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Resumo 
 

O Estagio curricular faz parte de uma das etapas mais importantes ao longo do percurso 

académico pois é nele que se desenvolvem os conhecimentos aprendidos ao longo do curso 

e se adquirem competências que apenas com a prática é possível.  

Durante este período, o estudante é integrado numa equipa que o orienta para as funções 

do farmacêutico numa farmácia comunitária e ainda o leva a aplicar todos os conhecimentos 

aprendidos ao longo do curso pelo contacto direto com o utente, levando-o também a ganhar 

autonomia na tomada de decisões, ao seu crescimento pessoal e intelectual.  

Este relatório apresenta uma descrição detalhada das atividades desenvolvidas ao longo 

do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas durante o período de 

Setembro de 2018 a Março de 2019 e é constituído por duas partes. A primeira parte engloba 

a descrição de todas as tarefas desenvolvidas na farmácia desde a gestão de stocks e entrada 

de encomendas até ao atendimento, aproveitando ainda para serem referidos alguns 

enquadramentos legais. A segunda parte corresponde a uma descrição dos três projetos 

desenvolvidos durante este período. O primeiro teve como foco os adolescentes e consistiu 

na elaboração de uma palestra de caracter didático sobre Educação Sexual e importância do 

planeamento familiar. Esta formação foi realizada na Escola Filipa de Vilhena, no Porto, 

contando com a participação de 50 estudantes. Fez também parte desta atividade um jogo de 

carácter educativo com estes adolescentes no final da formação. O segundo passou pela 

dinamização da página de Facebook da Farmácia fazendo referencia a datas comemorativas 

da área da Saúde. E por fim, o terceiro projecto que incidiu sobre a área da veterinária 

abordando essencialmente todos os antiparasitários externos e internos existentes para 

venda ao público nesta farmácia.  

O estágio curricular em farmácia comunitária foi assim de grande utilidade como 

preparação para uma futura exerção da atividade profissional. 
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Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas no 

estágio 
 

1. Introdução  
 

A Farmácia Comunitária é a saída profissional com maior adesão pelos farmacêuticos e 

assim sendo, o estágio neste sector possui uma importância elevada para os estudantes de 

Ciências Farmacêuticas já que será o primeiro contacto com a vida profissional.  

O meu estágio profissionalizante realizou-se na Farmácia Vitália (FV) e foi desenvolvido 

no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto com 

a duração de seis meses, de 17 de Setembro a 22 de Março de 2019, com um horário 

compreendido de segunda a sexta, das 10h às 18h com uma hora de almoço. 

O farmacêutico representa cada vez mais um profissional de saúde de confiança e com 

um papel ativo na população pois para além da simples dispensa de medicamentos, é também 

da sua função aconselhar o utente, esclarecer dúvidas, rever terapêuticas e promover hábitos 

de vida saudáveis e seguros para melhorar a qualidade de vida da população. 

O estágio na FV permitiu-me desempenhar variadas tarefas que recaem sobre o 

farmacêutico comunitário tais como: controlo de validades do stock, efetuar e rececionar 

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

manipulados, atendimento ao público e realização de testes bioquímicos. 

A gestão das atividades a desenvolver foi previamente definida no inicio do estágio tendo 

ficado organizado cronologicamente segundo a Tabela 1. 
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Organização cronológica das actividades desenvolvidas 

Atividade e Período Descrição 

17 a 21 de Setembro: Back office 

 

• Aprender a organização da farmácia e 

ambientação com os colegas de trabalho; 

• Leitura de prazos de validade e 

atualização dos mesmos no sistema informático; 

• Leitura de documentos acerca de normas 

das receitas e testes bioquímicos. 

 

24 de setembro a 12 de Outubro: 

Armazém 

• Realização e receção de encomendas; 

• Realização de notas de devolução e 

regularização de devoluções; 

• Contacto com os diversos medicamentos, 

suas apresentações e nomes comerciais. 

15 de Outubro a 31 de Outubro: 

Laboratório 

 

• Receção e armazenamento de matérias-

primas (MP); 

• Realização de cálculos de preço, 

preenchimento de fichas de preparação e 

impressão de rótulos; 

• Preparação de manipulados. 

 

6 de Novembro a 28 de Dezembro e 

14 de Janeiro a 22 de Março: 

Atendimento 

 

• Dispensa de medicamentos; 

• Aconselhamento farmacêutico; 

• Apoio no laboratório e armazém quando 

necessário; 

• Gestão em farmácia; 

• Realização de testes bioquímicos. 
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2. Farmácia Vitália 
 

2.1. Localização, Direção Técnica e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Vitália é uma das farmácias mais antigas do Porto, tendo sido inaugurada em 

1933 e com sede na baixa da cidade, na Praça da Liberdade, no antigo edifício do Palácio 

das Cardosas (Anexo I), sob a direção técnica do Dr. Armindo Cosme. Dada a sua 

localização, é uma farmácia frequentada por uma grande diversidade de utentes incluindo de 

outras nacionalidades. O horário de funcionamento é de segunda a sexta entre as 8h30 e as 

21h e ao sábado, das 9h até às 19h sendo reservado o domingo para descanso semanal. 

 

2.2. Instalações 

A Farmácia Vitália está dividida em três pisos que se organizam por diferentes áreas 

criando assim um ambiente agradável tal como indicado pelas normas das Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF) para o utente, assim como um local organizado para os funcionários, 

aumentando a eficácia do seu trabalho [1].  

No piso central encontramos o acesso ao interior da farmácia, sendo esta a zona de 

atendimento ao público composta pela zona de atendimento geral com seis balcões e um 

gabinete de atendimento para a realização de testes bioquímicos, curativos e administração 

de injetáveis. Também neste piso encontramos um armazém de apoio ao atendimento geral, 

uma copa e ainda duas casas de banho (Anexo II).  

A zona de atendimento geral é ampla, acessível a pessoas com mobilidade mais reduzida 

devido à existência de sofás para puderem aguardar pela sua vez de forma mais confortável. 

Nos expositores por trás dos balcões encontram-se os medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) e também medicamentos para uso veterinário. Já nos expositores laterais, 

encontram-se os produtos de dermocosmética organizados por gamas nos respetivos lineares 

e gôndolas mais centrais para exposição de promoções e produtos sazonais. 

O piso inferior da FV está dividido em duas secções. A primeira corresponde a gabinetes 

que são utilizados para serviços que a farmácia dispõe tais como Podologia e 

Aconselhamento Nutricional. A segunda, corresponde ao local de receção de encomendas 

bem como armazém de todos os éticos, produtos dietéticos, medicamentos veterinários e 

dispositivos médicos organizados por ordem alfabética do nome comercial, da dosagem 

menor para a maior e de acordo com o prazo de validade respeitando o princípio First 

Experied, First Out (FEFO). Este armazém está também equipado com sistema de medição 

de temperatura e humidade de forma a garantir as condições adequadas tal como é exigido 

no artigo 34º do Decreto-Lei n.º 307/2007[2]. Ainda neste piso encontramos uma pequena sala 
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com cacifos para os funcionários guardarem os seus bens pessoais durante o horário de 

trabalho. (Anexo III) 

No piso superior está localizado o escritório dos serviços administrativos e ainda uma sala 

de reuniões, uma instalação sanitária e dois armazéns para Over-the-counters (OTC’s) e 

Medicamentos Genéricos (MG). Neste piso é também possível encontrar o laboratório onde 

se preparam diversos manipulados. (Anexo IV) 

 

2.3. Recursos Humanos 

A equipa da FV é constituída por três farmacêuticas, a Dra. Paula Nadais, a Dra. Catarina 

Moutinho e a Dra. Joana Marques, seis técnicos de farmácia, o Sr. António Oliveira, a D. Luísa 

Teixeira, a D. Amélia Gama, o Sr. Joaquim Oliveira, a D. Laurinda Vilarinho, e o Sr. Sérgio 

Alves, uma administrativa, a D. Maria José Castro e uma auxiliar de limpeza, a D. Giselda 

Silva, sob direção técnica do Dr. Armindo Cosme, cumprindo o disposto no artigo 23.˚ do 

Decreto-Lei n.˚ 307/2007, de 31 de agosto que afirma que uma farmácia deve ter, no mínimo, 

dois farmacêuticos [2]. 

 

2.4. Equipamentos 

De forma a assegurar o bom funcionamento da farmácia, esta está equipada com 

computadores em todos os balcões de atendimento, no local de entrada de encomendas e na 

administração com o programa Sifarma 2000®, telefones, impressoras e fotocopiadoras. 

Possui na zona de testes bioquímicos um aparelho próprio e sensível para medir vários 

parâmetros bioquímicos, na zona de atendimento balança e medidor de pressão arterial para 

utilização autónoma pelos utentes. Para o armazenamento de produtos farmacêuticos que 

necessitam de temperaturas mais baixas existem frigoríficos.  

No laboratório está ainda disponível uma balança de pesos, uma balança analítica, uma 

balança semi-analítica, um medidor de pH, um misturador automático unguator, um agitador 

magnético, um banho termoestatado e um frigorífico. (Anexo V)  

 

2.5. Informação e documentação 

Na FV podemos também encontrar uma Biblioteca atualizada com os livros e documentos 

essenciais e indispensáveis à prática farmacêutica pois o farmacêutico deve manter-se 

atualizado sobre a evolução cientifica na sua área, adquirindo novos conhecimentos [3]. 

Conforme as disposições exigidas no Manual de BPF para a Farmácia Comunitária, 

incluem-se, o Prontuário Farmacêutico atualizado, a Farmacopeia Portuguesa e os seus 

suplementos, o Formulário Galénico Nacional bem como o Simposium Terapêutico e 
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Veterinário, o Código de Ética da Ordem dos Farmacêuticos, o Estatuto da Ordem dos 

Farmacêuticos, Circulares Técnico-Legislativas Institucionais, Livro de Reclamações, etc.  

Para além do material em papel, também a partir do sistema informático, se obtém 

informação útil através da utilização de sites nacionais como o da Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) ou até internacionais como o da 

European Medicines Agency (EMA). 

 

 

3. Farmácia Comunitária 
 

A Farmácia, apesar de ser um local de prestação de cuidados de saúde e dispensa de 

medicamentos, é também uma empresa que necessita por isso de uma gestão consciente e 

eficaz, de forma a garantir o seu bom funcionamento. Também a produção de Medicamentos 

e Produtos Farmacêuticos (MPF) em laboratório, aumenta a oferta da farmácia, sendo este 

um ponto diferenciador das outras farmácias e como tal exige também uma gestão eficaz. 

 

3.1. Gestão de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

3.1.1. Elaboração de Encomendas 

A farmácia tem duas formas para efetuar as suas encomendas, através de encomenda 

direta ao laboratório ou então por encomenda a através de um intermediário, o distribuidor 

grossista.  

A escolha de uma ou outra via é feita em função das vantagens e desvantagens que são 

concedidas à farmácia.  

A FV encomenda os seus produtos, na maioria, a distribuidores grossistas, no entanto 

realiza também algumas compras diretamente aos laboratórios já que as condições oferecidas 

são mais vantajosas, nomeadamente alguns medicamentos genéricos, produtos de cosmética 

e produtos de saúde, OTC’s sazonais. Apesar de todas as vantagens como descontos 

promocionais e bonificações, esta forma de encomenda também apresenta desvantagens já 

que é um método desajustado para a reposição diária de stocks e impede encomendas de 

pedidos especiais de utentes pois implica reuniões e negociações com os delegados de 

determinados laboratórios. Assim, o uso da forma de encomenda através do distribuidor 

grossista, permite então múltiplas encomendas diárias, sem exigência de quantidades 

mínimas e com entrega rápida. A desvantagem de encomenda por esta via é a possibilidade 

de preços mais elevados o que implica uma margem de lucro menor.  

O principal distribuidor grossista da FV é a Alliance HealthCare®, que realiza entregas 

em três períodos diferentes do dia espaçados devidamente entre eles. Neste distribuidor 
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centram-se a maioria das encomendas diárias da farmácia. A GlobalVet® é o distribuidor que 

permite a encomenda de medicamentos de uso veterinário. 

Dada a existência de laboratório de preparação de manipulados, a FV tem também a 

necessidade de aquisição de matérias-primas (MP). A encomenda é feita tendo por base a 

lista de MP em falta ou em quantidade reduzida e são encomendadas diretamente aos 

fornecedores, neste caso a Guinama® ou a Acofarma® que exigem um valor mínimo de 

encomenda para portes gratuitos. 

A encomenda diária feita ao grossista é elaborada tendo por base os dados fornecidos 

pelo Sifarma2000®. Este cria automaticamente uma encomenda baseada nos stocks mínimos 

e máximos definidos manualmente pelo farmacêutico, na ficha de cada produto, tendo por 

base as referências de vendas, e quando esse produto não existe nas quantidades definidas, 

é incluído automaticamente nesta lista. Contudo, esta lista tem sempre que ser revista antes 

de ser enviada já que se devem ajustar as quantidades de produtos a encomendar com base 

na média mensal de vendas e na quantidade já vendida no próprio mês, que o próprio 

programa consegue mostrar no separador da encomenda “Diária”. Aquando da verificação 

desta lista deve ter sido em conta o disposto nas “Normas relativas à dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde” que obrigam a farmácia a possuir três medicamentos, 

pelo menos, com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que 

correspondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo [4].  

 

3.1.2. Receção de encomendas 

As encomendas chegam à FV em contentores apropriados e os transportadores 

entregam diretamente no armazém do piso inferior. Neste local existe um profissional 

responsável que assina digitalmente num aparelho da empresa, confirmando a entrega da 

encomenda. Para além dos produtos, também dentro dos caixotes encontramos as faturas ou 

guias de remessa com identificação do fornecedor, numero do documento, indicação da 

farmácia, identificação dos produtos faturados com o respetivo código do produto e sua 

designação, quantidade pedida e quantidade enviada, Preço de Venda ao Público (PVP), 

Preço de Venda Autorizado (PVA), Margem, Desconto, Imposto sobre o Valor Acrescentado 

(IVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF) e valor final do produto. Também neste documento 

encontramos os produtos pedidos que não foram enviados. 

Assim, o técnico responsável, receciona todos os produtos a partir do Sifarma 2000®, 

selecionando inicialmente a encomenda que pretende rececionar e posteriormente ajusta o 

valor de custo para a farmácia e o preço de venda ao público (PVP), quando este não vem 

impresso na cartonagem, e ainda o prazo de validade em caso de não existir nenhuma 

embalagem desse produto. O cálculo do PVP de um medicamento obedece à fórmula: PVP 

= Preço de venda à farmácia + IVA + Margem de comercialização (MC). Após a receção da 
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encomenda é necessário colocar todos os produtos nos devidos lugares e previamente 

etiquetados cumprindo o disposto na Lei n.˚ 25/2011, de 16 de junho, devendo ser colocado 

também um alarme naqueles produtos que estão dispostos na farmácia em locais aos quais 

os utentes tenham acesso [5]. 

Durante o período que passei exclusivamente neste sector tive oportunidade de realizar 

todos estes processos e permitiu-me perceber que esta é também uma etapa muito 

importante do circuito do medicamento dentro da farmácia já que um erro pode comprometer 

a veracidade dos stocks registados em sistema informático bem como dos prazos de validade 

dos produtos podendo ter por consequência venda de medicamentos com o prazo de validade 

terminados, e até erros relativos ao preço dos medicamentos que se pode traduzir em 

prejuízos para a farmácia ou até para o utente.  

 

3.1.3. Armazenamento 

Após o rececionamento, procede-se então ao acondicionamento em local adequado 

segundo o critério First Experied First Out (FEFO) [2]. Assim, coloca-se de forma mais 

acessível aqueles produtos que apresentam um prazo de validade mais curto.  

Existem quatro locais de armazenamento na FV, a área de armazenamento geral (atrás 

da zona de atendimento ao público) em que os medicamentos são guardados em gavetas 

deslizantes separados por especialidades e genéricos, por ordem alfabética segundo a regra 

FEFO. Aqui existe ainda um frigorífico que permite acondicionar e conservar os produtos 

termolábeis a temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC [1]. 

Todos os medicamentos genéricos que não tem lugar neste local, são armazenados no 

piso superior e as especialidades são acondicionadas no armazém do piso inferior.  

Os Estupefacientes e Psicotrópicos são armazenados num armário específico e trancado, 

separados dos restantes produtos, ordenados por ordem alfabética e segundo as dosagens, 

devidamente identificado e fora do alcance do público.  

A humidade e temperatura de cada secção bem como dos frigoríficos existentes em cada 

área da FV são controlados por termohigrómetros devidamente certificados e calibrados. 

Durante todo o estágio tive a oportunidade de por em prática todas estas regras de 

armazenamento e confirmação das temperaturas e humidades semana após semana.  

 

3.1.4. Controlo de prazos de validade, devoluções e trocas 

Segundo o artigo n.º 34, do DL nº 307/2007, de 31 de Agosto, as farmácias não podem 

apresentar para venda produtos em mau estado de conservação ou que excedam o prazo de 

validade (PV) [2]. Assim, o PV é extremamente importante numa farmácia e, por essa razão, o 

seu controlo é realizado aquando da receção diária de entrada da encomenda, com 
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atualização individual na respetiva ficha do sistema informático, e também no final de cada 

mês através da impressão da listagem de todos os produtos que o sistema tem inseridos com 

PV a expirar nos dois meses seguintes. Estes produtos são então retirados e devolvidos ao 

fornecedor acompanhados de nota de devolução e com justificação da devolução. Para além 

do produto ter expirado a validade, também produtos danificados, embalagens incompletas, 

erros no envio ou descontinuidade de um produto podem ser motivos para devoluções dos 

mesmos aos respetivos fornecedores. 

Durante a minha primeira semana de estágio controlei os PV de uma forma rigorosa, já 

que é crucial garantir a qualidade e conformidade de todos os produtos dispensados ao utente, 

assim como disponibilizar estratégias de escoamento de medicamentos, utilizando 

promoções. Tive também oportunidade de realizar e regularizar devoluções. 

Para se efetuar uma devolução, recorre-se ao Sifarma2000® que já possui um separador 

destinado à Gestão e Devolução permitindo gerar uma nota de devolução onde se identifica 

os produtos a devolver, o motivo da devolução e também o fornecedor. Esta nota de 

devolução é impressa em triplicado para que os dois primeiros exemplares vão juntos com o 

produto, carimbados e assinados. A terceira cópia desta nota fica arquivada na farmácia até 

que a devolução seja aceite para posteriormente se regularizar.  

Ao longo do estágio fui tendo oportunidade de realizar devoluções assim como 

regularização de devoluções. 

 

3.2. Laboratório de Manipulados 

A FV distingue-se da maioria das farmácias da região devido à elevada preparação de 

manipulados que faz, quer para uso humano, quer uso animal. O laboratório de preparação 

encontra-se no piso superior e apresenta todas as condições necessárias para a elaboração 

dos mesmos, constituindo-se por duas bancadas centrais, uma banca para lavagem de 

material, prateleiras de armazenamento das MP numeradas. Esta numeração é colocada 

também nas embalagens das MP que correspondem a cada local [6]. Existe depois, no sistema 

informático, uma lista que respeita o ponto 3.4 “Procedimento Normalizado de Receção e 

Armazenamento de Matérias-Primas”, do Capítulo 3 – “Recomendações Gerais”, do 

Formulário Galénico Português (FGP) [7], onde, após aceitação da MP, se introduzem os 

dados como a denominação farmacopeica, código interno e localização no armazém da 

farmácia, identificação de numero de lote, origem e prazo de validade bem como o preço de 

aquisição, sem IVA. 

A preparação destes manipulados é feita com base nas prescrições médicas que podem 

ser entregues diretamente na farmácia em papel ou enviada por e-mail. Dada a frequência de 

pedidos de determinadas formulações, existe já, em sistema informático, a ficha de 

preparação da maioria das formulações comuns de modo a evitar a necessidade de recorrer 
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ao FGP. Apenas se recorre a este e outras bibliografias presentes na farmácia, em situações 

de formulações nunca realizadas na farmácia ou para a qual ainda não existe ficha de 

preparação em sistema informático.  

Existem duas categorias de medicamentos manipulados: os magistrais e os oficinais. 

Segundo o DL nº 72/91, de 8 de Fevereiro, os preparados magistrais correspondem a todo o 

medicamento preparado numa farmácia ou Serviço Farmacêutico Hospitalar conforme uma 

prescrição médica e específica para um doente, os preparados oficinais correspondem a 

qualquer medicamento produzido segundo as indicações de uma farmacopeia ou formulário 

numa Farmácia de Oficina ou nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares [8]. 

Durante a manipulação, é necessário preencher uma ficha de preparação do produto 

onde se insere o nome, lote e quantidade do produto manipulado assim como o nome, origem, 

lote e quantidade pesada de cada MP e a assinatura do operador e farmacêutico responsável 

(Anexo VI). Este documento é importante para a eventual deteção de erros aquando da 

verificação pelo farmacêutico responsável.  

Após o produto estar finalizado, é importante determinar a sua estabilidade a fim de 

estimular um Prazo de Validade (PV) tendo por base o Capítulo 3 – “Recomendações Gerais”, 

ponto 3.3 “Estabilidade dos medicamentos”, do FGP [7]. Assim, preparações líquidas não 

aquosas e preparações sólidas terão um PV correspondente a 25% do tempo que resta para 

expirar o PV do produto industrializado até um máximo de 6 meses. As preparações líquidas 

que contêm água (preparadas com SA no estado sólido) não devem apresentar PV superior 

a 14 dias e devem ser conservadas no frigorifico. Nas restantes preparações o PV deverá 

corresponder à duração do tratamento, num prazo máximo de 30 dias [7].  

Terminada a preparação do manipulado, é necessário acondicionar o produto. Segundo 

a Portaria nº594/2002, de 2 de Junho, estes recipientes devem respeitar requisitos como: não 

serem incompatíveis ou alterarem a qualidade do medicamento e utilizarem-se materiais que 

satisfaçam os requisitos da Farmacopeia Portuguesa ou Europeia [9].  Nesta embalagem é 

necessário adicionar um rótulo no qual se inclui também o preço do manipulado. Este é 

calculado com base na Portaria n.˚ 769/2004, de 1 de julho onde é considerado o valor dos 

honorários que tem por base um fator (F) e que varia consoante a forma farmacêutica e a 

quantidade preparada, o valor das matérias primas, que varia também consoante as 

quantidades usadas, e o valor dos materiais de embalagem. A soma destes valores é 

multiplicada por 1,3 e adiciona-se o valor de IVA em vigor [10].  

Durante o período que estive no laboratório da FV, pude manipular diferentes formas 

farmacêuticas tais como cápsulas, suspensões orais, pós, cremes e pomadas e proceder à 

elaboração da sua ficha de preparação e rotulagem (Anexo VII) segundo as normas do FGP.  
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4. Dispensa de Medicamentos e outros Produtos Farmacêuticos 
 

A farmácia comunitária tem como principal objetivo prestar um serviço de saúde de 

qualidade e rigoroso.  

Aquando da dispensa, o farmacêutico deve fornecer toda a informação de forma a garantir 

não só que o utente beneficia dos efeitos terapêuticos do medicamento, mas que tem 

conhecimento das possíveis reações adversas à medicação. Assim, o profissional deverá 

estar em constante atualização do seu conhecimento para que a dispensa de medicamentos 

e outros produtos farmacêuticos seja realizada de forma segura, eficaz e racional. 

A dispensa foi a etapa mais longa do meu estágio curricular e permitiu que para além de 

conhecer melhor os medicamentos, os seus efeitos e grande parte dos pertencentes ao 

mesmo grupo, também me permitiu desenvolver a capacidade de comunicação, 

solucionamento de problemas e ainda me forneceu uma ideia da rotatividade dos 

medicamentos da farmácia, que é importante para a gestão de stocks. 

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) [11]. 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos sujeitos a receita médica englobam todos aqueles que são 

dispensados apenas perante uma receita médica válida.  Esta é emitida para medicamentos 

manipulados, estupefacientes e psicotrópicos e deve ser efetuada por meios eletrónicos ou 

via manual - exclusivamente em casos de falência do sistema eletrónico; inadaptação 

comprovada do prescritor, precedidas de registo e confirmação na ordem profissional 

respetiva; prescrição ao domicílio e profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 

40 receitas por mês (Anexo VIII) [12]. 

As receitas em formato eletrónico podem ser fornecidas ao utente impressas em papel 

ou desmaterializada acessível por equipamentos eletrónicos. Estas podem também ainda ser 

receitas renováveis, especiais ou restritas. As renováveis são o tipo de receita utilizada para 

tratamentos prolongados cujos medicamentos demonstram segurança e não exijam uma nova 

prescrição médica. As especiais, são aquelas para medicamentos em que a substância ativa 

é classificada de estupefaciente ou psicotrópico podendo, em caso de uso anormal, originar 

toxicodependência e risco de abuso. Receitas médicas restritas são aquelas que incluem os 

medicamentos de uso exclusivo hospitalar, medicamentos de tratamento de patologias 

detetadas em meio hospitalar ou medicamentos que se destinam ao tratamento de pacientes 

em ambulatório, cujos efeitos secundários são adversos e por isso devem ser vigiados durante 

o tratamento [11].  
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Todas as receitas emitidas têm que estar numeradas, com identificação do local e data 

de prescrição, médico prescritor, dados do utente, entidade financeira responsável bem como 

o regime especial de comparticipação, se aplicável. Estes regimes representam-se pela letra 

“R” para utentes pensionistas ou pela letra “O” para utentes abrangidos por outro regime 

especial de comparticipação sendo necessário mencionar o despacho que consagra o regime.  

Relativamente à identificação do medicamento, a prescrição deve ser feita por 

Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa, com a respetiva dosagem, 

apresentação e forma farmacêutica ou simplesmente por marca no caso de não existir 

genérico no mercado ou se existir uma justificação técnica para o uso obrigatório dos éticos 

nomeadamente: a) janela terapêutica estreita; b) utente com histórico de reações adversas 

ao genérico; c) medicamento de uso continuo pelo menos superior a 28 dias, sendo que nesta 

exceção, o utente tem direito a optar por um medicamento de preço igual ou inferior ao 

medicamento prescrito na RM [4].  

Desde 1 de Junho de 2012, o utente passou a ter a decisão final na escolha de um 

medicamento genérico em relação ao medicamento prescrito pelo médico. Segundo a portaria 

137-A/2012, de 11 de Maio, a prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI) 

revelou-se obrigatória, pertencendo o medicamento dispensado a um grupo homogéneo (GH) 

[12]. 

A Farmácia é obrigada por lei a disponibilizar, do mesmo GH, 3 genéricos de laboratórios 

diferentes disponíveis para venda com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e 

dosagem, dos cinco preços mais baixos. Cada GH é constituído pelo conjunto de 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um 

medicamento genérico existente no mercado. No mesmo grupo poderão estar incluídos 

diversos tamanhos de embalagens.   

As receitas manuais, obedecem também às regras anteriormente referidas e para além 

disso devem incluir sempre os dados relativos ao médico prescritor como a vinheta, a data e 

assinatura, justificação da prescrição manual e ainda local de prescrição, podendo observar-

se uma vinheta, carimbo ou inscrição manual. Este tipo de prescrição não pode conter rasuras 

e caligrafias e canetas diferentes. Pode conter até quatro produtos/medicamentos diferentes 

na totalidade da receita, sendo que nenhum dos produtos pode ultrapassar as duas 

embalagens e na totalidade da prescrição não se pode ultrapassar as quatro embalagens de 

medicamentos [4] [12]. 

As prescrições de estupefacientes e psicotrópicos (que constam nas tabelas I e II do 

Decreto-Lei n.˚ 15/93, de 22 de janeiro [13], e n.˚ 1 do artigo 86º do Decreto-Regulamentar 

n.˚61/94 de 12 de outubro [14] seguem as mesmas normas dos restantes medicamentos mas 

com um controlo mais restrito na prescrição e ainda com a diferença de na hora da dispensa 
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ser necessário recolher os dados do utente e da pessoa que levanta a medicação caso não 

seja o próprio a faze-lo, data, medicamento, farmácia que dispensa e prescrição já que são 

medicamentos que apresentam inúmeros riscos para o doente como habituação e até 

dependência [15]. Após concluída a recolha de dados, é-lhe atribuído um número sequencial 

de registo e, para além do recibo da venda, são impressos dois recibos comprovativos da 

venda do psicotrópico que o utente deve assinar para enviar para a entidade competente [16].  

Nestas prescrições, materializada ou manual, os medicamentos têm de ser prescritos 

como receita “RE” (prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo) e na 

prescrição desmaterializada como receita do tipo “LE” (Linha de prescrição de psicotrópicos 

e estupefacientes sujeitos a controlo).  

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) são todos aqueles que não 

preenchem qualquer requisito previsto para os MSRM e não são comparticipados, exceto nos 

casos previstos na legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos [11]. Estes são substâncias ou associações de substâncias utilizadas na 

prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Incluem também outros produtos que, não 

sendo usados com os fins referidos anteriormente, sejam considerados medicamentos.  

Os MNSRM devem demonstrar uma relação risco/benefício favorável ao seu uso e 

ainda um perfil de segurança que seja aceitável no contexto de automedicação. Estes 

medicamentos, tal como o nome indica, não necessitam de prescrição para poderem ser 

cedidos ao utente podendo por isso também ser chamados de medicamentos de “venda livre” 

e tem de conter as indicações terapêuticas incluídas na lista de “situações passíveis de 

automedicação” presentes no despacho nº17690/2007, de 10 de Agosto e serem constituídos 

por substâncias com baixo risco de interações e reações adversas associadas, segundo o DL 

nº 176/2006 de 30 de Agosto [17] [18].  

Existe ainda uma subcategoria de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de 

Venda Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF) que inclui medicamentos que possam ser 

dispensados sem prescrição, mas é condicionado pela intervenção do farmacêutico e 

aplicação de protocolos de dispensa. 

 

4.3. Medicamentos genéricos 

Medicamento Genérico é todo aquele medicamento que apresenta a mesma composição 

quantitativa e qualitativa em substância ativa, a mesma forma farmacêutica e também a 

mesma bioequivalencia que o medicamento de referência comprovado por ensaios pré-

clinicos e clínicos e demonstrando assim biodisponibilidade apropriada [19]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2019 
Farmácia Vitália 

13 
 

O acondicionamento, quer seja secundário ou primário, deve identificar o medicamento 

genérico pelo seu nome (DCI), respetiva forma farmacêutica e dosagem e ainda incluir a 

inscrição “MG” [18]. 

Os medicamentos genéricos autorizados apresentam preços de referência os quais 

também são comparticipados pelos planos de saúde. Esta comparticipação está previamente 

estabelecida, correspondendo ao escalão ou regime de comparticipação aplicável a cada 

grupo homogéneo (produto com a mesma SA, forma farmacêutica e dosagem), calculado em 

função do PVP do medicamento [20]. Nos regimes de comparticipação, o preço de referência 

corresponde ao 5º valor mais baixo de entre os medicamentos do mesmo grupo homogéneo 

e todas as farmácias devem ter em stock no mínimo três medicamentos diferentes de entre 

os cinco mais baratos, caso não tenha e seja da preferência do utente, a farmácia disponibiliza 

de 12h para conseguir o medicamento [21]. É do critério do utente a escolha por um 

medicamento mais caro ou mais barato, sendo que o valor a pagar será a diferença entre o 

preço de referência e o valor do medicamento escolhido mais a parte não comparticipada pelo 

estado. 

 

4.4. Regimes de comparticipação de medicamentos 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) comparticipa uma grande variedade de 

medicamentos a todos os utentes. Alguns deles, para além da comparticipação do SNS, são 

ainda beneficiados com uma comparticipação por outras entidades privadas do país. Os 

subsistemas privados mais comuns entre os clientes da Farmácia Vitália são os “Serviços de 

Assistência Médico –Social (SAMS) do Sindicato dos Bancários do Norte”, o “SAMS do 

Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários” e ainda pelo programa “ABEM” que 

comparticipa medicação através de um protocolo estabelecido entre a Associação “Cura+” e 

a Associação Dignitude. Os beneficiários deste subsistema de comparticipação possuem 

geralmente um cartão com um código de identificação atribuído pela entidade de forma a que 

o farmacêutico possa inseri-lo manualmente no sistema aquando da dispensa dos 

medicamentos. 

Em Portugal, segundo a legislação, a comparticipação pode ser feita através de um 

regime geral ou de um regime especial. O primeiro divide-se em quatro escalões 

correspondentes a percentagens de comparticipação do PVP do medicamento pelo Estado 

dependendo da sua classificação farmacoterapêutica que se encontra definida na Portaria n.º 

924-A/2010, de 17 de setembro (Escalão A – 90%; Escalão B – 69%; Escalão C – 37%; 

Escalão D -  15%).  O Segundo regime é representado pela letra “R” em caso de pensionistas 

ou “O” para os utentes abrangidos por outro regime especial de comparticipação, existindo a 

necessidade neste caso da menção ao despacho que consagra o respetivo regime. Neste, os 

pensionistas serão beneficiados por uma comparticipação extra de de 5% ao Escalão A 
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(95%), e de 15% aos Escalões B (84%), C (52%) e D (30%) ou então uma comparticipação 

de 95% para o conjunto dos escalões quando o utente escolhe um medicamento de PVP entre 

os cinco mais baratos do grupo homogéneo. Para além dos pensionistas, também outros 

utentes são benificiários de um regime especial de comparticipação, a letra “O”, com valor de 

comparticipação variável, definido em legislação própria e devidamente identificado com o 

diploma associado a essa patologia ou grupo de doentes em questão pelo Médico prescritor. 

Para além destes regimes de comparticipação, existem outros como 85% do PVP das 

tiras-teste e 100% das agulhas, seringas e lancetas, para o autocontrolo da diabetes Mellitus 

e também 30% do PVP de alguns Medicamentos Manipulados [4] [20] [21]. 

 

4.5. Medicamentos de uso veterinário 

Medicamentos veterinários são, segundo a lei, produtos com propriedades medicinais 

para tratar ou prevenir doenças nos animais e podem ser classificados em MSRM ou MNSRM 

como é o caso dos medicamentos de uso Humano e de acordo com o DL nº 148/2008, 29 de 

Julho, as Farmácias podem vender estes medicamentos [22].  

A Farmácia Vitália apresenta uma diversidade grande de medicamentos e produtos de 

uso veterinário sendo por isso um centro de referência para o aconselhamento e venda de 

cuidados animais. Aqui, os produtos com maior expressão de venda são os antiparasitários, 

quer internos, quer externos, vacinas, anticoncecionais e ainda alguns suplementos 

vitamínicos importantes para o normal crescimento.  

 

4.6. Produtos de Dermofarmácia e Cosmética 

Os produtos de Dermofarmácia e Cosmética, segundo o DL nº 189/2008, de 24 de 

Setembro correspondem a substâncias ou a preparações que tem por objetivo corrigir odores 

corporais, modificar o aspeto, proteger, limpar ou manter o bom estado de conservação da 

superfície corporal para o qual é destinado, seja ela a epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos, dentes e mucosas bucais [23].  

Assim como os medicamentos, também os produtos cosméticos e de higiene corporal 

(PCHC) estão sujeitos a regras de rotulagem incluindo prazo de validade e cadência do 

produto pós abertura.  

A FV possui uma larga gama e variedade deste tipo de produtos estando sempre sob 

influencia de campanhas publicitárias e promocionais e época sazonal. Todos eles estão na 

parte de fora da farmácia na zona de atendimento dispostos em lineares e gondolas de forma 

a estarem visíveis e de fácil acesso aos utentes.  
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O aconselhamento deve ser personalizado e especifico para cada utente devendo ser 

tido em conta o tipo de patologia que o utente possui bem como o tipo de pele no caso de 

procura de produtos para a mesma.  

Nesta farmácia, a procura por aconselhamento farmacêutico para estes produtos é 

bastante marcada o que me permitiu também conhecer melhor as gamas existentes em 

diversas marcas de cosmética mas fundamentalmente aumentar as minhas capacidades para 

detetar o problema do paciente através da avaliação de peles, patologias e alergias. Para 

além da sensibilidade ganha aquando do atendimento, também aprendi muito a este nível 

devido a todas as formações que a farmácia me permitiu frequentar, quer na própria farmácia 

quando promotores das Marcas se deslocam à farmácia, quer a todas as outras fora 

organizadas pelas marcas.  

 

4.7. Dispositivos Médicos 

Dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software ou material 

usado de sozinho ou combinado para fins de diagnóstico ou terapêutico cujo principal efeito 

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

metabólicos. Estes são controlados pelo INFARMED e estão agrupados em diferentes classes 

de risco [24].  

A FV possui um largo espetro de dispositivos médicos de todas as classes permitindo-me 

assim ter uma visão de um pouco da oferta existente no mercado. Nesta farmácia, a procura 

recaia essencialmente pelas meias de compressão e meias de descanso, cintas pós-parto e 

bandas, ligaduras e material de penso, lancetas usadas no autocontrolo da Diabetes Mellitus 

e também métodos contracetivos como preservativos e pilulas. 

Durante o estágio, para além do contacto com os dispositivos médicos, tive também a 

oportunidade de elaborar curativos com os mesmos já que apareceram alguns casos de 

pacientes feridos e também aconselhar produtos de higienização de desinfeção de feridas. 

 

4.8. Produtos para Alimentação Especial e Suplementos Alimentares 

Muitas pessoas, devido a determinadas patologias, não conseguem obter os nutrientes e 

aporte calórico necessário para manter o bom funcionamento do organismo e necessitam 

recorrer a produtos para alimentação especial, de fácil ingestão, agradáveis, muito ricos 

nutricionalmente e adequados ao objetivo nutricional pretendido. As pessoas que recorrem a 

este tipo de alimentação são essencialmente de quatro tipos. O primeiro grupo é constituído 

pelas pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo esteja alterado, o segundo inclui 

população com patologias fisiológicas especiais que retiram benefícios da ingestão controlada 

destes alimentos. Tanto o primeiro como o segundo grupo podem ser qualificados como 
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dietéticos. Os lactentes e crianças até aos 3 anos de idade constituem outro grupo que utiliza 

produtos alimentares tais como leites em pó e papas [25].  

A FV vende bastantes produtos alimentares do tipo dietético já que possui serviço de 

nutricionista e estes são aconselhados pela mesma. A nível de leites em pó e preparados de 

fruta, existe alguma procura mas não muito relevante. A procura cai essencialmente nos 

suplementos alimentares já que visam complementar ou suplementar o regime alimentar 

normal e são extremamente ricas em determinada substância ou nutriente [26].  

Na FV os suplementos alimentares que mais dispensei foram magnésio, multivitamínicos 

e também suplementos naturais com efeito ansiolítico. Recomendei também algumas vezes 

suplementos que ajudavam a aliviar sintomas de infeções urinárias de forma a atrasar o 

processo infecioso até aos turistas poderem chegar ao seu país e consultar um médico para 

posterior tratamento medicinal. 

 

4.9. Medicamentos Homeopáticos e medicamentos tradicionais à base de plantas 

A FV, para além da medicação tradicional, tem também à disposição dos utentes, alguns 

medicamentos homeopáticos. Estes são obtidos “a partir de substâncias denominadas stocks 

ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado 

membro, e que pode ter vários princípios” [27]. Contudo a procura destes medicamentos na FV 

é feita essencialmente por utentes estrangeiros que já usam habitualmente e sabem 

exactamente o medicamento que procuram. 

 

4.10. Receituário e Faturação  

A conferência do Receituário e Faturação na FV é realizada sempre no final de cada mês. 

Este processo é fundamental para garantir a saúde e bem-estar do utente já que é avaliada 

sempre a medicação dispensada, mas também como forma de garantir que estas não são 

rejeitadas pela entidade competente já que reenviam para a farmácia todas aquelas que 

apresentarem alguma não conformidade de prescrição não reembolsando assim a farmácia a 

comparticipação dos medicamentos.   

No final do atendimento que resulta de uma RM com comparticipação, é necessária a 

impressão no verso da receita do seu número, número de lote da receita e a série onde se 

enquadra, organismo de comparticipação, assim como a descrição dos medicamentos 

dispensados mais as declarações e o espaço para assinatura do utente. Findo o atendimento, 

cabe ao farmacêutico rubricar, datar e carimbar. Nos atendimentos em que é aviada um RE 

com comparticipação por outros organismos que não o SNS, é necessário também imprimir 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2019 
Farmácia Vitália 

17 
 

um segundo talão que contenha as informações anteriormente citadas e que também deve 

ser assinado pelo utente.  

Todos os meses, as receitas são separadas em função do organismo de comparticipação, 

ao lote e número de série, sendo que cada lote é composto por 30 receitas. É neste momento 

que se efetua a verificação da conformidade das receitas. Para as RE não é necessário 

proceder a este processo, já que existe uma comunicação automática com o organismo de 

comparticipação através do sistema. Procede-se também ao fecho de cada lote de Receitas 

através do Sifarma2000® imprimindo-se o verbete de identificação de cada lote. 

Posteriormente, todas as receitas são enviadas até ao dia 5 do mês seguinte para o Centro 

de Conferência de Faturas, quando o organismo 20 de comparticipação é o SNS, ou até ao 

dia 10 do mês seguinte para a Associação Nacional das Farmácias (ANF) para todos os outros 

organismos. 

 

4.11. VALORMED 

A VALORMED assegura a gestão do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens 

e Medicamentos (SIGREM) sem qualquer fim lucrativo e de forma segura onde intervém 

a industria farmacêutica, distribuidores, consumidores e as próprias farmácias [28].   

A FV aderiu a este serviço e assim os utentes podem e devem entregar na farmácia os 

medicamentos fora de prazo ou aqueles que já não são utilizados, os materiais utilizados no 

acondicionamento e ainda acessórios utilizados para facilitar a administração dos 

medicamentos, como colheres, copos, seringas doseadoras, entre outros. 

Durante o período de atendimento consegui ter perceção que os pacientes da FV, 

independentemente da faixa etária, tem cada vez mais preocupação em ter este tipo de 

comportamento benéfico para a saúde pública. 

 

 

5. Serviços Farmacêuticos 

 

A Farmácia Vitália, para além da dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos, 

tem também à disposição alguns serviços importantes como a medição de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos nomeadamente: determinação do valor de glicemia, colesterol total, 

triglicerídeos, pressão arterial, ácido úrico, peso, altura, testes de gravidez como está 

contemplado na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro [29]. É ainda na FV possível a 

administração de injetáveis bem como a aplicação de brincos.  
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Todos estes testes e serviços são prestados numa sala própria que permite um contacto 

mais próximo com o utente e ainda uma maior privacidade.  

Após a execução dos testes, faz parte do papel do farmacêutico interpretar estes 

resultados e informar o utente de forma clara dos significados dos resultados e ainda 

aconselhar comportamentos que ajudem a melhorar estes resultados. 

Durante o estágio foi-me permitido executar todos estes serviços exceto administração 

de injetáveis e aplicação de brincos.  

 

 

6. Formação Complementar  
 

A formação continua e complementar ao longo do percurso como farmacêutico é de 

grande importância pois permite que o profissional esteja sempre atualizado e informado 

sobre todos os produtos que a farmácia dispensa e ainda permite que este fique a conhecer 

produtos novos que surjam no mercado. Para além da importância para os farmacêuticos, 

também para os estagiários estas formações são uma mais valia já que estes quando iniciam 

o estagio se deparam com uma variedade muito grande de produtos e marcas com a qual 

nunca tinham anteriormente contactado.  

Durante o meu estágio curricular pude frequentar as formações promovidas pela Vichy, 

ISDIN, Uriage, pelo grupo Ales Group que inclui marcas como Lierac, Jowae e Phyto. Para 

além de formações no ramo da cosmética, também pude frequentar uma formação da Live-

Med que abordava várias doenças crónicas como Rinite Alérgica, .  

Todas estas formações foram realizadas fora da farmácia, contudo também me foi 

possível ter acesso a outras formações, mais curtas, dirigidas por formadores que se 

deslocaram à farmácia para promover o seu produto. Nestas podemos incluir vários produtos 

da Aboca, Bioderma, Biorga, Ecophane (Anexo IX). 
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Parte II – Temas desenvolvidos durante o estágio 

curricular 
 

1. Formação sobre Educação sexual em escola  
 

1.1. Enquadramento e objetivos 

A escola assume um papel importante na formação de crianças e jovens e na articulação 

com as famílias no âmbito da educação sexual já que, segundo a Associação para o 

Planeamento da Família (APF), a Sexualidade faz parte da vida inclusive das relações entre 

as pessoas, do crescimento pessoal e da vida em sociedade. A educação sexual positiva 

permite o crescimento dos jovens e uma vivencia saudável e responsável da sexualidade 

permitindo prevenir os riscos associados a uma sexualidade não segura [30].  

Assim, como forma de tornar esta abordagem mais dinâmica, a Escola Secundária Filipa 

Vilhena propôs-me elaborar uma pequena formação sobre este tema para adolescentes do 

3º Ciclo. 

Nesta formação o meu objetivo principal passou por alertar para os riscos de uma 

sexualidade não segura, as formas de prevenir, incluindo a descrição dos métodos 

contracetivos existente, situações indesejadas e também lhes dar a conhecer um pouco mais 

sobre algumas das doenças que daí possam resultar, mas de forma acessível e interessante 

(Anexo X).  

 

1.2. Planeamento Familiar  

As consultas de planeamento familiar visam ajudar na prestação de cuidados em Saúde 

Sexual e Reprodutiva. Estas ajudam o casal a decidir o número de filhos que querem ter, 

quando os querem e quais os métodos de contraceção e serviços de saúde apropriados que 

permitam a vivência da sexualidade de forma saudável, feliz e segura e ainda o planeamento 

de uma gravidez e parto nas condições mais adequadas.  

Este tipo de consulta não é direcionada apenas para casais com intenções de constituir 

família, mas também para os Adolescentes como forma de lhes esclarecer como o corpo se 

desenvolve e funciona em relação à sexualidade e à reprodução, alertar para as infeções 

sexualmente transmissíveis e as formas de prevenção e ainda ajudar no rastreio de cancro 

da mama e do colo do útero.  

As consultas de planeamento familiar são também importantes porque ajudam a reduzir 

a mortalidade e a morbilidade materna, perinatal e infantil, preparar e promover uma 
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maternidade e paternidade saudável e também acompanham a gravidez e permitem preparar 

o parto [31] [32].  

 

1.3. Infeções sexualmente transmissíveis 

As IST, ou infeções sexualmente transmissíveis, são infeções contagiosas cuja forma 

mais frequente de transmissão é através das relações sexuais (sobretudo vaginais, orais ou 

anais). Fazem parte deste grupo doenças a VIH/SIDA, Hepatite B, Vírus do Papiloma 

Humano/HPV, Sífilis, Clamídia, Herpes genital, Gonorreia e Tricomoníase [33]. 

O vírus da Imunodeficiência Humana (VIH/SIDA) caracteriza-se por Aumento dos nódulos 

linfáticos, dor de cabeça, fadiga, perda de peso, febres frequentes e suores, erupções 

cutanêas persistentes e infeções fúngicas, perda memória por períodos curtos. O diagnóstico 

é realizado através de analises sanguíneas especificas pedidas ao seu médico de família ou 

médico assistente que prescreva o exame. Outra opção passa por fazer o teste (anónimo, 

confidencial e gratuito) num CAD - Centro de Aconselhamento e Detecção Precoce do 

VIH/SIDA. Em alguns locais (unidades móveis de saúde, instalações de ONGs, alguns 

serviços de saúde) existem os testes rápidos, que são extremamente sensíveis, contudo terão 

sempre de ser confirmados por analise sanguínea específica [34]. 

O vírus do Papiloma Humano (HPV) caracteriza-se por infeções assintomáticas e de 

regressão espontânea na maioria das vezes. Esta infeção persistente por HPV tem um 

período de latência prolongado (anos ou décadas entre o início da infeção e o 

desenvolvimento de tumores) passando por diversas fases. O HPV também pode estar 

associado a cancro da vulva, pénis e ânus, entre outros [35]. 

A Hepatite B é uma infeção viral que ataca o fígado que pode evoluir para cancro ou 

cirrose e em casos mais críticos levar a morte. Esta pode ser transmitida através dos fluidos 

genitais em situações de relações sexuais sem preservativo, também pode ser transmitida 

pelo sangue aquando da partilha de seringas, manuseamento de agulhas em contexto 

hospitalar ou partilha de laminas de barbear, pela saliva na partilha de objetos pessoais como 

escovas de dentes e também pode ser transmitida ao bebé através do leite materno [36].  

A Clamídia é uma infeção assintomática transmitida durante a gravidez que provoca 

sintomas um pouco diferentes nos dois géneros. No Homem provoca uma sensação de 

queimadura no períneo e testículos ou corrimento uretral e na Mulher um corrimento, ardor, 

micções frequentes com risco de infertilidade [37]. 

A Gonorreia é uma infeção causada por uma bactéria (Neisseria gonorrhoeae) que pode 

afetar o pénis, a vagina, o colo do útero, a uretra, o ânus ou a garganta. A transmissão ocorre 

via sexual, mas também de mãe para filho durante o parto e caracteriza-se por dor pélvica, 

hemorragias, febre, penetrações dolorosas, ardor ao urinar, inflamação da vulva, vómitos e 
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mal-estar geral, corrimento vaginal purulento, urinar mais vezes e de forma mais frequente do 

que o habitual, nos homens caracteriza-se essencialmente por corrimento do pénis 

semelhante a pus através da uretra dor ou ardor ao urinar e dor nos testículos [38].  

A Sífilis caracteriza-se por uma úlcera indolor no ponto de exposição da bactéria e pode 

aparecer nos genitais, na uretra, no ânus e no colo do útero, bem como nos lábios e na boca. 

Quando não detetada progride por 3 fases até provocar danos cardiovasculares e no Sistema 

Nervoso Central. A fase 1 dura cerca de 3 semanas após a infeção, aparece uma pequena 

ferida/úlcera nos órgãos genitais, na boca, na mama ou no ânus. A fase 2 ocorre 3 a 6 

semanas depois do aparecimento da lesão e os sintomas podem incluir febre, dores de 

cabeça, perda de peso, dores musculares e fadiga. A Fase 3 corresponde aos casos em que 

não foi tratada, a sífilis pode evoluir para situações clínicas graves, dando origem a severos 

danos ao nível do sistema nervoso e sistema cardiovascular e pode levar à morte. Esta fase 

pode ocorrer 1 a 20 anos após a infeção [39]. 

O Herpes genital é outra infeção sexualmente transmissível e pode ser Simplex do tipo 1 

ou 2. O primeiro causa lesões na mucosa oral e o segundo lesões nos genitais e ânus. Ambos 

são transmitidos pelo contacto com lesões/ secreções e ainda não existe cura, apenas formas 

de atenuar os sintomas [40].  

A Tricomoníase caracteriza-se na mulher por corrimento com odor intenso e cor alterada, 

pequenas hemorragias durante ou após a relação sexual, prurido ou comichão à volta da 

vagina, inchaço das virilhas, necessidade de urinar com frequência e ardor ao urinar. No 

homem fazem parte sintomas como corrimento proveniente da uretra, necessidade de urinar 

mais do que o habitual, associada a dor ou ardor e ainda irritação no pénis [41].  

 

1.4. Métodos contracetivos  

Os métodos contracetivos podem ser classificados em artificiais ou naturais. 

Dos métodos artificiais fazem parte os métodos barreira, nomeadamente o preservativo 

masculino e feminino, os métodos hormonais nos quais se inclui a Pílula, o DIU, o Adesivo, o 

Anel vaginal, o Injetável e os Implantes subcutâneos e os métodos definitivos que passam 

pela Vasectomia e Laqueação de Trompas.  

Os métodos naturais correspondem ao coito interrompido, método do muco cervical, 

método da temperatura basal e ainda o método do calendário. Apesar de estes métodos não 

serem muito seguros, eficazes, requererem disciplina, período de adaptação e conhecimento 

do organismo, apresentam vantagens como a não administração de substâncias químicas, a 

mulher aprender a conhecer o seu corpo e o seu período fértil e não surgirem os efeitos 

secundários que podem ocorrer aquando do uso de contracetivos hormonais [42]. 
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1.4.1. Métodos contracetivos de barreira 

1.4.1.1. Preservativo 

O preservativo masculino é um invólucro de latex que cobre o pénis, atuando como 

método barreira, impedindo a passagem dos espermatozoides, que ficam retidos dentro do 

reservatório desenhado para este fim. O preservativo feminino é um invólucro de poliuretano 

que atua também como método barreira (impedindo a passagem dos espermatozoides), 

sendo de colocação interna (revestindo a vagina, ou ânus). Apresenta várias vantagens entre 

as quais: fácil utilização e fácil transporte; não requer qualquer ida ao médico, não implicando 

aconselhamento ou receita; fácil aquisição (e é possível obtê-los gratuitamente); não implica 

planificação; não comporta qualquer risco para a saúde, nem tem efeitos secundários (exceto 

em situações específicas de alergia ao latex); permite o controlo absoluto da contraceção e 

uma eficácia imediata; previne e protege contra as IST [31].  

 

1.4.2. Métodos contracetivos hormonais 

1.4.2.1. Pílula 

A pílula é um método contracetivo muito eficaz na prevenção de uma gravidez indesejada. 

Esta é composta por hormonas semelhantes às produzidas pelos ovários e controla o ciclo 

menstrual impedindo a ovulação. Esta alteração hormonal pode também dificultar a passagem 

de espermatozoides para o útero pela alteração do pH do muco cervical tornando-o mais 

espesso.  

Este método contracetivo não sofre interferências quando em conjunto com álcool e 

outros medicamentos, mas pode ver a sua eficácia reduzida em casos de diarreias próximas 

à toma da pílula, bem como vômitos. A desvantagem que existe no uso deste método 

contracetivo passa pela sua eficácia ficar comprometida quando a toma não é feita 

corretamente e ainda não proteger contra IST [31].  

 

1.4.2.2. Adesivo 

O Adesivo é um método contracetivo fino, discreto, confortável e fácil de aplicar. Este é 

aplicado na parte de fora do braço, costas, abdómen ou nádega. Neste método contracetivo 

a dose hormonal é transferida para a pele e depois para a corrente sanguínea e devem-se 

fazer intervalos de 7 dias a cada 3 semanas consecutivas substituindo o Adesivo [43]. 
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1.4.2.3. Anel Vaginal 

O anel vaginal tem a forma de um anel, em silicone, transparente e flexível, com cerca de 

5 cm de diâmetro. Liberta hormonas de forma regular para a corrente sanguínea, atuando de 

modo similar ao da pílula contracetiva, diferindo no modo de uso.  

É introduzido na vagina pela própria mulher, onde permanece durante 3 semanas e 

posteriormente deve ser retirado e segue-se o intervalo de 1 semana até ser colocado um 

novo anel [44].   

 

1.4.2.4. Contracetivo injetável  

O contracetivo injetável corresponde a injeções com conteúdo hormonal que irão atuar 

do mesmo modo que a pílula contracetiva. Existem doses para um, dois ou três meses de 

duração [31] [45]. 

 

1.4.2.5. DIU e SIU 

Estes dois dispositivos, são um pequeno objeto de plástico podendo conter metal, flexível, 

que atua no útero como um “corpo estranho” desencadeando reações adversas a uma 

gravidez.  

O Dispositivo Intrauterino (DIU) desencadeia uma reação inflamatória e provoca um 

espessamento do muco dificultando a mobilidade dos espermatozoides. Este dispositivo 

apresenta também função Anti-nidatória que impede que o ovo nide nas paredes do útero 

caso este se forme. 

O Sistema Intrauterino (SIU) é um dispositivo equivalente ao DIU, contudo possui carga 

hormonal que vai libertando diariamente e inibindo a ovulação e atuam também sobre o muco 

cervical aumentando a sua espessura [31] [46] [47]. 

 

1.4.2.6. Implante subcutâneo  

O Implante é um pequeno bastonete de silicone (4cmx2mm) colocado na parte interna do 

braço, por baixo da pele. Este tem a função de libertar progestagénio para a corrente 

sanguínea inibindo a ovulação e espessando o muco cervical [31]. 

 

1.4.3. Métodos contracetivos definitivos 

1.4.3.1. Vasectomia e Laqueação de Trompas 

A vasectomia é um método contracetivo definitivo e eficaz que passa por uma intervenção 

cirúrgica que corta o canal que encaminha os espermatozoides para a uretra. Este é um 
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método simples e rápido que não afeta os testículos e nem provoca impotência, continuando 

a ocorrer ejaculação, mas sem espermatozoides. 

A Laqueação de trompas passa também por uma intervenção cirúrgica que consiste no 

corte das trompas de Falópio impedindo a passagem dos óvulos para o útero. É um método 

seguro e eficaz e pode ser realizado logo após o parto, não tendo efeitos colaterais [31].  

 

1.4.4. Métodos contracetivos naturais 

Dos métodos contracetivos naturais fazem parte o coito interrompido que consiste na 

retiração do pénis do interior da vagina antes da ejaculação durante o ato sexual. O método 

do muco cervical também é um método de contraceção natural que passa pela avaliação da 

espessura do muco ao longo de todo o ciclo menstrual. Este muco, apresentará um aspeto 

diferente assim que a mulher estiver no seu período fértil. 

Para além deste método, também o da temperatura basal pode ser usado para determinar 

o período fértil. A temperatura deve ser medida todos os dias de manhã e na altura fértil esta 

temperatura aumenta ligeiramente. O método do calendário consiste em calcular os dias de 

período fértil por conhecimento prévio do tempo de ciclo.  

Apesar de requerer disciplina, período de adaptação e conhecimento do organismo, estes 

métodos também possuem as suas vantagens como o não uso de substâncias químicas, 

permitir que a mulher conheça o seu período fértil e não ter efeitos secundários ou alterações 

hormonais [31] [48]. 

 

1.4.5. Contraceção de emergência 

A contraceção de emergência, ou pilula do dia-seguinte, é um método utilizado após uma 

relação sexual desprotegida e apenas previne a gravidez.  

Esta deve ser tomada o mais rápido possível após relação sexual desprotegida num prazo 

máximo até 5 dias após e a sua eficácia estará relacionada com a proximidade da toma e o 

ato sexual. 

As pilulas do dia-seguinte podem atuar de diferentes modos dependendo da composição. 

Podem ter ação anti-nidatória, impedir a gravidez por adiamento da ovulação e/ou por 

espessamento do muco cervical [31] [49]. 

 

1.5. Quiz e vídeos informativos 

Ao longo da formação e de forma a tornar o momento mais interessante e interativo dada 

a faixa etária em que me encontrava, decidi intercalar os momentos de informação com vídeos 

de caracter mais infantil, mas também pedagógicos para que assimilassem mais facilmente 
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os conteúdos. Aproveitei ainda para fazer passar por todos os alunos exemplares dos 

métodos contracetivos existentes de forma a que pudessem ter noções mais reais. 

No final da apresentação, preparei também um quiz de perguntas de escolha múltipla e 

dividi a turma em dois grupos. Cada um dos grupos teve direito a uma campainha na qual 

teria que tocar para responder assim que fosse lançada a pergunta (Anexo XI). 

Este projeto envolveu duas turmas, cada uma com 22 alunos. A grande maioria aderiu 

bem à exposição relativamente ao tema e mostraram-se bastante participativos. Quanto ao 

quizz, concluo que foi um método eficaz de comprovar os conhecimentos adquiridos pelos 

adolescentes, tendo estes respondido corretamente à maioria das questões colocadas.   

 

 

2. Produção de conteúdos para as Redes Sociais 
 

Durante o estágio curricular, propus também ajudar a dinamizar a página de Facebook 

da farmácia, fazendo alegoria a datas comemorativas e ainda a promoções e campanhas em 

vigor. Sabe-se que cada vez mais a população é influenciada pelo mundo digital e usar as 

redes sociais para ajudar a promover hábitos saudáveis e também alertar para alguns 

sintomas característicos de doenças comuns seria assim uma forma de atingir um alvo mais 

alargado quer a nível de densidade populacional como a nível do espectro de faixas etárias. 

O projeto contou com publicações relativas ao Dia da Diabetes, Dia do não fumador, ao 

Dia Europeu do Antibiótico, Dia Europeu da Fibrose Quística, o Dia Mundial da luta contra o 

HIV, Dia Nacional da Esclerose Múltipla, Dia Mundial da luta contra o Cancro, Dia Nacional 

do Doente Coronário e ainda Campanhas promocionais em vigor.  

 

2.1. Dia da Diabetes  

A Diabetes é uma doença metabólica crónica em que existe um excesso de açúcar no 

sangue devido ao pâncreas não conseguir produzir insulina suficiente para regular estes 

valores ou por esta hormona atuar de forma ineficaz.   

Existem dois tipos de diabetes. A tipo 1 que é a menos comum e surge em idades mais 

precoces caracterizando-se pela não produção de insulina pelo pâncreas. A tipo 2 que é a 

mais comum, surge mais tardiamente e caracteriza-se por uma resistência do organismo à 

insulina produzida pelo pâncreas.  

Esta doença é detetada através da medição dos valores de glicemia, ou seja, dos níveis 

de glicose no sangue, e confirma-se quando: em duas ou mais análises em jejum se verificam 
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valores superiores a 126mg/dl; em qualquer altura do dia os valores são superiores a 

200mg/dl. Valores entre 110mg/dl e 120mg/dl em jejum são valores fora do intervalo normal 

mas não indicam necessariamente diabetes. Indicam apenas valores de glicemia em jejum 

alterados. Nestas situações deve proceder-se a outros exames para confirmação da mesma 

[50] [51].  

Apesar de ser uma doença de carácter hereditário, vários são os estilos de vida que 

podem diminuir sua a incidência nomeadamente evitar o sedentarismo, tabagismo e 

alcoolismo e aumentar a prática de exercício físico assim como ter uma alimentação 

equilibrada.  

O Doente diabético deve ter um especial cuidado com os pés pois está mais propicio a 

desenvolver complicações por isso deve verificar frequentemente o estado dos pés, higieniza-

los corretamente, mante-los sempre macios, suaves e sem calosidades, usar meias e sapatos 

adequados e evitar que fiquem muito frios ou quentes de forma a preservar uma boa 

circulação sanguínea (Anexo XII) [52]. 

 

2.2. Dia do Não Fumador  

O produto de combustão do tabaco é altamente toxico e, segundo a OMS, na Europa, é 

responsável por um milhão e duzentas mil mortes anuais, sendo a população masculina 

aquela que representa uma maior percentagem [53]. 

O tabagismo está na base da diminuição da qualidade e duração de vida contribuindo 

para o aumento das despesas do SNS. Promover uma redução no consumo desta substância 

representará assim benefícios quer a nível individual, quer a nível populacional. 

A cessação tabágica apresenta então vários benefícios nomeadamente o aumento do 

oxigénio disponível para a respiração, o melhoramento da circulação sanguínea com 

repercussão na capacidade pulmonar e diminuição da tosse. Sabe-se que um ano após um 

fumador deixar a adição, o seu risco de enfarte do miocárdio reduz para metade e ainda que 

após dois a cinco anos, o risco de vir a sofrer um AVC passa a ser o mesmo de uma pessoa 

não fumadora. Também cinco anos após a cessação, o risco de cancro da boca, garganta e 

esófago fica reduzido para metade e dez anos após, vê reduzida para metade a probabilidade 

de desenvolver cancro do pulmão (Anexo XIII) [54]. 
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2.3. Dia Europeu do Antibiótico 

Os Antibióticos são medicamentos usados para impedir a multiplicação e erradicar 

bactérias que se alojem no corpo humano e causem infeção. Estes medicamentos podem ser 

de espectro de ação alargada, quando tem ação numa ampla gama de bactérias, e de espetro 

de ação estreito, quando tem ação em apenas algumas bactérias. 

Os antibióticos são eficazes apenas em situações de infeção provocada por bactéria, 

caso seja provocada por outro tipo de microrganismo, este medicamento não é eficaz [55].  

A toma inadequada de antibióticos pode levar à ineficácia de determinado antibiótico ou 

à necessidade de uso de doses superiores em casos corretos, está também na base do 

aparecimento de bactérias superesistentes e sua propagação a outras pessoas em meio 

hospitalar. Para além disto, esta administração, pode ainda contribuir para o surgimento, 

numa forma ainda mais agressiva, de doenças que já foram extintas no passado [56] [57]. 

Assim, é de extrema importância alertar toda a população para o uso adequado e limitado 

de antibióticos tentando demonstrar os efeitos nefastos destes usos (Anexo XIV).  

 

2.4. Dia Europeu da Fibrose Quística 

A Fibrose Quística é uma doença crónica e hereditária causada por alterações no gene 

CFTR, sendo a população de origem caucasiana a mais afetada. O mau funcionamento deste 

gene provoca uma disfunção nas glândulas exócrinas, de secreção, levando-as a produzir 

secreções mais espessas [58].  

Esta doença desencadeia assim sintomas a nível respiratório, já que tornam as secreções 

espessas e difíceis de eliminar desencadeando infeções e também pode desencadear 

sintomas a nível intestinal dificultando a digestão já que o pâncreas deixa de ser capaz de 

produzir com a mesma eficácia as enzimas digestivas. As glândulas sudoríparas são também 

glândulas de secreção e por isso são também alvo desta doença produzindo assim um suor 

mais salgado. Para além destas glândulas, dependendo do grau de disfunção do gene CFTR, 

outras glândulas podem estar também afectadas e apresentar manifestações mais atípicas 

da doença [58] [59]. 

A Fibrose Quística pode ser detetada logo em idade precoce através da prova de suor 

em que se medem os níveis de ião cloreto [60] [61], ou através do teste do Pezinho que é 

realizado entre o 3º e 6º dia de vida e para além do teste, outros sinais podem surgir que 

indicam precocemente uma possível suspeita sobre a doença nomeadamente infeções 

respiratórias recorrentes e oclusão intestinal [61] (Anexo XV). 
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2.5. Dia Mundial da Luta contra o HIV  

O Vírus da Imunodeficiência Humana é um vírus que provoca uma infeção em que os 

glóbulos brancos são progressivamente destruídos. Como referido no ponto 1.3 da Parte II, 

esta doença não tem cura e são várias as formas de transmissão desta doença. Alertar a 

população através de uma publicação de Facebook, principalmente neste dia, foi uma mais 

valia no aumento da prevenção desta IST (Anexo XVI). 

2.6. Dia Nacional da Esclerose Múltipla 

A Esclerose Múltipla é uma doença neurológica crónica que surge principalmente no 

jovem adulto. A doença afeta o sistema nervoso central e caracteriza-se pela destruição da 

bainha de mielina que reveste as fibras nervosas e que são essenciais para a propagação 

dos estímulos. Assim, impede-se uma comunicação eficaz entre o cérebro e o corpo e 

desencadeia-se um processo inflamatório causando perda progressiva e permanente de 

diversas funções [62]. 

Ainda não se conhecem especificamente as origens desta doença, mas alguns fatores 

como natureza genética, imunológica, viral, bacteriana, ambiental (dieta, toxinas industriais 

presentes no solo ou na água), níveis reduzidos de vitamina D, alergias, trauma físico e 

tabagismo possam contribuir significativamente [63].  

A esclerose múltipla não apresenta sintomas muito específicos, mas inicia-se com sinais 

como perda de sensibilidade ou formigueiros que começam numa extremidade e se 

prolongam ao longo do membro durante 3 a 4 dias, podendo durar até duas semanas. Para 

além deste, a visão turva ou dupla, défices motores, tremores, dificuldades na marcha, perda 

de equilíbrio, dificuldades na fala, problemas de memoria e concentração, fadiga e até perda 

completa de visão [63]. 

A ressonância magnética e a análise do líquido cefalorraquidiano acaba por ser a melhor 

forma de detetar a doença em conjunto com exames neurológicos, dos nervos cranianos, 

testes de reflexos e função motora já que não existe nenhum teste laboratorial específico para 

a esclerose múltipla. Esta é uma doença ainda sem cura sendo que os medicamentos 

existentes apenas aliviam sintomas e retardam a sua evolução [64]. 

No dia mundial da Esclerose múltipla, informar as pessoas sobre esta doença torna-se 

importante a fim de que fiquem alerta para possíveis sintomas (Anexo XVII). 
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2.7. Dia Mundial da Luta Contra o Cancro 

O cancro é uma doença de ordem genética. Caracteriza-se pelo aparecimento de uma 

mutação no DNA que desencadeia uma replicação celular descontrolada originando células 

com capacidade de invasão de tecidos e imunidade [65].  

A maior parte dos cancros tem origem em células epiteliais designando-se por 

carcinomas e, menos frequentes, surgem os de origem em células sanguíneas e linfa, 

designando-se por hematológicos, que podem ser linfomas, leucemias ou mielomas. Para 

além destes, existem outros tipos de cancro como o melanoma que tem origem em células da 

pele, os sarcomas que tem origem em tecidos de suporte como ossos, gordura e cartilagem 

e ainda os glioblastomas que tem origem no sistema nervoso central [65].  

Esta doença ainda não tem uma origem conhecida mas sabe-se que fatores como 

envelhecimento, tabaco, luz solar, radiação ionizante, determinados químicos e outras 

substâncias, alguns vírus e bactérias, determinadas hormonas, álcool, dieta pobre, falta de 

actividade física ou excesso de peso possam contribuir para o desenvolvimento desta [66]. 

O cancro não apresenta sintomas muito característicos exceto pequenas 

massas/”elevações” que surgem na pele. Os tratamentos desta doença passam 

essencialmente por cirurgia, em que o médico cirurgião remove o tumor e algumas células de 

tecido saudáveis circundantes a fim de garantir que o indivíduo fica livre de células mutadas 

e consequentemente diminuir o risco de reincidência. A radioterapia é também uma das 

formas de tratamento e consiste em matar as células com mutação através de radiação que 

pode ser externa, tendo origem numa máquina emissora, interna, em que a radiação provem 

de material radioativo colocado em sementes, agulhas ou tubos de plástico que são 

implantados no local do tumor onde permanecem a libertar radiação, e ainda radiação 

sistémica que implica a ingestão de líquidos ou cápsulas com material radioativo que 

percorrem todo o corpo. Para além destes dois tratamentos, é usado ainda a quimioterapia 

isoladamente ou em conjunto com os métodos de tratamento anteriores. Este tratamento 

utiliza fármacos para eliminar as células cancerígenas, contudo este é um método de 

tratamento com muitos efeitos secundários e para além disso produz efeitos noutras células 

com capacidade de divisão rápida como as células do sangue, cabelo e unhas e do aparelho 

digestivo [67].  

No dia que se sinaliza o Dia Mundial contra o Cancro é importante despertar a atenção 

da população para esta doença que grande prevalência tem e, desta forma elaborei uma 

publicação para o Facebook comemorando a data (Anexo XVIII).  
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2.8. Dia Nacional do Doente Coronário 

A doença coronária(DC) é uma doença que resulta do processo de aterosclerose. Esta 

caracteriza-se pelo aparecimento de lesões com aspeto de placas nas artérias elásticas de 

médio e grande calibre e artérias musculares.  

Na DC ocorre um comprometimento do fluxo sanguíneo nas artérias coronárias que se 

manifesta essencialmente por isquemia silenciosa, síndromes coronarianas agudas ou 

anginas de peito, que se caracteriza por uma dor torácica passageira pois há um défice na 

irrigação do miocárdio. O enfarte do miocárdio é também outra manifestação desta doença 

pois o défice de irrigação é mais prolongado do que na situação anterior e tem como resultado 

a necrose de células musculares cardíacas ou em casos extremos morte cardíaca súbita [68] 

[69].  

Os indivíduos com mais propensão para esta doença são aqueles com problemas como 

colesterol elevado, hipertensão arterial e diabetes. Estes fatores estão por sua vez 

diretamente associado aos estilos de vida e hábitos menos saudáveis que os indivíduos 

possam ter tais como: alimentação desequilibrada, obesidade, tabagismo, sedentarismo e 

stress [69].  

No dia em que se assinala o Dia do Doente Coronário, alertar toda a população para os 

riscos desta doença bem como da forma de diminuir a probabilidade de aparecimento da 

mesma são de mais valia para uma população mais saudável (Anexo XIX). 

 

3. Antiparasitários Veterinários 
 

A Farmácia Vitália é muito procurada também pela grande oferta de medicação para uso 

veterinário que possui. Assim, desenvolvi um projeto que me ajudou a saber mais sobre esta 

área menos explorada durante o percurso académico e que também permitirá futuramente 

auxiliar os colegas da farmácia a aconselhar os utentes no momento necessário. 

O projeto incidiu sobre o registo de todos os antiparasitários internos e externos que 

existiriam na FV e posteriormente agrupa-los por uso externo ou interno e diferencia-los 

relativamente à espécie adequada, dosagem, idade mínima para administração, periodicidade 

de administração e ainda do risco aquando da gravidez e aleitamento.   

 

4.1. Desparasitação Interna 

Os parasitas internos dos animais domésticos afetam geralmente o esófago, estômago e 

intestino e podem ser adquiridos através da ingestão de ovos ou larvas de parasitas a partir 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2019 
Farmácia Vitália 

31 
 

de um ambiente. A transmissão transcutânea também é uma forma dos animais adquirirem 

parasitas quando estes contactam com a pele do animal e conseguem penetra-la entrando 

assim na corrente sanguínea. Para além distas formas, também a partir da amamentação é 

possível este acontecimento pois pode surgir enquistamento de larvas nos músculos 

mamários das mães [70] [71].  

Os animais acabam por alertar para a presença deste problema essencialmente pelo 

aparecimento de diarreias e sangue nas fezes, emagrecimento acentuado e até inchaço no 

abdómen. 

Assim, fazer uma desparasitação interna eficaz dos animais domésticos estaremos não 

só a contribuir para a sua qualidade de vida e saúde como também para a nossa proteção já 

que alguns destes parasitas poderão ter capacidade de nos infetar [72].  

No anexo XX apresenta-se uma tabela com os medicamentos antiparasitários existentes 

na FV. Através dela podemos escolher qual o que mais se adapta ao animal em questão e 

com as respetivas dosagens em função do seu peso. O mais vendido na FV é o Caniquantel 

por ser aquele que tem capacidade de abranger um maior grupo de animais e por ser um dos 

mais económicos [73]. 

Para além das tabelas, foi também elaborado um panfleto para ser entregue à população 

quando queriam medicação veterinária de forma a que também elas possam conseguir 

escolher um antiparasitário em situações futuras e também com algumas indicações relativas 

aos sintomas que o animal apresenta quando está infetado por parasitas e ainda qual o 

esquema terapêutico segundo a idade do animal (Anexo XXI). 

 

4.2. Desparasitação Externa 

Os parasitas externos incluem pulgas, carraças, mosquitos e flebótomos e existem com 

frequência no meio ambiente essencialmente em locais mais naturais. Estes parasitas tem a 

capacidade de aderir ao pelo do animal e se fixar afectando a pelagem, provocando 

dermatites, comichões e até queda de pelo. Para além disso, através da picada são capazes 

de transmitir ao animal determinadas doenças como leishmaniose, borreliose, verme do 

coração ou babesiose provocando-lhes danos graves [74] [77].  

Assim, como forma de prevenir o aparecimento destes parasitas, é essencial o uso eficaz 

de antiparasitários externos que podem ser administrados em spray, pipetas ou até por 

coleiras.  
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No anexo XX apresenta-se uma tabela que distingue os diversos antiparasitários 

externos existentes na FV consoante animal, peso e idade de forma a auxiliar no momento da 

escolha.  

Como referido em 3.1, foi elaborado também um panfleto para a população que auxilia 

também na escolha do antiparasitário externo mais eficaz, indica ainda qual a periodicidade 

de administração e ainda alguns fatores que devem ter sidos em consideração no momento 

da escolha do antiparasitário (Anexo XXI). 
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5. Conclusão 
 

O estágio em Farmácia Comunitária corresponde à etapa final de todo o percurso 

académico. É nele que se põe em prática grande parte dos conhecimentos adquiridos ao 

longo de cinco anos, mas também se adquirem competências importantes para a prática 

farmacêutica. 

A farmácia que escolhi para realizar o meu estágio foi a Farmácia Vitália já que para além 

de ser uma farmácia com laboratório próprio de manipulados, o que me permitiria voltar a 

recordar formulações aprendidas nas aulas práticas do curso, é também uma farmácia muito 

central, logo frequentada por uma variedade maior de utentes e, portanto, permitiria ter 

contacto com diversas realidades ao contrário de farmácias mais pequenas e em regiões mais 

isoladas. Nesta farmácia consegui aprender muito quer a nível de receção de encomendas, 

quer a nível de rotulagens, como também a nível do aconselhamento. 

Ao longo dos seis meses de estágio, tive a oportunidade de passar por todos os sectores 

da farmácia desenvolvendo assim competências como agilidade, rapidez de execução de 

tarefas, capacidade comunicativa incluindo melhoria de capacidade oral da língua inglesa e 

ainda aprendi a trabalhar com o sistema informático da maioria das farmácias Portuguesas. 

Um dos melhores aspetos que caracteriza a FV é a capacidade de interação com os 

utentes e entre equipa de trabalho. Para além de tornarem o ambiente de trabalho agradável, 

também deixam os utentes à vontade para exporem os seus problemas de forma mais direta 

e assim permitirem um aconselhamento mais eficaz.  

O estágio em farmácia comunitária tem então um peso considerável na nossa formação 

enquanto profissionais pois prepara-nos já para muitas adversidades que nos possam surgir 

bem como reduz o impacto da chegada ao primeiro emprego. 
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7. Anexos  
 

Anexo I 

Figura 1 - Fachada Principal da Farmácia Vitália 

 

Anexo II 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Posto de Atendimento 

Figura 3 - Lineares de exposição de produtos 
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Figura 4 - Gavetas de Armazenamento de apoio ao 
Atendimento Figura 5 - Gabinete de realização de 

testes bioquímicos e outros serviços 

Figura 6 - Armazém de produtos dentífricos e outros 

Figura 7 - Sala de Café 
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Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Local de receção de encomendas e 
Armazém 

Figura 9 - Zona de cacifos 

Figura 10 -  Sala para as consultas de nutrição Figura 11 - Sala para as consultas de podologia 

Figura 12 - Sala de espera para consultas 
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Anexo IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Prateleiras de arrumação de matérias-primas Figura 14 - Armazém de OTC e Genéricos 

Figura 15 -  Sala de Reuniões Figura 16 - Escritório 
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Anexo V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Misturador automático Figura 18 - Misturador Magnético Figura 19 - Balança Analítica 

Figura 20 - Balança de pesos Figura 21 - Balança semi-analítica 

Figura 22 - Equipamento para leitura de testes bioquímicos 
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Anexo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII 

 

 

Figura 24 - Rótulo de manipulados 

Figura 23 - Ficha de Preparação de Manipulados 
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Anexo VIII 

 

Figura 25 - Receita Manual Figura 26 - Receita Eletrónica 
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Anexo IX 

 

 

Figura 27 - Exemplo de Certificado 
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Anexo X 
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Anexo XI 
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Anexo XII 
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Anexo XIII 
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Anexo XIV 
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Anexo XV  
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Anexo XVI 
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Anexo XVII 
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Anexo XVIII 
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Anexo XIX 
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Anexo XX 
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