       

 

2. Farmácia das Ribeiras 

 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

 

Situada na Rua 31 de janeiro, nº 871, em Perafita, Matosinhos, a Farmácia das Ribeiras está 

rodeada de prédios de habitação, pequenas casas e pequenos negócios conferindo-lhe assim uma 

clientela pouco diversificada por ser composta maioritariamente por moradores da zona e pelos seus 

familiares mais próximos, situando-se uma parte significativa na faixa etária dos idosos (> 65 anos). 

Como tal, a maior parte são clientes habituais proporcionando um melhor acompanhamento dos utentes 

que interagem de uma forma familiar com os membros da Equipa Técnica (ET) da farmácia. 

O horário de funcionamento é continuo das 9:00h às 19:30h de 2ª a 6ª feira e das 9:00 às 13:00 

aos sábados. 

 

2.2. Descrição da Farmácia 

 

No exterior consegue ver-se a cruz verde que identifica a presença da farmácia. Tem duas 

entradas, a principal por onde entram os utentes e outra lateral por onde se processa a entrada das 

encomendas e de utentes com mobilidade reduzida devido à inexistência de uma rampa na entrada 

principal.  

O interior está dividido em 4 zonas principais: a zona de armazém onde se situa o gabinete da 

Diretora Técnica (DT), o vestiário e o wc; 

A zona de atendimento ao público que possui expositores com diversos dispositivos médicos, 

suplementos alimentares, produtos de higiene e cosmética para além dos Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM) que se encontram em gavetas e expositores por trás dos 4 postos de 

atendimento, uma área de entretenimento para crianças e um sofá com vários lugares para que os utentes 

ou aqueles que os acompanham se possam sentar. 

A zona de receção de encomendas e armazenamento de medicamentos possui um computador onde 

se processa a receção de encomendas, um armário com módulos de gavetas onde estão armazenados 

diversos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) nas mais variadas formas farmacêuticas por 
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ordem alfabética. Existem ainda gavetas exclusivas apenas para medicamentos para uso ocular, 

medicamentos de uso veterinário, produtos para os dispositivos de controlo da diabetes e medicamentos 

classificados como psicotrópicos. Esta zona tem ainda várias estantes onde são armazenados os 

medicamentos genéricos comprados diretamente aos laboratórios, os medicamentos que não têm espaço 

nas gavetas e expositores e um frigorifico para o armazenamento de produtos de frio devidamente 

controlado com um dispositivo de monitorização de temperatura e humidade (termohigrómetros) 

devidamente calibrados de acordo com as normas de armazenamento propostas pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED). 

O gabinete de atendimento personalizado onde são feitos os controlos de tensão arterial, 

glicemia e perfil lipídico, as consultas de nutrição e podologia e a administração de injetáveis e o 

laboratório. 

 

3. Equipa Técnica (ET) 

 

A ET da Farmácia das Ribeiras é constituída pela Diretora Técnica (Dra. Maria Teresa Gaião), 

dois farmacêuticos substitutos (Dr. Fernando Mota e Dra. Ilda Martins), duas farmacêuticas (Dra. Vera 

Nogueira e Dra. Helena Veiga), duas Técnicas de Farmácia (Catarina e Joana Carvalho) e uma auxiliar 

de limpeza (D. Ana) 

 

4. Logística Organizacional 

4.1. Sistema Informático  

 

Como é sabido, o segredo para um negócio de sucesso é uma boa organização e gestão dos 

recursos e numa farmácia não é diferente, para tal a Farmácia das Ribeiras utiliza o sistema informático 

elaborado pela companhia de software Glintt – Global Intelligent Technologies, o Sifarma 2000 (SF). 

Isto porque este software permite à ET controlar todos os aspetos relacionados com a entrada e saída de 

produtos (gestão dos stocks), prazos de validade, processamento de receituário e automação de 

comparticipações, despachos e portarias, movimentação de bens monetários, realização de encomendas, 

e ainda todos os aspetos relacionados com o atendimento, dispensa de medicamentos e aconselhamento, 

fazendo uso da sua base de dados para poder consultar variadas informações sobre os produtos 

(indicações terapêuticas, posologia, interações e reações adversas). 

 

4.2. Fornecedores 

 

 Mas para que haja gestão de recursos são necessários esses mesmos recursos, neste caso são os 

produtos vendidos pela farmácia, que necessitam de ser adquiridos através dos fornecedores e, para tal 
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é necessário escolher os fornecedores de acordo com certos parâmetros como o preço de aquisição dos 

produtos, a rapidez e capacidade de resposta do fornecedor aos pedidos da farmácia e o transporte dos 

bens de forma adequada. 

Neste momento a Farmácia das Ribeiras está a trabalhar com a Alliance Healthcare S.A 

(fornecedor principal de MSRM, fazendo três entregas diárias) e com a Cooprofar (fornecedor principal 

de MNSRM, suplementos, produtos cosméticos e dispositivos médicos, fazendo duas entregas diárias). 

Estes fornecedores apresentam uma base de dados que está ligada ao SF, permitindo assim a verificação 

da disponibilidade dos produtos em tempo real no armazém.  

 

4.3. Tipos de Encomendas 

 

Existem vários tipos de encomendas.  

As diárias, que correspondem aos produtos que vão sendo vendidos de forma regular e cujos 

níveis ficam a baixo do stock mínimo registado no SF. Posteriormente são feitas propostas de 

encomenda pelo SF, com base nestes níveis, que são validadas e enviadas ao fornecedor de modo a não 

haver faltas. 

As instantâneas ou Business-to-Business (B2B) são também elas feitas através do SF, nos casos 

mais pontuais em que a farmácia não possui stock do produto no momento e não vem nas encomendas 

diárias. 

As vias-verdes são resultado de um acordo feito entre o INFARMED e as associações profissionais 

do setor do medicamento (Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica - APIFARMA, Associação 

Nacional de Farmácias - ANF, Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos - 

GROQUIFAR, e Associação de Farmácias de Portugal – AFP) [1]. Em que as farmácias para recorrer à 

aquisição de um medicamento que conste da lista (Tabela 2) publicada pelo INFARMED [2,3], apenas 

têm de fazer a encomenda pelo SF e colocar no sistema o número de série da receita. 
Em último caso pode realizar-se uma encomenda através do contacto telefónico com o fornecedor 

no caso de falha dos outros métodos supramencionados. 
Pode ainda realizar-se encomendas diretamente aos laboratórios produtores quando estes 

oferecem algum tipo de vantagem comercial ou existirem acordos comerciais pré-estabelecidos. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizar inúmeras encomendas instantâneas, vias-

verdes e por telefone, nomeadamente nos meses em que a falta de medicamentos mais se fez sentir. 
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Medicamento Dose, Forma Farmacêutica e Quantidade Números de 
Registo 

 
Symbicort 

 

80/4,5µg, suspensão pressurixzada para inalação 
160/4,5µg, suspensão pressurixzada para inalação 
320/9µg, suspensão pressurixzada para inalação 

3515087 
3514080 
4073680 

Forxiga 10mg, 28 comprimidos 5487228 
Brilique 

 
90mg, 14 cmprimidos 
90mg, 56 cmprimidos 

5443643 
5344854 

Bydureon 0,65mL, 4 unidades 5622659 
Atrovent unidose 0,25 mg/ 2ml, solução para inalação por nebulização 2368280 

Catapresan 0,15mg, 60 comprmidos 9200626 
Trajenta 5mg, 30 comprimidos 5404041 

 
Pradaxa 

 

75mg, 60 cápsulas 
150mg, 60 cápsulas 

110mg, 60 comprimidos 

5102140 
5398037 
5102207 

Spiriva 18µg, pó para inalação 3984481 
Budenofalk 

 
2mg, espuma retal 

OD 9mg, granulado gastrorresistente 
5102207 
5354923 

 
Salofalk 

 

500mg, 60 comprimidos gastrorresistentes 
1000mg, 60 unidades, granulado gastrorresistente de 

libertação prolongada 
enemas 4g/60mL, suspensão retal 

4275582 
9639930 
5104245 
4352886 

 
Risperdal Consta 

 

25mg/2mL, pó e veículo para suspensão injetável 
37,5mg/2mL, pó e veículo para suspensão injetável 
50mg/2mL, pó e veículo para suspensão injetável 

4753588 
4753687 
4753786 

Mysoline 250mg, 60 comprimidos 5637400 
Asacol 400mg, 60 comprimidos gastrresistentes 

800mg, 60 comprimidos gastrresistentes 
8676817 
5179627 

 
Innohep 

10.000 U.I. Anti-Xa/0,5mL 
14.000 U.I. Anti-Xa/0,7mL 
18.000 U.I. Anti-Xa/0,9mL 

2816783 
2817385 
2817989 

Sandimnum Neoral 25mg, 50 cápsulas 
50mg, 30 cápsulas 
100mg, 50 cápsulas 

8742718 
8742767 
8742726 

 
Lovenox 

20mg/0,2mL, 6 seringas pré-cheias 
40mg/0,4mL, 6 seringas pré-cheias 
60mg/0,6mL, 6 seringas pré-cheias 
80mg/0,8mL, 6 seringas pré-cheias 

2308682 
2308781 
2841781 
2841989 

Lantus 100 UI/ml, solução injetável, 3 canetas pré-cheias 5064571 
Insuman Basal 100 UI/ml, suspensão injetável, 3 canetas pré-cheias 5354063 
Insuman Rapid 100 UI/ml, solução injetável, 3 canetas pré-cheias 5354055 

Apidra 100 UI/ml, solução injetável, 3 canetas pré-cheias 5064431 
Eliquis 2,5mg, 60 comprimidos 

5mg, 60 comprimidos 
5389853 
5487434 

 
 
 

Humalog 

Mix25 KwikPen - 100 UI/ml, 3 ml suspensão 
injetável, 5 canetas pré-cheias 

Mix50 KwikPen - 100 UI/ml, 3 ml suspensão 
injetável, 5 canetas pré-cheias 

KwikPen 100 - 100 UI/ml, 3 ml suspensão injetável, 
5 canetas pré-cheias 

5184015 
 

5184023 
 

5100235 
 

Tabela 2: Medicamentos abrangidos pelo Projeto Via-Verde. 
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Cartuchos - 100 UI/ml, 5 unidades 2499580 
Brintellix 

 
5mg, 28 comprimidos 

10mg, 28 comprimidos 
20mg, 28 comprimidos 

5588660 
5588678 
5588645 

Abilify Maitena 400mg, pó e veículo para suspensão injetável 5586771 
Avamys 27,5µg/dose, suspensão para pulverização nasal 5084371 
Azarga 5mg/mL, Coírio 5151758 

 
Xeplion 

50mg, suspensão injetável 
75mg, suspensão injetável 
100mg, suspensão injetável 
150mg, suspensão injetável 

5372123 
5372131 
5372149 
5372156 

Esmya 5mg, 28 comprimidos 5450457 
Jardiance 10mg, 30 comprimidos 

25mg, 30 comprimidos 
5607403 
5607429 

Flutiform 250/10µg/dose, suspensão pressurixzada para 
inalação 

5488242 

Abasaglar 100 UI/mL, solução injetável, caneta pré-cheia 5665468 
Trulicity 1,5mg/0,5mL, solução injetável, 2 canetas pré-cheias 5635503 
Minirin 0,06mg, 30 unidades, liofilizado oral 5017231 

 

3.4. Receção de Encomendas 

 

Na Farmácia das Ribeiras as encomendas são entregues pela porta lateral, de modo a estar 

separado do local de atendimento dos utentes. São de seguida abertas, dando prioridade aos produtos de 

frio que são imediatamente colocados no frigorifico, é verificada a presença das faturas e/ou guias de 

remessa correspondentes e se a quantidade de volumes corresponde ao marcados nas respetivas faturas. 

Procede-se então à conferência da fatura através do SF pela funcionalidade de receção de 

encomendas. Faz-se a leitura ótica do identificador único do produto (datamatrix) para aqueles que o 

tenham, ou do Código Nacional do Produto (CNP) dos produtos na encomenda e verifica-se se a 

quantidade, prazos de validade, preços de venda à farmácia (PVF), preços de venda ao público (PVP) e 

se tem embalagens danificadas. De seguida confirma-se o valor da fatura com o valor no SF e procede-

se à impressão do comprovativo no verso da fatura em causa. O membro da ET que realizou a receção 

assina e a fatura é guardada em grupos que remontam a 15 dias de faturação que são posteriormente 

verificadas e arquivadas durante 10 anos   

Todos os produtos que apresentam regimes de comparticipação são obrigados a apresentar na 

embalagem o PVP, segundo as normas do INFARMED [4], sendo que o valor de PVP comtempla o preço 

de venda ao armazenista (PVA), a margem de comercialização do distribuidor, a margem de 

comercialização da farmácia e o imposto de valor acrescentado (IVA). No caso dos produtos que não 

têm PVP marcado é necessária a impressão da etiqueta com o PVP que tem em conta o PVF e a margem 

de comercialização definida pela farmácia. 

Durante as primeiras semanas pude familiarizar-me com todos os passos desta operação, de 

modo a contactar com a diversidade e quantidade de produtos que regularmente são adquiridos pela 

farmácia, tendo realizado estas tarefas diariamente durante todo o tempo de estágio. 
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3.5. Identificador Único e Dispositivos de Prevenção de Adulteração 

 

Tendo por base a diretiva europeia que trata da adulteração e falsificação de medicamentos de 

uso humano [5], o INFARMED implementou, recentemente, um conjunto de regulamentos novos 

envolvendo as embalagens dos medicamentos, sendo que todos os fabricantes foram obrigados a incluir 

estes dois dispositivos nas embalagens até 9 de fevereiro do presente ano. 

Estas alterações passam pela introdução de um dispositivo de prevenção de adulteração, que 

permite verificar se, em qualquer ponto do circuito, a embalagem de um medicamento foi adulterada. 

Não existe qualquer especificação técnica obrigatória sobre a composição destes dispositivos, pelo que, 

fica inteiramente ao cargo dos fabricantes decidir o que fazer. Pelo que tenho experienciado, a maioria 

opta pelo selamento das embalagens com um adesivo, ou selamento da própria cartonagem. 

Quanto ao Identificador Único, ou Código Datamatrix este tem especificações bem definidas 

pela legislação, estando ao abrigo do Artigo 105º-A do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto. De 

acordo com o INFARMED, as verificações dos dispositivos de segurança e desativação do identificador 

único terão de ser efetuadas por fabricantes, distribuidores, farmácias comunitárias e hospitalares 

integradas em estabelecimentos de cuidados de saúde, públicos e privados. Este identificador único deve 

conter codificados os seguintes parâmetros [6]: 

 

 Código do produto; 

 Número de Série; 

 Lote; 

 Prazo de Validade; 

 N.º de registo. 

 

Quer o INFARMED, com estas medidas, permitir o rastreamento fiável de quaisquer 

embalagens de medicamentos que contenham este indentificador ao longo de todo o circuito. 

Tendo em conta o que experienciei, este conjunto de medidas ainda está numa fase inicial e, 

portanto, ainda não funciona de maneira fiável. Algumas embalagens são fáceis de adulterar e resselar; 

Uma grande parte dos identificadores únicos ainda não estão ativados, ou não são reconhecidos, no SF 

sendo a sua leitura ótica impossível; aquando da receção de encomendas, se ocorrer a leitura do 

identificador único duas vezes, o sistema assume como duas embalagens distintas; o facto de se ter de 

ativar cada código individual na receção não é compatível com o trabalho farmacêutico, visto que, em 

algumas farmácias, são milhares as embalagens de medicamentos que chegam por dia;  

Estes são apenas alguns dos problemas que já foram apontados em diversos pontos do circuito 

por outros profissionais durante as formações realizadas nas sedes da Associação Nacional de Farmácias 

(ANF) no Porto e em Lisboa, que foram dadas sobre este tema. 
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Como tal espero e prevejo alterações a este sistema em crescimento para que todos possamos 

beneficiar dele. 

 

3.6. Armazenamento  

 

Após a receção dos produtos, é necessário proceder ao seu armazenamento no local adequado. 

Os produtos de frio são prioritários devendo ser armazenados a temperaturas entre 2º e 8ºC [7]. 

Temperaturas estas que são controladas de forma regular através de um termohigrómetro que regista as 

condições de temperatura e humidade de 10 em 10 minutos, dentro do frigorífico ao longo 

permanentemente [8]. Os registos são posteriormente descarregados em forma de gráfico 1 vez por 

semana, impressos e arquivados, sendo que alguma não conformidade é comunicada ao INFARMED 

com a devida justificação. 

Os restantes produtos são armazenados nos locais adequados, de acordo com a organização 

interna da farmácia, sendo também a sua temperatura e humidade controlada com termohigrómetros, 

não devendo ultrapassar os 25ºC e os 60% de humidade relativa. 

Todos os produtos são armazenados de acordo como seu prazo de validade de modo a que os 

produtos cujos prazos acabem mais cedo sejam os primeiros a sair, deste modo, os com prazos mais 

curtos são colocados à frente ou em cima dos restantes dependendo do local. 

Realizei estas tarefas durante todo o estágio, o que me permitiu contactar com todos os produtos 

da farmácia, saber a sua localização, e a sua função o que permitiu um maior conforto quando, 

posteriormente, fui realizar atendimentos.  

 

3.7. Devoluções 

 

Por vezes, certas situações requerem a devolução de produtos que chegam à farmácia, como, 

por exemplo, produtos com prazos de validade curtos ou fora da validade, produtos danificados, 

produtos sobre os quais são emitidas ordens de suspensão da comercialização e recolha voluntária ou 

não pelo INFARMED ou pelo produtor e produtos que são encomendados por engano ou que não são 

encomendados. 

Para efetuar a devolução destes produtos na Farmácia das Ribeiras utiliza-se o SF e a sua 

funcionalidade de “Gestão de Devoluções”, utilizando para cada caso um processo específico. 

Tem, no entanto, em todos os casos que ser emitida uma nota de devolução, em triplicado, que 

deve conter o código do(s) produto(s) a serem devolvidos, o prazo de validade (se tal se aplicar), o PVF, 

o PVP (se tal se aplicar), o número da fatura na qual o produto está faturado e o motivo da devolução. 

Tem ainda um campo de observações para preenchimento facultativo que na Farmácia das Ribeiras 

utilizamos para expor o motivo da devolução mais detalhadamente e solicitar o envio de uma nota de 
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crédito no valor dos produtos devolvidos se tal for aplicável. Estes documentos são então impressos, 

assinados pelo membro da ET responsável pela sua emissão e carimbados. Caso a devolução envolva 

uma embalagem física, a devolução é comunicada à Autoridade Tributária (AT). 

A nota de devolução, o duplicado e o produto a devolver (se houver embalagem física) é 

posteriormente levada pelo fornecedor e o triplicado é arquivado na farmácia. 

Relembro que o que foi descrito anteriormente apenas remete ao processo que está previsto 

legalmente. Apesar disto, cada fornecedor tem regras de devolução especificas para cada caso que 

dependem da organização da empresa fornecedora e devem ser respeitadas. 

Após este processo é emitida uma nota de crédito no valor dos produtos devolvidos, caso a 

devolução seja aceite. No caso de não ser aceite, o produto é devolvido à farmácia e é tratado como 

quebra, informando devidamente a AT. 

Durante todo o estágio realizei este processo inúmeras vezes, certos dias mais do que uma vez 

por dia, tendo contactado com todas as situações de devolução. 

 

3.8. Controlo de Prazos de Validade   

 

Para garantir a qualidade e segurança da dispensa é necessária uma verificação periódica dos 

prazos de validade dos produtos presentes na farmácia. Na Farmácia das Ribeiras, este processo é 

realizado mensalmente. Faz-se a impressão de uma lista de verificação de prazos através do SF e um ou 

mais membros da ET são encarregues de verificar a validade dos produtos presentes na lista. Aqueles 

cujo prazo de validade se aproxima do fim (no limite 2 meses) são então separados dos restantes e 

devolvidos ao fornecedor utilizando os processos adequados supramencionados. 

Os produtos devolvidos podem ser creditados, trocados por um prazo de validade superior ou 

não aceites pelos fornecedores ou laboratório, sendo tratados como quebras de stock 

No período de estágio realizei esta tarefa nos primeiros 3 meses de modo a familiarizar-me com 

o seu procedimento e com os locais de armazenamentos adequados dos produtos presentes na farmácia. 

 

4. Avaliação e Dispensa 

 

Após um mês em que me dediquei apenas à logística organizacional da farmácia, foi-me 

concedido o privilégio de intervir na tarefa que requer maior responsabilidade e que, na minha opinião 

é a mais interessante e desafiante: o contacto com o utente no ato da dispensa e interpretação da 

medicação. 

Devido à dificuldade e responsabilidade desta atividade fui, durante as primeiras semanas de 

contacto, acompanhado por alguns dos membros da ET que, por já estarem familiarizados com a grande 

maioria dos utentes e terem bastante experiência nesta tarefa, me ajudaram a sistematizar o atendimento 
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ao utente e a minimizar erros. Este ato de tutelagem permitiu-me posteriormente realizar esta tarefa de 

forma confiante e independente durante os últimos três meses de estágio. 

De modo a efetuar o ato de dispensa tive de me familiarizar com todos os tipos diferentes de 

medicamentos e outros produtos que existem na farmácia e a sua integração com os diferentes regimes 

de comparticipação que estão disponíveis para o utente. É definitivamente a tarefa que exige mais 

sistematização e treino e que tem de ser feita com extrema precaução, pois um pequeno equívoco pode 

ser desastroso e bastante difícil de resolver e qualquer erro nesta fase pode afetar tanto o utente como a 

farmácia em si. 

Dito isto passemos então à sistematização que tive de realizar. 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

 

São todos os medicamentos que, como o nome indica, necessitam da apresentação de uma 

receita médica, por parte do utente, para que a sua venda seja justificada. Nesta categoria incluem-se 

todos os medicamentos que, de acordo com o estatuto do medicamento respeitem, pelo menos, uma das 

seguintes condições [6]: 

 

 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 sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; 

 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade, ou reações 

adversas, seja indispensável aprofundar; 

 

 Se destinem a ser administrados por via parentérica. 

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

 

São todos os medicamentos passiveis de serem adquiridos sem necessidade de prescrição 

médica ou aconselhamento por parte de um profissional de saúde. Geralmente são solicitados por utentes 

que, após uma autoavaliação da sua condição, requerem um alívio imediato dos sintomas. Estas 

situações devem ser avaliadas de forma atenta e responsável no ato da dispensa enaltecendo o importante 

papel do farmacêutico de promover o uso racional do medicamento.  

Nestes casos o profissional responsável pela dispensa deve consciencializar o utente dos riscos 

inerentes à medicação que este solicitou (por exemplo: mascarar de sintomas, dificultar diagnósticos, 
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interações medicamentosas, etc.) e, através de algumas questões que considere pertinentes, aconselhar 

devidamente de modo a minimizar esses mesmos riscos. 

Durante o estágio fui defrontado várias vezes com utentes que solicitavam um MNSRM dizendo 

que já costumavam tomar, ou que foram aconselhados por vizinhos, familiares ou amigos. 

 

4.3. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Pertencem a uma classe particular de MSRM, pois, uma vez que contêm substâncias 

psicotrópicas ou estupefacientes são, portanto, capazes de provocar dependência. 

Pelo facto de serem utilizados para fins ilícitos estão sujeitos a um controlo mais apertado por 

parte do INFARMED, obrigando, os utentes que os requerem a apresentação de um documento de 

identificação válido (cartão de cidadão, passaporte ou carta de condução) no ato do levantamento do 

medicamento. O farmacêutico que os dispensa deve então inserir no SF alguns dados: o nome do 

prescritor, nome e morada da pessoa a quem foi prescrita a medicação e nome, morada, idade, número 

e validade do documento de identificação da pessoa que os foi adquirir.  

Após o término da venda é impresso um talão especial intitulado “Documento de Psicotrópicos” 

no qual consta a medicação psicotrópica adquirida nessa venda e os dados supramencionados. Esse talão 

deve então ser arquivado na farmácia durante 3 anos juntamente com as copias das receitas manuais 

caso existam [17,18].  

No início de cada mês e até dia 8, é enviada de forma digital para o INFARMED a listagem 

relativa ao mês anterior do registo de saídas dos medicamentos, juntamente com uma cópia das receitas 

manuais se as houver. Do mesmo modo, é enviado até dia 31 de Janeiro o mapa de balanço das entradas 

e saídas destes medicamentos relativo ao ano anterior, assim como o dos medicamentos onde se incluem 

as benzodiazepinas. Todos estes documentos são arquivados na farmácia durante 3 anos [17,18]. 

No período de estágio contactei com este processo, tendo feito a dispensa deste tipo de produtos 

bastantes vezes. 

 

4.4. Medicamentos Veterinários 

 

Define-se como medicamento de uso veterinário toda a substância ou mistura de substâncias 

destinadas ao tratamento ou prevenção de doenças em animais ou dos seus sintomas, promoção do bem-

estar e estado higiénico-sanitário e que possa ser utilizada no animal com o intuito de exercer uma ação 

farmacológica ou restaurar funções fisiológicas [9]. 

 Como estagiário contactei poucas vezes com pedidos para este tipo de medicação, portanto, não 

adquiri, na minha opinião, experiência suficiente para realizar um aconselhamento consciencializado 

nestas situações concretas. 
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4.5. Produtos Cosméticos 

 

Segundo o INFARMED, produtos cosméticos são todos os produtos que contenham substâncias 

cuja finalidade é serem colocadas em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, 

sistemas piloso e capilar, unhas, lábios), dentes e mucosas bucais, com o intuito de limpar, perfumar, 

proteger ou modificar o aspeto. Os produtos destinados a serem ingeridos, injetados ou implantados no 

corpo humano não são considerados cosméticos [10].  

O facto de haver um número infindo de produtos e ser um mercado que se encontra em constante 

evolução obriga a que o farmacêutico se encontre sempre a par dos novos desenvolvimentos para que 

consiga fazer um aconselhamento informado acerca deste tipo de produtos. 

No entanto, devido à natureza restrita dos utentes da farmácia onde estagiei, foram poucos os 

casos que presenciei que necessitaram de aconselhamento nesta área, sendo que os produtos desta classe 

mais pedidos eram os protetores solares. 

 

4.6. Fitoterápicos 

 

São todos os produtos que se baseiam nas propriedades de prevenção e tratamento das plantas 
[6]. 

Durante os meses em que estagiei presenciei uma elevada procura por este tipo de produtos, 

sendo que a gama mais solicitada era a dos regimes de emagrecimento, nomeadamente aquando das 

consultas de nutrição que eram proporcionadas na Farmácia das Ribeiras.  

É ainda de salientar que permanece uma noção na generalidade da população que um produto 

que é “natural” é inofensivo e desprovido de quaisquer efeitos adversos. Isto acentua a importância e 

responsabilidade do farmacêutico em salientar aos utentes de que, apesar da sua origem ou matéria-

prima, estes produtos não são de forma alguma inofensivos e, portanto, também eles possuem riscos 

associados à sua utilização e que não substituem um estilo de vida saudável. 

 

4.7. Dispositivos Médicos 

 

Um dispositivo médico é definido na legislação pelo INFARMED como: Qualquer instrumento, 

aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo o 

software destinado pelo seu fabricante, a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou 

terapêutico 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 põe esses meios, destinado pelo fabricante a ser 

utilizado em seres humanos para fins de [11,12]: 
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 Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou uma deficiência; 

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

 Controlo da conceção. 

 

São divididos em diferentes classes, determinadas pelo seu fabricante, tendo em conta os riscos 

inerentes ao seu fabrico e à fragilidade do corpo humano.  

 Dispositivos médicos de classe I – baixo;  

 Dispositivos médicos de classe IIa – risco médio;  

 Dispositivos médicos de classe IIb – risco médio);  

 Dispositivos médicos de classe III – alto risco. 

 Durante o período de estágio tive a oportunidade de contactar com produtos de todas as classes, 

sendo bastante requeridos pelos utentes da farmácia onde estagiei, principalmente os das classes I (como 

meias de compressão, acessórios diversos para ortopedia, fraldas para incontinência) e IIa (como 

compressas, seringas com agulha). 

 

4.8. Processamento do Receituário 

 

Esta etapa do atendimento é de extrema responsabilidade por parte de quem a executa. É uma 

tarefa à qual deve ser dada especial atenção de forma a salvaguardar, em primeiro lugar, a segurança do 

utente e em segundo a reputação e credibilidade do farmacêutico como profissional de saúde. 

De modo a que isso aconteça, o responsável por esta tarefa deve verificar se a receita está de 

acordo com as necessidades do utente, deste modo deve confirmar a posologia, interações 

medicamentosas e contraindicações. 

Foi definido em 2015 que a prescrição de qualquer medicamento de uso humano (incluindo 

manipulados, estupefacientes ou psicotrópicos, dispositivos médicos, produtos alimentícios destinados 

a uma alimentação especial, sacos de ostomia e outros) deve ser feita por via eletrónica, 

independentemente de serem ou não comparticipados [13,14,15]. 

No entanto, continuam a coexistir com as receitas eletrónicas materializadas e as receitas 

manuais. 

 

4.9. Regras de Prescrição 

 

Atualmente vigoram regras que ditam que uma prescrição médica deve conter os medicamentos 

redigidos pela Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa (SA), seguida da dosagem 

e forma farmacêutica, quantidade, número de embalagens e posologia. 
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Mediante esta norma pode, então, o utente optar por qualquer medicamento que que contenha a 

mesma DCI, dosagem, forma farmacêutica e quantidade semelhante ao prescrito. 

 Segundo o INFARMED, a prescrição pode ainda integrar o nome comercial do medicamento 

ou titular de AIM nos casos em que: não haja outro medicamento de marca similares (aqueles que têm 

a mesma SA, dosagem e tamanhos de embalagem equivalentes, ou seja, com o mesmo Código Nacional 

de Prescrição Eletrónica de Medicamentos - CNPEM); esses medicamentos não disponham de genéricos 

comparticipados; medicamentos que apenas podem ser prescritos para determinadas indicações 

terapêuticas e, após justificação técnica do prescritor, em certas situações bem definidas como [13,14,15]: 

 Medicamentos com margem/índice terapêutico estreitos e pertencentes a uma lista publicada 

pelo INFARMED 

 Intolerância/reação adversa, previamente reportadas ao INFARMED, a um medicamento com 

a mesma SA, mas identificado por outra DCI. 

 Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento cujo período estimado 

seja mais de 28 dias. 

Apenas está prevista substituição por outro medicamento no último caso, mas apenas se se verificar 

que este pertence ao grupo homogéneo do medicamento que vai substituir e tenha um PVP mais baixo.  

 

4.10. Tipos de Prescrições 

 

4.10.1. Prescrições Eletrónicas 

 

Existem, atualmente, duas formas de prescrições eletrónicas: as materializadas e as 

desmaterializadas. 

As materializadas correspondem àquelas que são impressas e apresentam, geralmente, uma 

validade de trinta dias seguidos, contados a partir da data da emissão. Podem ser renovadas com uma 

validade até seis meses, contendo, para tal, três vias distintas, devendo ser impressa a identificação da 

respetiva via. Foi ainda estipulado que podem incluir, no máximo, quatro produtos distintos até duas 

embalagens cada, num total máximo de quatro, sendo que medicamentos psicotrópicos e manipulados 

têm de estar em receitas separadas de outros produtos. 

As desmaterializadas são as mais comuns no país e correspondem àquelas que se apresentam 

em suporte digital podendo o utente ter acesso através de uma mensagem no telemóvel ou através da 

plataforma online do SNS disponível em https://servicos.min-saude.pt. Pode ainda ser fornecido um 

suporte em papel (Guia de Tratamento) caso o utente o requeira. Para aceder à receita apenas se necessita 

de três códigos: o código da receita (constituído por 19 caracteres), o código de Acesso e Dispensa (6 

números). Este modelo permite a prescrição de duas embalagens (tratamento de curta/média duração) 

com uma validade até trinta dias seguidos, contados a partir da data da emissão, ou de 6 embalagens 

(tratamento de longa duração) com uma validade de seis meses seguidos, contados a partir da data da 
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emissão, sendo que os medicamentos à qual corresponde ao qual esta regra se aplica está devidamente 

descrita no documento: Deliberação n.º 173/CD/2011. Permite ainda coexistência de medicamentos 

comparticipados e não comparticipados no mesmo documento e ainda a opção de levantar todos os 

produtos prescritos ou apenas parte deles. 

As prescrições eletrónicas apresentam vantagens relativamente às prescrições manuais, 

nomeadamente eliminar a ilegibilidade da caligrafia do prescritor evitando, assim os erros que advinham 

da má interpretação da mesma [13,14,15].  

 

4.10.2. Prescrições Manuais  

 

São aquelas cujos prescritores preenchem manualmente.  

Estão em desuso e apenas é permitida a sua emissão em casos bem definidos legalmente, pelo 

que a prescrição de medicamentos pode, excecionalmente, realizar-se por via manual nas seguintes 

situações [13,14]: 

a) Falência do sistema informático;  

b) Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela 

respetiva Ordem profissional;  

c) Prescrição ao domicílio;  

d) Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

Neste tipo de receituário é necessário o número da receita, o local da prescrição (ou a vinheta 

correspondente), a identificação do prescritor (vinheta correspondente com nome, número da carteira 

profissional, especialidade e telefone), a identificação do utente com número de utente, nome, telefone, 

entidade responsável pela comparticipação dos medicamentos, número de beneficiário, a identificação 

da exceção legal, data da prescrição e assinatura do prescritor. Devem ainda conter a identificação “R” 

(Regime especial de comparticipação) ou “RO” (Regime especial de comparticipação em função de uma 

determinada patologia) caso se aplique.  

Estas receitas apenas têm validade de 30 dias seguidos, contados a partir da data de prescrição, 

apenas podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos com, no máximo duas embalagens de 

cada até um total de quatro embalagens por receita. 

Estas receitas apresentam algumas desvantagens comparativamente aos tipos anteriores. O facto 

de a vir escrita à mão pode, em certos casos, dificultar o processo de aviamento correto pela inabilidade 

da leitura da caligrafia do prescritor, dando azo a erros no aviamento se não for bem ponderado; ao 

utente apenas é dada uma oportunidade única de aviamento da receita, tendo esta de ficar na farmácia 

após o aviamento quer tenha sido levantada a medicação toda ou não. 

Durante o tempo de estágio contactei várias vezes com este tipo de prescrições o que permitiu 

adquirir competências no aviamento e como proceder nestes casos mais raros. 
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4.11. Medicamentos Comparticipados 

 

São aqueles cujo estado paga uma certa percentagem do seu PVP.  

Embora na sua maioria estes requeiram prescrição médica, existem casos de medicação não 

sujeita a receita médica (MNSRM) que é comparticipada (normalmente acontece numa fase de transição 

em que o medicamento em questão passa de comparticipado para medicamento de venda livre não 

comparticipado), como por exemplo o colírio Siccafluid® e o Glucomed® que recentemente sofreram 

esta alteração e estão, no momento da escrita deste documento, nessa mesma fase de transição. No 

entanto para que a comparticipação seja feita o utente deve vir munido da receita médica com a entidade 

responsável pela comparticipação bem definida. 

As comparticipações pelo Estado podem ser realizadas através do regime geral e de um dos 

regimes especiais (designação pela letra “R”) previstos pela legislação, tendo em conta 4 escalões 

distintos: A, B, C e D [16]. 

Existem ainda entidades como a Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL) ou a 

Multicare (as mais comuns na Farmácia das Ribeiras) que permitem uma comparticipação adicional. O 

utente só necessita de se fazer acompanhar do cartão/documento comprovativo, o qual é validado online 

ou é tirada uma cópia e anexada a um documento de faturação com a descrição dos medicamentos 

comparticipados levantados e a assinatura do utente que confirma o seu levantamento. 

Por último, em certos casos concretos, existem também regimes especiais de comparticipação 

para medicamentos em função de certas patologias crónicas (por exemplo a doença de Alzheimer e a 

paramiloidose) ou casos específicos (por exemplo o estatuto de vítima de incêndio - novo regime de 

comparticipação que entrou em vigor em junho de 2019). Caso sejam indispensáveis à sobrevivência do 

utente estes adquirem uma comparticipação de 100% por parte do Estado. 

 

4.12. Medicamentos Não Comparticipados 

 

São todos aqueles em que, ao contrário dos descritos no ponto anterior, o Estado não paga uma 

parte do seu PVP, sendo o custo deste tipo de produtos suportado unicamente pelo utente.  

É necessário perceber que para que um medicamento seja comparticipado pelo Estado, o titular 

de AIM tem que o requerer ao INFARMED, de acordo com os princípios estabelecidos na legislação 

nacional. Após este requerimento, é necessário um processo de avaliação, processo esse que se foca em 

provar as vantagens e necessidades de ordem terapêutica e económica, em relação aos demais 

medicamentos que já são comparticipados e cuja finalidade é a mesma 

Nesta categoria estão incluídos tanto MSRM e MNSRM. Estão ainda incluídos alguns 

medicamentos como é o caso das vacinas contra o rotavírus (Rotateq® ou Rotarix®) e contra a meningite 

B (Bexero®). 
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4.13. Validação das Prescrições 

 

  A validação de prescrições é uma parte fulcral do trabalho enquanto farmacêutico. Exige uma 

detalhada análise dos elementos constituintes da prescrição, pois só é considerada válida se tiver, na sua 

constituição todos os elementos obrigatórios, que são [13,14]:  

 número da receita;  

 local de prescrição;  

 identificação do médico; 

 nome e número do utente; 

 entidade financeira responsável, 

 número de beneficiário, 

 acordo internacional e sigla do país, se aplicável; 

 regime de comparticipação; 

 DCI da substância ativa (ou denominação comercial do medicamento, se aplicável); 

 forma farmacêutica, dosagem, dimensão e número de embalagens; 

 código do produto; 

 data de prescrição válida 

Nas prescrições manuais tem de se avaliar também a presença da exceção pela qual se justifica 

a prescrição ser manual, presença da assinatura do prescritor e ainda a presença das vinhetas: a que 

identifica o médico prescritor - azul; a que identifica o regime de coparticipação – azul, no caso seja 

regime geral (01 - SNS) ou verde caso seja regime especial de pensionistas (48 – Pensionistas). 

No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas, o trabalho é facilitado. Estas são 

automaticamente verificadas pelo SF. No caso do utente pertencer a uma entidade que faz uma 

comparticipação adicional deve tirar-se uma cópia ao documento/cartão de benificiário, à qual é anexado 

um verbete de lote, no qual é indicado o regime de comparticipação, bem como a descrição dos 

medicamentos comparticipados levantados, o valor da comparticipação e a assinatura do utente. 

Nas receitas manuais e nas eletrónicas materializadas, é sempre impresso um documento de 

faturação no verso da receita que é assinado pelo utente. No caso das complementaridades de 

comparticipação tira-se uma cópia da receita e documento/cartão de benificiário, sendo este anexado à 

cópia da receita, no verso da qual é impresso o documento de faturação à entidade complementar. 

Posteriormente, é feita uma revisão das receitas de modo a detetar erros que possam ter ocorrido. 

Depois de conferidas são agrupadas em lotes de trinta, por regime de comparticipação. São, então, 

enviadas mensalmente para a ANF, que as distribui pelos organismos correspondentes, com a exceção 

dos comparticipados pelo SNS que são enviadas diretamente para o centro de conferência de faturas. 

Caso as entidades de comparticipação detetem erros nas receitas, estas são devolvidas à farmácia 

com a respetiva justificação. 
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5. Serviços Complementares 

 

Na Farmácia das Ribeiras há ainda a prestação de serviços diversificados que complementam o 

atendimento dos utentes de modo a que estes tenham um melhor acompanhamento e tenham à sua 

disposição um variado leque de serviços indispensáveis sem terem de se deslocar a mais do que um 

local. São eles: 

 

 Medição da pressão arterial – Feito por um dos membros da ET de modo a obter resultados 

mais fiáveis eliminando erros de medição incorreta. Posteriormente é feita uma análise dos 

resultados de forma consciente e procede-se a um aconselhamento personalizado se 

necessário; 

 

 Determinação de glicemia e colesterol total e perfil lipídico – Serviço requisitado 

frequentemente pelos utentes desta farmácia, nomeadamente aqueles que necessitam de um 

controlo mais apertado como os diabéticos. Utiliza-se um aparelho de química seca para 

determinar os valores que são posteriormente registados e interpretados pelo farmacêutico.  

 

 VALORMED – Serviço de gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora 

de uso, cuja criação teve como objetivo a implementação de um sistema autónomo e seguro 

de recolha e tratamento dos resíduos de medicamentos. A Farmácia das Ribeiras oferece 

este serviço de modo a fornecer aos utentes uma forma segura de recolha dos resíduos 

medicamentosos. 

 

 Consultas de Nutrição – O aconselhamento é feito por uma nutricionista duas vezes por 

mês, que realiza uma avaliação da dieta e hábitos do utente, determina vários parâmetros, 

como o nível de hidratação e massa gorda., e elabora um plano de dieta com ou sem recorrer 

a suplementos alimentares, personalizada para cada utente. 

 

 Administração de Injetáveis – Serviço prestado por dois dos membros da ET da farmácia 

que têm a formação necessária, fornecendo aos utentes um local onde podem ir sem terem 

de se deslocar ao centro de saúde. 

 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar medições de colesterol total, glicemia e pressão 

arterial várias vezes, bem como proceder à saída dos contentores de VALORMED.   

6. Formações Adicionais 
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Como profissional de saúde e prestador de serviços, o Farmacêutico deve manter-se 

constantemente atualizado relativamente aos avanços tecnológicos que são feitos por parte dos 

laboratórios produtores. Para que tal aconteça é necessária a sua participação em ações de formação com 

o intuito de adquirir novos conhecimentos de modo a garantir a qualidade dos serviços poe ele prestados. 

Enquanto estagiário tive a oportunidade de participar em várias formações deste género (Tabela 

3) que, a meu ver, contribuíram para a minha evolução enquanto futuro profissional de saúde.  

Formação Local Data 

Arkopharma® – Gama 
Arkocápsulas® e Arkoreal® 

Farmácia das Ribeiras 19/02/2019 

Nutrição e Cancro 
 

ANF Porto 12/03/2019 

GlaxoSmithKline – Gama 
Voltaren® 

Farmácia das Ribeiras 16/04/2019 

Arkopharma® - Gama Cis-
Control® 

Farmácia das Ribeiras 6/05/2019 

Gama Lactoflora® 
 

Farmácia das Ribeiras 23/05/2019 

Desenvolvimento da 
Categoria de Soluções de 
Saúde de Origem Natural 

 
Hotel Crowne Plaza - Porto 

28/05/2019 

Alergia ou Intolerância 
Alimentar? 

Plataforma Emforma -
Angelini 

3/07/2019 

Laboratórios Odost® – Gama 
Buccotherm® 

Farmácia das Ribeiras 15/07/2019 

 

 

 

  

Tabela 3: Formações realizadas durante o período de estágio com informação de local e data. 
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Parte 2 – Os Projetos 
 

1. Projeto 1 – Inquérito Relativo à Ausência de Medicação em Farmácia Comunitária 

 

1.1.  Introdução 

 

Como parte integrante do estágio, estive envolvido nas diversas atividades remetentes à gestão de 

stocks, ao armazenamento e à dispensa de medicamentos. Como tal, a receção de encomendas e 

armazenamento dos medicamentos que estas continham passou diretamente pelas minhas mãos várias 

vezes por dia. Logo, não passou despercebido o facto de haver inúmeras faltas nas encomendas 

realizadas, sendo que, na sua maioria apareciam descritas nas faturas enviadas pelos fornecedores como 

“esgotados”.  

Segundo o INFARMED, a garantia de acesso universal aos medicamentos, em todo o território 

nacional, é da responsabilidade dos titulares de AIM [22]. No entanto, devido a inúmeros fatores, este 

acesso universal não se verificou, aumentando o número de medicamentos em indisponibilidade 

temporária, quer em “rutura” ou em “falta” [21]. 

Isto dificultava o trabalho de todos os membros da ET no que diz respeito ao atendimento, pois, 

várias vezes ao dia, eram obrigados a responder aos utentes que o medicamento que necessitavam estava 

esgotado no fornecedor, sem previsão de entrega dos mesmos e que, portanto, eram obrigados a alterar 

o laboratório ou a marca dos medicamentos habituais ou, em certos casos mais graves, a voltar ao médico 

para alterar o tipo de medicação, nomeadamente a SA. 

1.2. Objetivos 

O objetivo deste inquérito foi apurar números mais concretos sobre a falta de medicamentos 

relativos aos utentes da Farmácia das Ribeiras, de modo a perceber concretamente a gravidade da 

situação e comparar esta população com a restante população do país. 

1.3. Método 

O inquérito (Anexo I) consistiu em 6 perguntas de resposta binária (sim ou não) feitas verbalmente 

e anotadas as respostas à frente do utente, pelo membro da ET que realizou o atendimento. Teve resposta 

de 76 utentes diferentes em dias diferentes durante um período de aproximadamente 4 meses (abril – 

julho). 

O inquérito foi anónimo, respeitando a lei do Regulamento Geral de Proteção de Dados de 25 de 

maio de 2018.  No ato de inquirição foi anotado o primeiro e último nome do inquirido (que não será 
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objeto de divulgação) meramente para efeito de não repetição do mesmo, de modo a manter a 

legitimidade e integridade estatística do presente inquérito. 

Quaisquer conclusões apuradas a partir do tratamento estatístico dos dados recolhidos são 

remetentes apenas à população utente desta farmácia e não devem ser extrapoladas para populações não 

estudadas devido à natureza restrita dos inquiridos. 

1.4. Resultados 

Os resultados estão representados em percentagem, nos gráficos 1 a 6. Na questão III é de salientar 

que apenas responderam os utentes que tinham respondido NÃO à questão II, ou seja, os utentes que 

não conseguiram levar a medicação toda que pretendiam. Portanto, o total considerado será 20 e não 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

55,3%44,7%

IV. Alterar Marca  vs  Não  
Alterar

SIM

NÃO

Gráfico 4: Resultados remetentes à pergunta IV. Desde o 

início do ano, já teve de alterar a marca ou laboratório 

produtor de algum medicamento por o habitual se encontrar 

esgotado? 

90%

10%

III . Esgotado  vs  Não 
esgotado

SIM

NÃO

Gráfico 3: Resultados remetentes à pergunta III. Sobre a 

medicação que não conseguiu levar, foi informado(a) que 

está esgotada sem prazo certo de entrega? 

97,4%

2,6%

I . Crónica vs Pontual

SIM

NÃO

Gráfico 1: Resultados remetentes à pergunta I. Veio hoje à 

farmácia adquirir medicação habitual/crónica?  

73,7%
26,3%

II . Completa  vs  Faltas

SIM

NÃO

Gráfico 2: Resultados remetentes à pergunta II. Conseguiu 

levar toda a medicação que pretendia? 
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Devido à natureza restrita da questão III, esta requer um posterior tratamento de dados, pois os 

resultados apresentados acima apenas remetem para parte da população inquirida. Deste modo é 

necessário proceder ao cálculo da percentagem de utentes ao quais foi dito que a medicação que 

pretendiam estava esgotada e sem prazo certo de entrega (rutura ou falta ) em relação ao total de utentes 

inquiridos, da seguinte forma: × 0,263 × 100 ≅  23,7% 

Isto significa que 23,7% da população total inquirida não conseguiu levantar um certo medicamento 

por este se encontrar esgotado e sem prazo previsto de entrega. 

1.5. Discussão 

Os resultados obtidos na questão I revelaram que uma grande parte da população inquirida (97,4%) 

se dirige à Farmácia das Ribeiras para adquirir medicação habitual/crónica. Esta situação é justificada, 

como já foi dito anteriormente, pela natureza restrita da população que frequenta esta farmácia. O facto 

de ser pouco diversificada, sendo composta maioritariamente por moradores da zona e pelos seus 

familiares mais próximos, situando-se, uma parte significativa, na faixa etária dos idosos (> 65 anos), 

apoia os resultados obtidos. 

Atendendo às questões II e III, estas foram elaboradas de modo a melhor perceber, tendo por base 

dados concretos, a quantidade de utentes afetados pela escassez de medicamentos. Ainda que a maioria 

da população (73,7%) tenha conseguido levar a medicação que pretendia, 26,3% dos inquiridos não 

conseguiram, sendo que em 90% desses (perfazendo um total de, aproximadamente, 23,7% dos 

21,1%

78,9%

VI. Troca vs Manter

SIM

NÃO

Gráfico 6: Resultados remetentes à pergunta VI. Alguma vez 

o seu médico lhe trocou a medicação porque o medicamento 

que habitualmente tomava estava esgotado? 

5,3%

94,7%

V. Sem tomar vs  Tomar

SIM

NÃO

Gráfico 5: Resultados remetentes à pergunta V. Desde o 

início do ano, já ficou sem tomar algum medicamento porque 

estava esgotado, e não lhe foi apresentada alternativa? 
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inquiridos totais) casos a medicação que pretendiam estava esgotada e com um prazo de entrega 

indefinido, ou seja, em falta ou rutura [20]. 

O facto da medicação solicitada se encontrar esgotada levanta certas questões sobre decisões que 

terão de ser tomadas pelo utente e pelos profissionais de saúde que o acompanham. Perante esta situação 

há três hipóteses a considerar: a troca do medicamento por outro equivalente, mas que difere na marca 

ou laboratório produtor; a ida a uma consulta com o médico de modo a trocar de medicação por uma 

alternativa viável; ou, em último caso, o utente deixa de tomar o medicamento e aguarda a entrada no 

mercado dos novos lotes, sendo este o caso mais grave (nível de impacto real considerado alto pelo 

INFARMED) e apenas não havendo outra alternativa [20]. 

Foram estas situações que estiveram na base da elaboração das questões IV, V e VI que abordam as 

consequências desta informação. 

Quanto à pergunta IV, os resultados revelaram que um pouco menos de metade (44,7%) dos 

inquiridos foram obrigados a alterar a marca ou laboratório produtor do medicamento que tomavam para 

a alternativa.  

A pergunta V remete para o caso mais grave: utentes que ficaram sem tomar a medicação porque 

esta estava esgotada. Os resultados revelaram que 5,3% dos inquiridos ficou sem tomar a medicação 

que necessitava porque não tinha outra alternativa. 

Por último, os dados obtidos na pergunta VI revelaram que 21,1% dos utentes foram ao médico com 

o intuito de trocar a medicação devido à indisponibilidade da habitual. 

Após a análise destes dados pode fazer-se uma comparação (Tabela 4) com os obtidos por um outro 

inquérito efetuado pelo Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR) através do SF, envolvendo 

farmácias de todo o país [19]. 

Comparando os resultados da CEFAR com os do presente inquérito, é possível afirmar que existe 

uma diferença significativa quanto ao número de medicamentos esgotados, sendo os resultados de 

52,2% vs 23,7%, respetivamente. Isto provavelmente advém da natureza restrita da população utente da 

Farmácia das Ribeiras quando comparada com a população utente de todas as farmácias no resto do 

país. No entanto também se pode verificar semelhanças quer na percentagem de utentes que requereram 

nova consulta médica com o intuito de trocar de medicação (21,5% - CEFAR vs 21,1%) quer na 

percentagem de utentes que ficaram sem tomar medicação por esta se encontrar esgotada (5,75% - 

CEFAR vs 5,3%). 

Perante este conjunto de informações pode inferir-se que é provável que esta situação de escassez 

medicamentosa advenha não de um único, mas de vários fatores [21]. Entre eles, provavelmente, a 

obrigatoriedade da inserção dos novos códigos únicos nas embalagens, que fez com que houvesse um 

atraso na produção e inserção no mercado das novas embalagens; a existência de exportação paralela 

cujas restrições são limitadas [6] e da responsabilidade do INFARMED. 
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Dados a comparar 

 

CEFAR (Portugal) Farmácia das Ribeiras 

Medicamentos esgotados 

 

52,2% 23,7% 

Utentes com nova consulta 

médica 

21,5% 21,1% 

Utentes que deixaram de 

tomar a medicação 

5,72% 5,3% 

 

1.6. Conclusões 

Tendo como base os resultados obtidos em ambos os inquéritos e a minha experiência enquanto 

estagiário durante este período, é possível afirmar que existiu de facto uma indisponibilidade de 

medicamentos [20,21,22]. Indisponibilidade essa que afetou uma percentagem significativa da população 

utente da Farmácia das Ribeiras, com diferentes níveis de gravidade, provavelmente não apenas por um 

motivo singular, mas por um conjunto de situações que, quando simultâneas se verificou afetar a 

produção e distribuição de medicamentos de forma incomportável no que diz respeito à satisfação das 

necessidades dos utentes [21]. 

É necessário, portanto, um apuramento e correção das causas concretas desta situação, pelas 

autoridades competentes, de modo a que sejam tomadas medidas informadas e conscientes para que tal 

não se verifique de novo no futuro.  

Como tal, creio que o projeto foi um sucesso, pois permitiu aos membros da ET ficarem mais 

conscientes da gravidade da situação por terem acesso a dados concretos apenas sobre os utentes da 

Farmácia das Ribeiras. Permitiu também tranquilizar alguns utentes que, ao serem requeridos para 

responderem ao inquérito, ficavam de certa forma aliviados porque a farmácia em quem confiam se 

mostrava interessada em corrigir esta situação.  

2. Projeto 2 – Saúde Solar 

 

2.1. Introdução 

Com a aproximação do verão e da época balnear há um aumento considerável da procura de produtos 

de proteção solar. Nos últimos meses do estágio verifiquei que um número significativo de utentes se 

Tabela 4: Dados obtidos no presente inquérito vs dados do inquérito da CEFAR  
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dirigia à Farmácia das Ribeiras com a intenção de procurar aconselhamento e comprar um protetor solar 

adequado. No entanto, pude testemunhar que a grande maioria dos utentes tinha noções erradas e muitas 

dúvidas sobre o protetor mais indicado.  

A escolha do protetor solar adequado depende de diversos fatores (idade, índice UV, tipo de filtro, 

fator de proteção solar e tipo de pele) que é necessário conhecer de modo a selecionar o que oferece uma 

melhor e mais duradoura proteção do individuo em questão. Neste capítulo irei abordar esses parâmetros 

de uma forma mais completa de modo a melhor perceber as informações que pretendi transmitir no 

panfleto. 

2.2. Obectivos 

Perante esta situação, decidi recolher informação importante sobre o assunto e elaborar um panfleto 

informativo (Anexo II) e disponibilizá-lo, com o objetivo de informar e tirar algumas dúvidas mais 

frequentes sobre alguns assuntos neste tema concreto. 

2.3. Radiação Ultravioleta 

Considera-se radiação ultravioleta toda aquela cujo comprimento de onda esteja entre 200 e 400 

nanometros (nm), estando dividida em 3 categorias com base nas suas propriedades eletrofísicas 

(comprimento de onda, frequência e energia) [25,26]: 

 UV-C (200-280 nm) – É a mais energética e, consequentemente, mais prejudicial. Não atinge a 

superficie terrestre. 

 UV-B (280-320 nm) – Radiação mais energética que atravessa a camada de ozono e 

representando cerca de 5-10% da radiação UV atinge a superfície terrestre. 

 UV-A (320-400 nm) – Das três é a menos energética e, por isso, a que melhor atravessa quer as 

camadas atmosféricas, quer as camadas da pele. Representa cerca de 90-95% da radiação UV 

atinge a superfície terrestre. 

Pelo facto das ondas com comprimento de onda na região UV-C não atravessarem a camada de 

ozono, não chegam à superfície terrestre [26] e, portanto, foram excluídas desta comunicação por 

apresentarem pouca relevância para o tema em discussão. Devido às suas diferenças em termos 

energéticos, as restantes classes de radiação UV têm também efeitos distintos quando atingem a pele, 

efeitos esses que estão descritos abaixo (Tabela 5), no entanto ambas contribuem para o aparecimento 

de cancro da pele [25,26,27,28].  
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 UV-B (5-10%) UV-A (90-95%) 

 

Energia Mais energética 

 

Menos energética 

Penetração na pele Superficial (Epiderme) 

 

Profunda (Derme) 

Efeitos na pele Queimadura e Eritema 

 

Fotoenvelhecimento 

 

Mecanismo de 
Bronzeamento 

Induz síntese de melanina 

 

Atua em melanina pré-existente 

 
Tipo de Bronzeado 

Indireto e duradouro 

 

Direto e imediato 

Mecanismo de 
carcinogénese 

primário 

Alteração do DNA (dímeros de timina) Danos Oxidativos 

 

2.4. Índice Ultravioleta (IUV) 

Durante os meses de verão o nosso planeta encontra-se mais perto do sol. Devido a esse fator, e à 

depleção da camada de ozono, verifica-se um aumento da quantidade de radiação UV que atinge a 

superfície terrestre, quantidade essa que pode ser traduzida para uma escala linear denominada de Índice 

de Ultravioleta (IUV) [23,24].  

Este parâmetro foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1994 pelas agências americanas United 

States Environmental Protection Agency (EPA) e National Weather Service (NWS) como uma 

ferramenta utilizada diariamente para a previsão da quantidade de radiação UV na superfície. Apesar de 

ser um parâmetro de cálculo complexo envolvendo diversos fatores (Latitude, altura do ano, quantidade 

de ozono, elevação, presença de nuvens, refletividade e poluição), está neste momento padronizado o 

seu cálculo, sendo utilizada a fórmula: = 40 ×  é   [23,24]. 

2.5. Fotótipos de Pele 

O fototipo da pele é outro fator importante a considerar quando falamos deste tema, porque, a 

melanina é um composto intrínseco que protege a pele da radiação UV, logo a quantidade de melanina 

normal da pele constitui um fator importante quando se procura o protetor solar ideal [29]. 

Existem várias escalas de classificação dos fotótipos, no entanto a mais utilizada e aceite é a 

classificação de Fitzpatrick (I – VI). Esta escala baseia-se na cor da pele, olhos e cabelo (fenótipo) dos 

Tabela 5: Descrição das características e efeitos das radiações UV-A e UV-B  



  27 
 

indivíduos, bem como nas alterações que sofre a pele aquando da exposição solar (sensibilidade e 

bronzeado) [25,35]. Esta classificação está representada abaixo (Tabela 6): 

 

Classificação 

de Fitzpatrick 

Fenótipo  Alterações na exposição a 

UV 

I 

 

Pele pálida (branca) e extremamente sensível 

Olhos claros, sardas 

Cabelo ruivo 

Queima-se sempre 

Nunca se bronzeia 

II 

 

Pele clara e sensível 

Olhos azuis, verdes ou castanhos claros 

Cabelo louro ou ruivo 

Queima-se sempre 

Bronzeado discreto 

III 

 

Pele castanha clara (pigmentação leve) 

Olhos castanhos 

Cabelo Castanho 

Queima-se moderadamente 

Bronzeado gradual e não 

muito marcado 

IV 

 

Pele morena (pigmentação média) 

Olhos e cabelo escuros 

 

Queima-se pouco 

Bronzeado rápido 

V 

 

Pele castanha escura (pigmentação elevada) 

Olhos e cabelo escuros 

 

Queima-se rara e 

dificilmente 

Bronzeado fácil rápido 

VI 

 

Pele negra 

Olhos e cabelo escuros 

Não se queima 

Altamente pigmentada 
 

 

2.6. Protetores Solares 

 

2.6.1. Definição 

Protetores solares são produtos cosméticos [36], sendo definidos como: quaisquer preparações 

(tal como: óleos, geles, pulverizadores, cremes, loções) destinadas a entrar em contacto com a pele 

humana, com o intuito exclusivo ou principal de proteção contra a radiação UV, absorvendo, 

dispersando ou refletindo a radiação. 

No entanto, existem também produtos para a proteção solar com ação sistémica, (normalmente 

em cápsulas), classificados como suplementos alimentares, que visam minimizar os efeitos da radiação 

UV na pele. 

Tabela 6: Divisão atual dos fotótipos de pele de acordo com a classificação de Fitzpatrick   
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2.6.2.  Mecanismo de Ação 

Os protetores solares têm na sua composição compostos específicos (filtros) que protegem a 

pele da radiação UV através de um mecanismo específico [29,30]. 

A composição química dos filtros determina o mecanismo de proteção (absorção, dispersão ou 

reflecção da radiação) bem como o seu espetro de ação (apenas UV-A, apenas UV-B ou UV-A e UV-

B, sendo estes últimos considerados de largo espetro). Perante a variedade de filtros que existem foi 

necessário proceder à sua classificação tendo por base estas duas características: o mecanismo de ação 

e o espetro de atuação [29]. 

2.6.3. Filtros Químicos/Orgânicos 

São compostos orgânicos aromáticos constituídos por um cromóforo (grupo de átomos de uma 

molécula responsáveis pela absorção/emissão de radiação de uma certa radiação com um determinado 

comprimento de onda) que possuem sistemas de duplas ligações conjugadas concedendo-lhe, desta 

forma, a capacidade de absorver radiação com comprimento de onda na zona UV [29,30,31,33]. 

O número de duplas ligações conjugadas do cromóforo está diretamente relacionado com a zona 

do espetro UV na qual o composto consegue absorver a radiação, sendo que um aumento do número de 

duplas ligações conjugadas provoca um deslocamento da zona de máxima absorção para maiores 

comprimentos de onda, ou seja, para a zona das UV-A. Regra geral, os filtros UV-A têm pesos 

moleculares superiores aos filtros UV-B [29,30,31,33,34]. 

Estes filtros, devido às suas propriedades, são cosmeticamente mais agradáveis por serem mais 

facilmente incorporados nas formulações, no entanto, são passiveis de provocar reações alérgicas [28,30,32, 

33,34]. 

2.6.4. Filtros Físicos/Inorgânicos 

São geralmente constituídos por partículas micronizadas, com tamanhos entre 10 e 30 

nanómetros (nm). Isto deve-se às propriedades intrínsecas que advém da utilização deste tamanho de 

partículas. As partículas são micronizadas pois o seu diminuto tamanho faz com que sejam facilmente 

incorporadas nas emulsões, sejam transparentes à radiação visível, a capacidade de reflecção seja 

minimizada e a de absorção maximizada. Os compostos preferenciais são os óxidos metálicos 

(compostos inorgânicos), sendo os mais utilizados o óxido de zinco (ZnO) e o dióxido de titânio (TiO2) 
[30,31,33,34]. 

O seu mecanismo de ação passa, maioritariamente pela dispersão e reflecção da radiação UV, 

no entanto há também um mecanismo de absorção, se bem que em menor escala, que está dependente 

do tamanho das partículas, pois quanto maior o tamanho das partículas mais ação refletora possui 
[30,31,33,34]. 
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As partículas destes filtros são normalmente cobertas com outros compostos, como por exemplo 

o dióxido de silício (SiO2), de modo a minimizar a produção de espécies reativas de oxigénio (ROS). 

Desta forma formam óxidos hidratados que capturam radicais hidroxilo, tendo uma capacidade 

antioxidante. Pelo facto de não serem absorvidos pelas células pele, apenas permanecendo no estrato 

córneo, não provocam reações alérgicas [28,30,32,33,34]. 

2.6.5. Fator de Proteção Solar (FPS) 

O Fator de Proteção Solar (FPS) é o parâmetro utilizado para classificar o nível de proteção 

oferecido por um protetor solar. De uma forma simples é calculada a razão entre a dose mínima 

necessária para causar eritema em pele protegida (DEMp) e a dose mínima necessária para causar 

eritema em pele não protegida (DEMnp) através da fórmula: =  [34]. 

2.7. Conclusão 

Após a análise de todos estes fatores que podem influenciar a escolha do protetor solar, podemos 

afirmar que a escolha do protetor solar adequado deve ter em conta [37,38]: 

 Idade: crianças devem utilizar FPS 50+ devido à sensibilidade elevada da pele e ao sistema 

de pigmentação pouco desenvolvido; 

 Tipo de pele: Peles mais claras e sensíveis requerem protetores com FPS mais elevado; 

 índice UV: Índices mais elevados requerem a utilização de protetores com FPS mais 

elevado;  

Deve ainda ser resistente à água e de largo espetro (proteger tanto da radiação UV-A como da UV-

B). Em pele atópica devem ser utilizados protetores com filtros físicos por não causarem reações 

alérgicas e protegerem mais [37,38]. 

Ou seja, regra geral, o FPS deve ser igual ou superior a 30 nos adultos e igual a 50+ nas crianças e 

pessoas com pele clara e sensível [37,38]. 

O projeto foi bem recebido pela comunidade utente. Após a disponibilização dos panfletos, os 

utentes revelaram interesse no tema, principalmente aqueles com crianças pequenas e aqueles com 

empregos cujas funções eram no exterior, e, portanto, passavam muitas horas seguidas ao sol. 

 

3. Projeto 3 – Alergias Sazonais de Manifestação Cutânea  

 

3.1. Introdução 

No verão observa-se, por norma, um aumento significativo da incidência de sintomas associados a 

alergias e, por consequência, um aumento nos pedidos de medicamentos anti-histamínicos ao balcão da 
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farmácia. Segundo um estudo do INFARMED publicado a 7 de maio de 2019, os meses em que mais 

se verificou a venda de anti-histamínicos é em janeiro (aliado, provavelmente, a gripes e constipações) 

e abril-maio (provavelmente devido à incidência de alergias) e a farmácia das Ribeiras não foi exceção 
[38]. 

Durante o período em que estagiei verifiquei um aumento do número de utentes que pediam anti-

histamínicos, nomeadamente os tópicos como o Fenistil®, devido a episódios de alergia na pele. 

Neste capítulo irei abordar de forma mais detalhada todos os aspetos que compõem este tema, de 

forma a perceber que informações pretendi transmitir no panfleto. 

3.2. Objetivos 

Tendo em conta o aumento da ocorrência destas situações, decidi elaborar mais um panfleto 

informativo dedicado às alergias, restringindo-me às alergias que afetam a pele, intitulado “Alergias 

Tópicas Sazonais” (Anexo III), onde pretendi explicar de forma simples o que são alergias, dando 

exemplos das mais comuns nesta altura do ano, e qual o tratamento preferencial nestes casos [38]. 

3.3. Alergias 

 

3.3.1. Definição 

Alergias são definidas como reações de hipersensibilidade do sistema imunitário a substâncias, 

denominadas alergénios, que, geralmente, são inócuas. Estas reações são resultantes da interação 

antigénio-anticorpo ou antigénio-célula T ativada [39,40].   

3.3.2. Mecanismo de Ação 

No que respeita às alergias tópicas, os sintomas que aparecem estão, geralmente, associados à 

desgranulação de mastócitos com resultante libertação da histamina [39]. 

Isto acontece porque, após o contacto com o alergénio, este é reconhecido por anticorpos, 

normalmente do tipo IgE, formando um complexo antigénio-anticorpo. Este complexo é, 

posteriormente, reconhecido através das proteínas recetoras FcεR1 que se encontram na superfície dos 

mastócitos, provocando uma reação que culmina na desgranulação dos mesmos. Estes grânulos 

libertados são compostos por diversas substâncias (enzimas, citoquinas, mediadores inflamatórios, etc.), 

sendo que, o mais importante para este caso é a histamina [39,40,41]. 

3.3.3. Histamina 

A histamina é uma amina vasoativa que tem várias funções no organismo humano 

(neurotransmissor do sistema nervoso central, mediador da libertação de ácido gástrico, mediador da 

inflamação, etc.) presente nos grânulos dos basófilos e mastócitos que, quando libertada, é a responsável 

pelos sintomas das alergias tópicas como o prurido, a vermelhidão e o edema [39,40,41]. 
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3.4. Alergias Sazonais de Manifestação Cutânea 

Existe um vasto número de alergias de manifestação tópica que tendem a surgir no fim da 

primavera/início do verão. No entanto, tendo por base as queixas e solicitações dos utentes durante os 

atendimentos que realizei/testemunhei, apenas me dediquei aos dois tipos mais comuns. 

3.4.1. Erupção Polimorfa Solar (EPS) 

Erupção polimorfa solar, comumente designada de “Alergia Solar”, é uma fotodermatose 

idiopática e a alergia tópica fotossensível mais comum. Aparece normalmente em zonas do corpo que 

habitualmente não estão expostas ao sol durante os restantes meses do ano, como a zona do peito e a 

base do pescoço [42,43]. 

A EPS ocorre devido a uma reação exagerada do sistema imune à presença de radiação UV 

(usualmente UV-A) em zonas da pele que normalmente não estão expostas, o que desencadeia uma 

cascata de processos imunológicos culminando com libertação de citoquinas inflamatórias e histamina 

nesses tecidos, sendo esta última a responsável pelos sintomas característicos: prurido e eritema [42,43]. 

A lesão provocada por esta fotodermatose pode apresentar várias morfologias (daí a designação 

de polimorfa), podendo ser maculares (lisas e vermelhas), papulares (elevadas e vermelhas), 

papulovesiculares (apresenta aglomerados de pápulas e vesiculas altamente pruriticas), vesiculares 

(apenas vesículas pruriticas), entre outras. No entanto, um único individuo apenas apresenta uma única 

morfologia num determinado momento [43,44,45].   

3.4.2. Picadas de Mosquitos 

Com a chegada do verão há um aumento significativo do número de mosquitos e, por 

conseguinte, um aumento do número de utentes que recorrem à farmácia pedindo aconselhamento sobre 

a melhor maneira de atenuar os sintomas das picadas. 

Aquando da picada o mosquito, há o rompimento da camada córnea da pele e a inserção de 

saliva através do estilete do mosquito. Estas ocorrências são detetadas pelos queratinócitos e células 

imunes presentes na zona que vão desencadear uma resposta imunitária, na qual vai ocorrer libertação 

de, entre outros compostos, histamina [47]. 

A histamina vai ser a responsável pela vasodilatação (eritema), pela sensação de comichão 

(prurido) e pela infiltração exagerada de células imunes no local com alteração da epiderme (pápula), 

que são os sintomas característicos destas lesões. No entanto, podem ainda ocorrer reações mais severas 

com sensação de dor e até anafilaxia dependendo do individuo [46,47]. 

3.5. Medidas Não Farmacológicas    

Nestes casos, as medidas não farmacológicas passam pela prevenção e pela atenuação dos sintomas 

característicos destas alergias sem a utilização de fármacos. 
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A prevenção passa simplesmente pela proteção da área que é prevista ser afetada.  

No caso do EPS, a exposição ao sol deve ser progressiva e evitar as horas de maior calor (11h-16h). 

Pode optar por cobrir essas zonas do corpo. A aplicação de protetores solares de largo espetro, 

hipoalérgicos e com FPS 50+ é recomendado para estes casos. 

No caso das picadas de mosquitos, a picada deve ser evitada. Pode utilizar-se roupa comprida de 

modo a evitar a exposição da pele. Pode também utilizar-se uma rede mosquiteira ou um repelente para 

prevenir a entrada dos mosquitos em espaços fechados. 

Caso a prevenção não chegue, pode proceder-se à aplicação de gelo ou de um pano com água fria 

no local afetado de modo a diminuir o inchaço e a comichão de modo a resolver situações agudas. 

3.6. Medidas Farmacológicas 

 

3.6.1. Anti-histamínicos 

Como o nome indica, os anti-histamínicos vão inibir, localmente, a ação da histamina libertada 

pelas células imunes, através do mecanismo de competição para os recetores H1, atenuando os efeitos 

como o prurido e o eritema provocados por esta anima.  

3.6.2. Corticosteroides 

Caso a aplicação de anti-histamínicos não seja suficiente para atenuar os sintomas, está indicada a 

aplicação de corticosteroides tópicos. 

Os corticosteroides são fármacos anti-inflamatórios potentes que vão induzir a expressão da proteína 

Anexina A1 que vai atuar no recetor celular FPR2 potencializando a resposta anti-inflamatória e 

reprimindo a resposta imune inata e adquirida [48]. 

No entanto, devido aos diversos outros efeitos dos corticosteroides [49,50], deve ser utilizada a dose 

mais baixa possível e no tempo mais curto possível de modo a minimizar estes efeitos indesejados, pelo 

que devem ser recomendados apenas em último caso. 

3.7. Conclusão 

À medida que o verão se aproxima e atinge o auge, verifica-se um aumento destes episódios de 

alergias e, por conseguinte, um aumento das solicitações de aconselhamento e intervenção farmacêutica 

neste campo por parte dos utentes das farmácias. 

É de notar que devido ao variado leque, à complexidade e particularidade de cada alergia não 

poderiam ser abordadas todas e todos os aspetos num panfleto só, pelo que optei por reunir a informação 

geral que considerei mais importante acerca dos dois tipos que verifiquei serem mais comuns no que 

respeita aos utentes da Farmácia das Ribeiras. 

Tanto no caso do EPS como no das picadas de mosquitos é de salientar que tem de ser considerada 

a prevenção como primeira abordagem, de modo a evitar que aconteçam.  
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A abordagem terapêutica passa pela atenuação dos sintomas, pelo que são utilizados os anti-

histamínicos, de modo a atenuar o efeito da histamina e, em último caso, os corticosteroides tópicos 

como anti-inflamatórios e inibidores dos processos imunitários para esse efeito. 

Devido à complexidade e variedade dos casos em questão, compete ao farmacêutico, ao qual é 

solicitado aconselhamento, avaliar cada caso concreto de modo a aconselhar o utente uma forma 

informada e consciente. 

Por último, creio que a divulgação da informação sobre este tema, ainda que simplificada e 

resumida, foi ao encontro das necessidades dos utentes da Farmácia das Ribeiras. Considero que foi 

bem-sucedida a sensibilização dos utentes, tendo alguns relatado terem eles próprios, ou familiares, estes 

problemas, pelo que foi uma ajuda no que respeita ao esclarecimento de dúvidas sobre o tema em 

questão. 

 

 

Notas Finais 
 

Ao fim de seis meses de estágio, creio que a chave para o sucesso da Farmácia das Ribeiras, é o 

facto de todos os membros da ET apresentarem capacidade de resposta aos utentes tratando-os sempre 

com amabilidade e competência, assim como o trabalho de equipa e a proximidade com os utentes, que 

contribuem para a fidelização dos mesmos a esta farmácia.  

Considero que a foram estas as principais aptidões que me quiseram incutir, de modo a fazer de mim 

um profissional exemplar e com os mesmos valores: altruísta, honroso e com sentido de dever e 

responsabilidade. E por isso estou-lhes eternamente grato. 

Em suma, considero que adquiri uma multitude de faculdades que me serão vantajosas no meu 

percurso futuro como profissional de saúde. 

Resta-me agradecer a todos os membros da ET da Farmácia das Ribeiras pela oportunidade de 

aprendizagem e crescimento enquanto pessoa e profissional de saúde que me proporcionaram.  
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ANEXOS 

•  Anexo I – “Inquérito Relativo à Ausência de Medicação em Farmácia 

Comunitária”  
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•  Anexo II – Panfleto “Saúde Solar” 
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•  Anexo III – Panfleto “Alergias Tópicas Sazonais” 
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