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Resumo 

O curso Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) termina com a unidade curricular 

de Estágio, com um período de seis meses. Esta unidade curricular tem como objetivo permitir aos 

estudantes aplicarem na prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do restante percurso 

académico. É em Farmácia Comunitária que os farmacêuticos encontram maior oferta de emprego e 

onde a maioria dos mesmos desenvolvem a suas carreiras profissionais, deste modo o Estágio curricular 

em Farmácia Comunitária é crucial na preparação dos estudantes do MICF para o mercado de trabalho. 

Serve o presente relatório de estágio para descrever tudo o que aprendi, as tarefas que desempenhei 

e os projetos que desenvolvi ao longo dos 6 meses de estágio em farmácia comunitária, na Farmácia 

Vila Meã, localizada em Vila Meã, Amarante. Assim, este documento é composto por duas partes.  

Na primeira parte do relatório está descrito o espaço físico, as condições das instalações, como é 

realizada a gestão da farmácia, desde a gestão do espaço, tempo, de encomendas e de stocks. Contém, 

ainda, informação acerca dos medicamentos e produtos de higiene e bem-estar disponíveis em farmácia 

de oficina, assim como, a sua dispensa e todo o enquadramento legal subjacente. Nesta parte, também 

estão descritos todos os serviços disponibilizados pela farmácia aos seus utentes e as estratégias de 

marketing adotadas. 

A segunda parte do relatório está direcionada para os projetos desenvolvidos por mim ao longo dos 

seis meses. Apesar da situação pandémica ter limitado o tipo de projetos e a dinâmica dos mesmos, pelo 

facto do contacto com os utentes estar condicionado, ainda me foi possível elaborar três projetos. O 

primeiro projeto desenvolvido trata-se de uma apresentação para a Universidade Sénior, dada a idade 

do público alvo e dos interesses do mesmo, o tema escolhido foi “Infusões- Atividade biológica, efeitos 

indesejáveis e interações com medicamentos”. O segundo projeto foi a formação interna, este contou 

com o tema “Aconselhamento Farmacêutico na Gravidez”, para o qual elaborei umas tabelas de consulta 

de modo a auxiliar toda a equipa em qualquer dúvida que possam ter aquando o aconselhamento a 

grávidas. Por fim, e de modo a conseguir que alargar os serviços prestados na farmácia, criei um Manual 

de Cessação Tabágica de modo a dar o melhor apoio e acompanhamento a quem luta contra o vício do 

tabaco e procura ajuda junto dos farmacêuticos. 
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Parte A- Atividades Desenvolvidas no Estágio Curricular em Farmácia Comunitária 

Introdução 

Até há uns anos atrás, a farmácia de oficina era vista como um estabelecimento de dispensa de 

medicamento e os utentes apenas se dirigiam ao mesmo em caso de doença. Felizmente, com o tempo, 

a mentalidade da população foi alterando e, hoje em dia, a farmácia é, muitas vezes, o local ao qual os 

portugueses recorrem em situações de males menores. Também o papel do farmacêutico sofreu 

mutações, inicialmente, o trabalho do farmacêutico centrava-se na preparação oficinal de medicamentos 

e de substâncias medicamentosas. Com as alterações da sociedade, o farmacêutico teve que se adaptar 

e a sua atividade passou a estar centrada no utente e na comunidade. 

O farmacêutico, como profissional de saúde que é, e pela proximidade que tem com os utentes, tem 

como função promover saúde e bem-estar junto da comunidade. Assim como, na consciencialização das 

pessoas pelo uso racional, seguro e eficaz dos medicamentos pelas mesmas. 

De todas as áreas em que o farmacêutico pode integrar, a farmácia comunitária é a área em que o 

farmacêutico tem maior visibilidade enquanto profissional de saúde e agente de saúde pública, e onde 

tem maior contacto com os utentes. Pelos desafios diários com que são confrontados e as mais diversas 

situações com que se deparam e têm que dar resposta, o estágio curricular em farmácia comunitária é 

crucial para formação dos futuros farmacêuticos. O estágio profissionalizante não só permite consolidar 

os conhecimentos teóricos previamente adquiridos, como adquirir valências para dar resposta às mais 

diversas situações que poderão aparecer futuramente enquanto profissional de saúde. 
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Tabela 1. Cronograma das atividades e projetos desenvolvidos durante o período de estágio, na 

Farmácia Vila Meã. 

Atividades 

realizadas 

13-31 

janeiro 

1-29 

fevereiro 

1-31 

março 

1-30 

abril 

1-31 

maio 

1-30 

junho 

1-24 

Julho 

Receção de encomendas e 

verificação de stock 

       

Armazenamento e reposição 

de stock 

       

Gestão de devoluções        

Determinação de parâmetros 

bioquímicos 

       

Atendimento        

Formações        

Preparação de Manipulados        

Marketing Digital        

Projeto I- “Infusões- 

Atividade biológica, efeitos 

indesejáveis e interações com 

medicamentos” 

       

Projeto II- “Aconselhamento 

Farmacêutico na Gravidez” 

       

Projeto III- Manual de 

Cessação Tabágica 

       

 

1. Farmácia Vila Meã 

1.1. Localização e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Vila Meã (FMV) encontra-se localizada na Rua Dr. Joaquim Silva Cunha nº 484, no 

centro de Vila Meã, vila do concelho de Amarante, distrito do Porto. Apresenta-se bem situada, a 

relativamente 200 metros do Centro de Saúde de Vila Meã e de uma paragem de autocarro, numa rua 

movimentada e com fáceis acessos. Todos estes fatores contribuem para que seja a farmácia com maior 

afluência na vila.  

Os utentes da FVM são, principalmente, utentes da terceira idade, que à semelhança da restante 

população idosa de Portugal, são utentes que apresentam diversas patologias pelo que as deslocações à 



Farmácia Vila Meã 

   Catarina Coelho                                                                                                                                          3 
 

farmácia são, nomeadamente, para dispensa de medicação crónica. A oferta do serviço como a 

determinação de parâmetros bioquímicos e de nutrição contribuiu para maior afluência e fidelização dos 

utentes à farmácia, assim como o cartão da farmácia. O serviço de consultas de nutrição, em particular, 

é chamativo para utentes mais jovens. 

A FVM está ao serviço da população todos os dias, sendo que, o horário original é  de segunda a 

sexta-feira das 8h00 às 22h00 e ao sábado, domingo e feriados das 9h00 às 20h00. Com a pandemia do 

SARS-Cov-2 o horário teve que ser ajustado de forma a cumprir o plano de contingência e garantir a 

segurança tanto dos colaboradores como dos utentes. Deste modo, a farmácia passou a funcionar de 

segunda a sexta-feira das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às 21h00 e ao sábado, domingo e feriados das 9h00 

às 13h00 e das 14h00 às 20h00. O encerramento da farmácia durante a hora de almoço, neste período, é 

essencial para a desinfeção do estabelecimento, para garantir a segurança na mudança de turnos e evitar 

o cruzamento entre equipas. 

 1.2. Espaço Físico 

Quanto ao espaço físico da FVM, quer o espaço externo, quer o espaço interno cumprem todos os 

requisitos legais e obedecem às normas de Boas Práticas Farmacêuticas de uma farmácia comunitária.1 

1.2.1. Espaço Externo  

Como suprarreferido, a FVM cumpre todos os requisitos legais, encontra-se bem identificada pela 

“cruz verde” colocada no exterior a qual permanece ligada durante o horário de funcionamento. No 

exterior do edifício também se encontra a identificação da Diretora Técnica, o contacto telefónico e 

horário de funcionamento. Uma vez que a FVM não se encontra permanentemente aberta, o contacto 

telefónico está disponível para casos de urgência. 

A FVM possui um estacionamento particular de uso exclusivo para utentes, o que é uma vantagem, 

uma vez que, não existem estacionamentos públicos perto.  

A entrada na farmácia é feita através de um degrau, no entanto, existe uma rampa para facilitar o 

acesso a pessoas com dificuldades motoras, crianças, idosos e a todos os utentes com mobilidade 

reduzida. 

A fachada principal da farmácia é composta por três montras as quais são, cuidadosamente, mantidas 

limpas e conservadas. São utilizadas para contemplar informação aos utentes, para publicidade e 

promoções, que vão mudando consoante a sazonalidade, promoções e dias temáticos.  

1.2.2.  Espaço Interno 

Quanto ao espaço interno, o edifício onde sita a FVM possui dois pisos o que permite fazer uma boa 

gestão de espaço e torna facilmente distinguível as áreas legalmente regulamentadas no Decreto-Lei 

307/2007, de 31 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto e pela Deliberação 

n.º 2473/2007, de 28 de Novembro2. Assim, no piso 0 encontra-se a área de acesso ao público, o 

laboratório, o gabinete de atendimento personalizado também utilizado para realização das medições 

bioquímicas solicitadas, o escritório, a zona de receção de encomendas e armazenamento de stock e 

instalações sanitárias para uso dos colaboradores. No piso 1 ainda se encontra a zona do arquivo e um 
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segundo armazém de stock. Este segundo armazém funciona como armazém de stock de reserva 

essencialmente para produtos mais volumosos, como é o caso das fraldas e brinquedos.  

 Sala de atendimento ao público 

A área de acesso ao público é composta por três postos de atendimento, com uma distância adequada 

entre eles de forma a promover o máximo sigilo nos atendimentos, fator que os utentes procuram e 

valorizam. Cada posto de atendimento dispõe de um computador com o sistema informático Sifarma 

2000 instalado, uma impressora para emissão de recibos e faturas e impressão do verso das receitas 

manuais, um leitor de código de barras e QR Codes, uma caixa de dinheiro e uma gaveta na qual se 

encontram os sacos de papel e plástico. Existe ainda dois terminais multibancos partilhados pelos três 

postos de atendimento. Atrás dos postos de trabalho estão expostos alguns MNSRM, estas prateleiras 

são essenciais para auxiliar o farmacêutico aquando o aconselhamento. É nestas prateleiras onde se 

encontram produtos como anti-inflamatórios, antigripais e suplementos alimentares, o facto de estarem 

dispostos em prateleiras atrás dos postos de atendimento não permite que os utentes tenham acesso direto 

aos mesmos. 

  Nesta mesma área, ainda é possível encontrar lineares de dermocosmética com os produtos 

separados por marca, lineares direcionados para higiene íntima e também uma área direcionada para 

bebés e crianças, grávidas e recém-mamãs. Existem outros lineares cujos produtos são rotativos 

consoante a sazonalidade. Os produtos presentes nos lineares de acesso aos utentes estão devidamente 

etiquetados para que os consumidores possam consultar o preço de venda ao público (PVP). À entrada 

da farmácia também existe uma balança digital acessível aos utentes que pretendem saber o seu peso, 

índice de Massa Corporal (IMC) e altura.  

Durante o meu estágio na FVM, tive várias oportunidades de ajudar na alteração e reposição dos 

lineares e de etiquetar os produtos expostos. Esta tarefa foi fundamental para me ajudar a conhecer 

melhor os produtos que existem na farmácia e me preparar para aconselhamentos futuros. 

 Laboratório 

A FVM possui um laboratório no qual se encontra todo o material necessário para preparação de 

medicamentos manipulados, assim como literatura e fichas de preparação essenciais para auxiliar na 

preparação dos mesmos. Embora o laboratório reunisse todas as condições necessárias para preparação 

de manipulados, até a meio do meu estágio, quando havia pedido de um medicamento manipulado com 

receita médica, este pedido era direcionado para a Farmácia Lemos, no Porto. Assim sendo, o lucro que 

a farmácia tinha com estes medicamentos era baixo, uma vez que o preço de venda à farmácia (PVF) 

correspondia ao preço de venda ao público (PVP) com um pequeno desconto. Assim, o laboratório era 

utilizado, essencialmente, para reconstituição de suspensões orais.  

No decorrer do estágio, com a progressão da pandemia SARS-Cov-2, para responder às 

necessidades da população, a FVM sentiu a necessidade de preparar Solução Antissética de Base 

Alcoólica (SABA) na qual tive oportunidade de participar ativamente. Outra consequência da pandemia 

foi a diminuição da faturação, e a farmácia sentiu necessidade de se reinventar e criar estratégias para 
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contornar a situação. Uma das soluções foi reativar o laboratório e começar a preparar os próprios 

manipulados.  

Na reativação do laboratório, a FVM contou com a minha ajuda. Neste processo, foi da minha 

responsabilidade organizar todo o material e perceber o material que faltava para posterior aquisição. 

Quando havia pedido de MM na farmácia, era eu que entrava em contato com fornecedores e 

laboratórios para adquirir todo o material necessário, desde substâncias ativas, excipientes e material 

de embalagem, sempre com a supervisão da minha orientadora.   

 Gabinete de atendimento personalizado 

O Gabinete de atendimento personalizado além de ser utilizado quando os utentes assim o solicitam 

para maior privacidade, também é onde se realizam as consultas de nutrição, se avalia os parâmetros 

bioquímicos (colesterol, triglicerídeos, ácido úrico e glicemia), se procede à medição da pressão arterial 

e administração de injetáveis. 

 Escritório 

O escritório é o local onde se procede a gestão e às burocracias da farmácia, é onde decorrem as 

reuniões de equipa e visitas de delegados, assim como a verificação do receituário e a faturação da 

farmácia. 

 Área de receção de encomendas 

A zona de receção de encomendas encontra-se junto do escritório e inserida no armazém de stock 

ativo. Esta zona é composta por um computador, que por sua vez também tem instalado o Sifarma 2000, 

um leitor de código de barras, uma impressora para impressão de documentos como guias de transporte 

e uma impressora de etiquetas. O enquadramento desta zona e as condições materiais permitem uma 

maior agilidade do processo assim como facilita a arrumação dos produtos e é aqui também que se trata 

das devoluções. 

 Armazém 

O armazém de stock ativo está organizado por gavetas em que algumas estão destinadas 

especificamente para analgésicos e anti-histamínicos, anti-inflamatórios, pílulas contracetivas, xaropes, 

ampolas e carteiras, champôs, medicamentos de uso veterinário, produtos dentários, supositórios, gotas, 

inaladores, injetáveis, produtos ginecológicos, nasais, colírios e otológicos, ostomia, estupefacientes e 

psicotrópicos e de aplicação tópica. As restantes formulações em comprimidos e cápsulas estão nas 

gavetas organizadas por ordem alfabética. Há ainda um frigorífico onde estão armazenados os produtos 

que necessitam de refrigeração, estes estão igualmente organizados por ordem alfabética. 

1.3. Recursos Humanos 

Segundo o legislado, as farmácias comunitárias devem dispor de um quadro farmacêutico, o qual 

deve ser composto por dois farmacêuticos, no mínimo, um para o cargo de Diretor técnico (DT) e outro 

para o cargo de farmacêutico adjunto.2  

A FVM dispões de duas farmacêuticas, a Dra. Joana Magalhães que acumula, também, a função de 

diretora técnica e a Dra. Rita. No que diz respeito ao quadro não farmacêutico, a equipa conta com a 
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colaboração de três técnicas de farmácia, a Aldina Azevedo, Tânia Dias e Ilídia Magalhães e uma 

auxiliar de manutenção, Dulce Silva. 

Todos os elementos da equipa são responsáveis por diversas tarefas, desde verificação do 

receituário, receção de encomendas, gestão e reposição de stocks, atendimento ao público e serviços 

farmacêuticos. Apesar de cada elemento ter as suas responsabilidades, não invalida o facto de fazer 

tarefas que sejam da responsabilidade de outro colega, acima de tudo a FVM prima por uma equipa 

multidisciplinar.  

Por se tratar de uma equipa organizada e multidisciplinar, todos foram essenciais na minha 

aprendizagem e formação. 

1.4. Sistema Informático 

O sistema informático que existe na FVM é o Sifarma 2000, um sistema criado pela Glintt, e que 

está presente nos cinco computadores da farmácia, que estão disponíveis na área de atendimento, 

escritório e na zona de receção de encomendas. O Sifarma 2000 por ser um software multifuncional 

auxilia os colaboradores em todas as atividades desenvolvidas na farmácia, assim como: a realização e 

receção de encomendas, controlo de stocks, dando até para definir o stock mínimo e máximo de cada 

produto, controlar os prazos de validade e realizar a faturação. Na área do atendimento também são 

inúmeras as vantagens, permite realizar vendas, emitir recibos e faturas, realizar reservas, atribui 

automaticamente as comparticipações e portarias, consultar o histórico de vendas dos utentes que é 

essencial para um melhor acompanhamento farmacêutico e ainda tem disponível informação científica 

dos produtos assim como indicações terapêuticas e posologia minimizando erros no atendimento e no 

aconselhamento. 

 A informatização de todas as atividades realizadas da farmácia, permitida pelo Sifarma 2000 ajuda 

a minimizar erros, a rentabilizar o tempo, a dar resposta ao dia-a-dia de uma farmácia e corresponder 

mais às expectativas dos utentes. 

 

2. Gestão da Farmácia 

2.1. Gestão de stock 

Para o bom funcionamento de uma farmácia comunitária, a gestão de stocks é crucial para evitar 

rutura ou saturação de stocks, para satisfazer as necessidades dos utentes e ao mesmo tempo evitar 

desperdícios. Na realização desta tarefa é fundamental ter em conta vários parâmetros, tais como: poder 

económico da farmácia, o histórico de vendas para perceber as saídas que os produtos têm 

habitualmente, stock mínimo e máximo, sazonalidade e campanhas/vantagens comerciais bem como 

promocionais.  

2.2. Gestão de encomendas 

2.2.1. Fornecedores  

As encomendas podem ser feitas de duas formas, diretamente aos laboratórios ou via armazenista, 

isto é, a empresas de distribuição grossista.  
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A escolha do fornecedor passa por uma avaliação que permita perceber qual traz mais vantagens e 

benefícios para a farmácia mediante as quantidades a encomendar, a urgência da encomenda e do tipo 

de produto. Desta forma, a FVM tem como principal fornecedor a OCP Portugal (empresa de 

distribuição grossista), uma vez que perante as necessidades da farmácia é o fornecedor que melhor 

consegue dar resposta. A OCP Portugal permite à FVM fazer inúmeras encomendas ao longo do dia 

com a vantagem de não estabelecer quantidades mínimas por encomenda, o que permite fazer 

encomendas diretas aquando há falhas durante o atendimento para dar resposta aos pedidos e manter os 

utentes satisfeitos. Outra das vantagens é o facto de, nos dias úteis, fazer duas entregas por dia, ao fim 

de semana e feriados as entregas estão reduzidas a uma. 

A Alliance Healthcare e a Empifarma são outros armazenistas grossistas com os quais a FVM 

trabalha, assim como a Siloal, este por sua vez é um distribuidor de medicamentos veterinários. É, de 

facto, importante trabalhar com vários fornecedores para em casos de rutura de produtos num deles ter 

facilidade em conseguir obter o produto num outro fornecedor. 

 Quanto às encomendas de produtos de dermocosmética e suplementos alimentares, por norma, são 

feitas diretamente ao laboratório correspondente e em grande quantidade, pois existe quantidade mínima 

estabelecida. A realização destas encomendas ocorre esporadicamente, quando há campanhas 

promocionais de modo a haver mais bonificações para a farmácia. No entanto, estes produtos podem 

ser, pontualmente, encomendados aos armazenistas. Isto é, se houver um pedido ao balcão destes 

produtos e este não esteja, de momento, disponível a encomenda é efetuada ao armazenista, pois a 

satisfação do cliente é a principal preocupação da FVM. 

Também existem laboratórios que para promover encomendas diretas, não oferecem as melhores 

condições quando os seus produtos são encomendados via armazenista. Deste modo, as encomendas 

tornam-se mais vantajosas se realizadas diretamente ao laboratório, com a desvantagem de serem 

encomendas de maior volume, uma vez que há quantidades mínimas definidas. A rutura de produtos 

destes laboratórios pode acontecer com maios frequência e condicionar o serviço de atendimento 

prestado aos utentes.  

2.2.2. Realização de Encomendas 

A realização de encomendas é uma constante realidade nas farmácias comunitárias e a FVM 

não é exceção. Como tal as encomendas dividem-se em dois tipos: encomendas diárias e instantâneas. 

As encomendas diárias são feitas com um cuidado acrescido, aquando a sua realização avalia-se o 

histórico de vendas de cada produto assim como os stocks mínimos e máximos predefinido na ficha do 

produto. Este tipo de encomendas são realizadas duas vezes por dia, uma no fim da manhã e outra ao 

fim da tarde. As encomendas instantâneas, maioritariamente, são realizadas aquando o atendimento o 

que nos permite dar uma melhor resposta aos pedidos dos utentes, estas podem ser feitas por via 

telefónica ou pelo software Sifarma 2000, sendo ainda possível, se o utente assim o pretender, fazer uma 

reserva ao mesmo tempo. Ainda existe a possibilidade de fazer encomenda por Via Verde, um 

mecanismo direcionado para medicamentos com disponibilidade no mercado reduzida, permite assim 
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um maior controlo na cedência destes medicamentos às farmácias evitando uma rutura acentuada e não 

comprometendo a saúde dos utentes que dependem dos mesmos. 

Ao longo do estágio foi-me permitido perceber a dinâmica que existe na realização de 

encomendas, perceber os pontos chave em que é importante focar e ainda gerar encomendas 

instantâneas em diversos atendimentos.  

2.2.3. Receção e Verificação de Encomendas  

As encomendas são entregues na zona de receção e armazém, e aquando a sua entrega, a principal 

preocupação é verificar se o número de volumes/caixas é concordante com o descrito na fatura que 

acompanha a encomenda e, se for o caso, separar de imediato os produtos que necessitam de refrigeração 

para que estes sejam armazenados rapidamente nas devidas condições.  

A segunda parte da receção de encomendas, trata-se de dar entrada nos produtos em stock e ao 

mesmo tempo verificar que não houve falhas, isto é, que foi entregue tudo que foi encomendado. Para 

a realização desta fase existe a opção “Receção de Encomendas” no Sifarma 2000 que é um grande 

auxílio nesta tarefa, nesta opção selecionamos a encomenda que queremos verificar, identificamos a 

fatura pelo número a ela associado e lemos o código de barras de todos os produtos a rececionar. Nesta 

fase, também se verifica o prazo de validade e alteramos se não houver outro produto igual no stock ou 

se este for inferior ao dos produtos que já existem no stock, verifica-se o PVP e o PVF e a integridade 

das embalagens.  

Após verificar que a encomenda coincide quantitativa e qualitativamente com a fatura, pode 

proceder-se à finalização da receção da encomenda. Na finalização da receção o sistema gere uma lista 

dos produtos encomendados que não foram enviados dando assim a possibilidade gerar uma nova 

encomenda desses produtos a outro fornecedor. 

 Se algum dos produtos recebidos na encomenda tiver sido reservado o sistema alerta 

automaticamente de forma a ser armazenado no local das reservas e devidamente identificado com o 

nome do utente para o qual se destina.  

Desde o primeiro dia de estágio tive oportunidade de realizar a receção e verificação de 

encomendas. 

    2.3. Armazenamento 

Finalizada a receção da encomenda, esta tem de ser devidamente armazenada, o local de 

armazenamento é mais um dado que pode ser consultado na ficha de cada produto o que é imprescindível 

para minimizar erros em caso de dúvida. 

Para evitar desperdícios, uma boa gestão de stocks é fundamental assim como métodos para um 

armazenamento e fluxo correto dos produtos. Os métodos aplicados são FEFO e FIFO, First Expire 

First Out e First In First Out, respetivamente, tal como o nome indica, o objetivo é armazenar no 

armazém de stock ativo os produtos com menor prazo de validade e os que entraram primeiro no stock 

para que sejam os primeiros a serem dispensados. 
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As minhas primeiras semanas de estágio, passaram essencialmente pela receção e armazenamento 

de encomendas, estas tarefas contribuíram para uma familiarização com os produtos e permitiram uma 

posterior rentabilização de tempo por atendimento e um atendimento mais direcionado para o utente. 

2.4. Controlo dos prazos de validade 

O controlo dos prazos de validade é uma tarefa de imensurável importância em farmácia comunitária, 

para garantir que não são dispensados produtos com prazo de validade curto ou expirado. 

Tal como suprarreferido, aquando o processo de receção de encomendas o prazo de validade é 

verificado e inserido no sistema informático. No entanto, mensalmente, na FVM é tirada uma lista dos 

produtos cujo prazo de validade irá expirar nos 6 meses seguintes. Todos os produtos que constam na 

lista são retificados, nem sempre o prazo de validade real coincide com o que está no sistema informático 

e nestes casos atualiza-se a data no Sifarma 2000.  Todos os outros produtos cujos prazos de validade 

findam nos 6 meses seguintes são devidamente identificados e/ou colocados em prateleiras estratégicas 

para serem dispensados em primeiro lugar, se ainda for possível. Os produtos que já não podem ser 

dispensados são devolvidos ao respetivo armazenista ou laboratório. 

No decorrer do meu estágio na FVM foi-me permito a realização desta tarefa. 

2.5. Gestão de devoluções 

São vários os fatores que geram uma devolução:  um produto danificado, erro no pedido, produto 

enviado não encomendado ou enviado em quantidade superior à encomendada, produto com prazo de 

validade curto ou expirado e pedido de recolha por parte do laboratório ou pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de SAÚDE, I. P. (Infarmed, I. P.). 

Sempre que é preciso proceder a uma devolução, esta tem que ser realizada informaticamente. Mais 

uma vez, o Sifarma 2000 é um software completo e possui a opção "Gestão de Devoluções", esta opção 

permite criar a devolução. Para criar uma devolução é necessário identificar o fornecedor, o número da 

fatura correspondente ao produto, o motivo da devolução e a quantidade a ser devolvida. No fim deste 

processo o distribuidor recebe uma notificação de recolha e é emitido uma Guia de devolução que é 

impressa em triplicado. A guia de devolução é carimbada pelo distribuidor aquando a recolha, o original 

e duplicado acompanham o produto e o triplicado fica para a farmácia para ser posteriormente arquivado. 

Na FVM, durante o meu estágio, tive várias vezes a oportunidade de gerar devoluções, pelos 

diversos motivos, o que me permitiu a perceber todo o processo. 

 

3.  Dispensa de medicamentos e/ou produtos em Farmácia Comunitária 

A dispensa de medicamentos e/ou produtos, em farmácia comunitária, é uma das principais tarefas 

e de máxima responsabilidade desempenhada pelo farmacêutico. Trata-se de um ato profissional 

desempenhado aquando apresentação de prescrição médica, solicitação de aconselhamento 

farmacêutico ou em regime de automedicação. A cedência de medicamentos e/ou produtos deve ser 

acompanhada de uma avaliação cuidada e rigorosa da medicação e da condição do utente. 
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Quando há apresentação de prescrição médica, cabe ao farmacêutico detetar e corrigir possíveis 

problemas relacionados com medicamentos (PRM) e, se necessário, entrar em contacto com o médico 

prescritor de modo a que o problema seja solucionado. Assim como, em caso de aconselhamento 

farmacêutico, este deve ser centralizado no utente e nas suas necessidades. 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

 Segundo o legislado no Decreto-Lei nº 209/94, de 6 de agosto, Artigo 3º, os medicamentos 

sujeitos a receita médica compreendem, no mínimo, umas das condições seguintes: “Possam constituir, 

direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam 

utilizados sem vigilância médica; Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins 

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

saúde; Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade e ou efeitos 

secundários seja indispensável aprofundar; Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por 

via parentérica.”.3 

Deste modo, os MSRM são de venda exclusiva em farmácias e, apenas, podem ser dispensados na 

presença de receita médica. 

Durante o meu estágio, foram inúmeras as vezes em que solicitaram MSRM, no atendimento, sem 

prescrição médica para os mesmos. Nestas situações, a postura que adotava passava por explicar ao 

utente que o medicamento pretendido não poderia ser dispensado na ausência de receita médica e, 

quando era possível, aconselhava o utente com medicamentos de venda livre para o efeito pretendido. 

Num atendimento, nos meus seis meses de estágio, um utente explicou que tinha dificuldade em 

adormecer e que os despertares noturnos eram frequentes e solicitou o mexazolam, porque este já lhe 

tinha sido prescrito previamente pelo médico para controlar a ansiedade. Perante esta situação, a 

postura que adotei foi explicar que o mexazolam é sujeito a receita médica e como efeito adverso pode 

criar habituação. Apresentei opções de venda livre ao utente para indução do sono e diminuir os 

despertares noturnos e expliquei que se não sentisse o efeito pretendido o melhor seria, futuramente, 

consultar o médico para que lhe fosse prescrito o tratamento mais adequado. Como se tratava de uma 

pessoa recetiva, acabou por aceitar o meu aconselhamento. 

3.2. Receita e Prescrição Médicas 

Entende-se por receita médica o documento no qual é prescrito um ou mais medicamentos 

destinados ao uso humano e a um utente em específico, por um médico ou outro profissional de saúde 

devidamente habilitado.4 

A prescrição dos medicamentos, de modo a tornar a receita médica válida, deve ser feita por 

Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa, seguida da dosagem, forma 

farmacêutica, quantidade e posologia. A prescrição é possível ser feita por nome comercial do 

medicamento, em situações excecionais e devidamente justificadas pelo prescritor, como é caso de 

medicamentos com margem ou índice terapêutico estreitos, reação adversa ou intolerância por parte do 

utente a um medicamento, previamente reportada ao Infarmed e em situações em que o tratamento terá 
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uma duração superior a 28 dias. Há também permissão para a prescrição através do nome comercial se 

o medicamento em causa não possuir similares ou genéricos correspondentes comparticipados, assim 

como se apenas puder ser prescrito para determinadas indicações terapêuticas.5 

Atualmente, são permitidas receitas eletrónicas em papel, receitas eletrónicas sem papel e receitas 

manuais. No entanto, a prescrição por receita manual deve ser feita exclusivamente em regime 

excecional, isto é: em caso de falência do sistema informático, prescrição em domicílio, inadaptação 

confirmada e validada do prescritor e em situações em que o prescritor prescreve mais de 40 receitas 

mensalmente. No ato de prescrição de receita manual o médico deve indicar o motivo pelo qual está a 

recorrer a este método, identificar o local de prescrição ou colocar vinheta, quando aplicável, colocar a 

vinheta com a sua identificação e assinatura, identificar o utente com o nome e número do SNS e 

identificar o regime especial de comparticipação e número de beneficiário, se aplicável. É ainda 

necessário a designação do medicamento, a respetiva dosagem e fórmula farmacêutica, posologia e 

número de embalagens, este último parâmetro deve ser indicado por extenso e cardinal. Além de todos 

os requisitos já referidos, as receitas manuais para serem consideradas válidas não podem estar 

rasuradas, escritas com canetas diferentes ou a lápis e têm que estar escritas com uma única caligrafia. 

A validade da receita manual é limitada em 30 dias a contar desde o dia de emissão. Quanto ao número 

de medicamentos e embalagens prescritas em receita manual também é mais limitado, ou seja, apenas 

podem ser prescritos 4 embalagens por receita o que se traduz num máximo de 4 medicamentos distintos 

por receita. No máximo, é permitido a prescrição de 2 embalagens por medicamento, exceto quando se 

trata de embalagem unitária, aí podem ser prescritas 4 embalagens.5 

Os dois modelos de receitas eletrónicas têm vantagem, em relação à receita manual, pois minimizam 

a ocorrência de possíveis erros aquando a dispensa dos medicamentos, muitas vezes proporcionados 

pela ilegibilidade da letra do prescritor. A receita eletrónica em papel, à semelhança da receita manual, 

tem um prazo de validade de 30 dias após a data de emissão e um número máximo de 4 embalagens de 

medicamentos por receita, podendo ser 4 medicamentos distintos, só duas embalagens por medicamento 

e em caso de embalagem unitária podem ser prescritas 4 embalagens, no máximo. No entanto, em caso 

de tratamentos crónicos ou de longa duração, o prescritor pode prolongar a validade por 6 meses, uma 

vez que tem a possibilidade de emitir até 3 vias da receita. Assim, em caso de embalagens unitárias e 

em caso de tratamento prolongado, já é possível a prescrição de 12 embalagens no máximo, desde que 

divididas pelas três vias.5 

Quanto à receita eletrónica sem papel ou desmaterializada funciona via SMS e apresenta um prazo 

de validade de 60 dias ou 6 meses e 2 ou 6 embalagens por medicamento, caso se trate de tratamento de 

curta e média duração ou de longa duração, respetivamente.  Em situações devidamente fundamentadas 

pode haver um prolongamento do prazo de validade para 12 meses desde a data de emissão, como por 

exemplo, se houver uma ausência prolongada do país.5  
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3.3. Conferência do Receituário e Faturação  

Aquando a dispensa de medicamentos sujeitos a comparticipação, é gerado automaticamente um 

desconto sobre o PVP. O valor da comparticipação é posteriormente devolvido à farmácia, desde que as 

receitas sejam válidas. Deste modo, as receitas, principalmente, as manuais devem ser analisadas com 

cuidado para que, possíveis erros que possam inviabilizar a veracidade da receita e comprometer o 

retorno da comparticipação, sejam detetados.  

No final de cada mês, todas as receitas são novamente retificadas e se for detetado algum erro deve 

ser corrigido no imediato pelo profissional responsável pela função, quando assim o é possível. Por 

vezes, é necessário contactar o utente ou o médico prescritor para que o erro seja devidamente resolvido. 

Após o processo de verificação, as receitas dispensadas são separadas por organismo de 

comparticipação e organizadas em lotes de 30 unidades. A cada lote corresponde um verbete de 

identificação que acompanha o lote, assim como o resumo e a fatura mensal. Todos estes documentos 

são devidamente carimbados e assinados pelo responsável da farmácia e enviados para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF) ou à Associação Nacional de Farmácias (ANF), caso a entidade de 

comparticipação seja o SNS ou outra entidade comparticipadora, respetivamente. No caso de ser enviada 

alguma receita que não esteja em conformidade esta será devolvida e a farmácia não terá o retorno do 

valor da comparticipação e, é dada oportunidade à farmácia de resolver o problema, se houver 

possibilidade.6 

3.4. Regimes de Comparticipações e Subsistemas 

A legislação em vigor, atualmente em Portugal, compreende o regime geral e o regime especial de 

comparticipação de medicamentos. O Estado Português, no regime normal de comparticipação, 

comparticipa os medicamentos numa determinada percentagem do PVP dos mesmos, esta percentagem 

varia consoante escalões. Os escalões são definidos conforme a indicação terapêutica do fármaco, da 

sua utilização, dos profissionais prescritores e de determinadas patologias que os utentes possuem. Deste 

modo, existem quatro escalões, o A, B, C e D cuja percentagem de comparticipação é de 90%, 69%, 

37% e 15%, respetivamente.7,8,9 

No caso de doentes que sofrem de determinadas patologias como doença inflamatória intestinal, 

artrite reumatoide e lúpus ou grupos especiais de utentes é lhes atribuído um regime especial de 

comparticipação. Assim como, os pensionistas com um rendimento anual inferior ou igual a 14 vezes 

ao salário mínimo em vigor no ano civil anterior são também beneficiários. No regime de 

comparticipação especial, há uma comparticipação do Estado acrescida ao regime geral, sendo que no 

escalão A há um acréscimo de 5% na comparticipação e nos restantes escalões um acréscimo de 15%.7,8,9 

No que concerne aos dispositivos médicos, requeridos por certos utentes com determinadas 

patologias, são sujeitos a uma comparticipação específica estabelecida pelo Sistema Nacional de 

Avaliação de Tecnologias de Saúde (SiNATS). Desta forma, os diabéticos beneficiários do SNS 

usufruem de uma comparticipação do Estado para os dispositivos médicos na presença da devida 

prescrição médica. Assim, o Estado comparticipa dispositivos como tiras-testes para determinação de 
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glicemia, cetonúria e cetonémia em 85% do PVP máximo e 100% do PVP máximo em dispositivos 

como agulhas, lancetas e seringas. Não só os diabéticos necessitam de dispositivos médicos, mas 

também doentes ostomizados e doentes que sofrem de incontinência ou retenção urinárias, por isso, 

também estes têm um regime de comparticipação específico, uma comparticipação de 100% pelo 

SNS.10.11  

Os medicamentos manipulados são uma realidade em farmácia de oficina e, também estes são 

comparticipados em 30% do respetivo PVP, no entanto, para a sua comparticipação ser aprovada, na 

receita médica tem, obrigatoriamente, de estar indicado pelo médico prescritor, a(s) substância(s) 

ativa(s) assim como a(s) dosagem(ns), excipiente(s) e forma farmacêutica.12 

Existem, ainda, subsistemas de comparticipação estabelecidos tanto por entidades públicas como 

privadas que oferecem aos utentes que delas beneficiam, uma comparticipação complementar à 

comparticipação do SNS, para o efeito, o utente tem que apresentar o cartão de beneficiário no ato de 

dispensa da receita médica. São exemplos de subsistemas, o Serviço de Assistência Médico-Social 

(SAMS), SÃVIDA-EDP e Instituto de Proteção e Assistência na Doença (ADSE).  

No decorrer do meu estágio, contactei com alguns dos diferentes regimes de comparticipação assim 

como subsistemas de comparticipação, como o SÃVIDA-EDP. 

3.5. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, também conhecidos por fármacos psicoativos, 

são substâncias químicas que exercem ação direta sobre o Sistema Nervoso Central (SNC). Dado o seu 

local de ação, esta classe terapêutica é utilizada em diversas situações e muitas vezes prescrita em casos 

de doença do foro psicológico, uma vez que, têm a capacidade de alterar perceções, emoções e até 

comportamentos. Apesar da sua ampla utilização, a adição e dependência física e/ou psíquica são dos 

principais efeitos adversos inerentes a estes medicamentos e, estão ainda associados ao consumo de 

drogas e práticas ilícitas. É, então, necessário um controlo rigoroso desta classe terapêutica desde o 

armazenamento à dispensa dos mesmos. Quanto ao armazenamento, este deve ser um local de difícil 

acesso, assim como para a dispensa é necessária uma prescrição médica especial. Isto é, os 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes têm que ser prescritos em receita médica de forma isolada 

de outras classes terapêuticas. No ato de dispensa é obrigatório o preenchimento dos dados de 

identificação do doente para quem foi prescrito, do adquirente (nome, morada, idade, número de 

identificação e data de expiração do prazo de validade do cartão de identificação), o número da receita 

e o nome do médico prescritor. Aquando a finalização do processo de dispensa há emissão de um 

documento onde constam todos os dados previamente preenchidos que deve ser arquivado no mínimo 

por três anos. É, ainda, dever da farmácia enviar uma cópia das receitas manuais e da listagem dos 

registos de saída, mensalmente, para o INFARMED, I.P., assim como o mapa de balanço, anualmente.13 

No decorrer do estágio na FVM, tive situações de dispensa de medicamentos psicotrópicos e 

estupefaciente o que me permitiu inteirar de todo o procedimento a realizar no ato de dispensa. 
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3.6. Medicamentos Manipulados 

Os medicamentos manipulados (MM) são formulações preparadas a nível de farmácia comunitária 

e hospitalar. Muitas vezes, é necessário recorrer a MM para responder às necessidades da população, 

em especial da população pediátrica e geriátrica de forma a adaptar dosagens ou formas farmacêuticas. 

Os MM podem ser classificados como fórmulas magistrais se forem preparados mediante uma receita 

médica destinada a um determinado doente, ou preparados oficinais quando a sua preparação se procede 

consoante as especificações de uma Farmacopeia ou Formulário. A preparação destes medicamentos é 

responsabilidade direta do farmacêutico que os prepara, no entanto, no caso das fórmulas magistrais, a 

responsabilidade acerca da segurança e eficácia é partilhada com o médico prescritor.14 

Aquando a preparação do MM, deve proceder-se à elaboração de uma ficha de preparação com 

informação discriminada do doente a quem se destina, do nome do medicamento e respetiva dosagem, 

quantidade a preparar, data de preparação, número de lote, informação qualitativa e quantitativa das 

matérias-primas (nome, origem, número de lote, Farmacopeia que contém as suas especificações, 

quantidade calculada e quantidade pesada), técnica de preparação, material e equipamento usado, 

ensaios de controlo  de qualidade exigidos pelas especificações, condições de armazenamento, material 

de embalagem, PVP, prazo de validade e  fotocópia do rótulo. Todos os passos executados devem ser 

assinados pelo operador e supervisor. O rótulo que acompanhará a embalagem do MM além de conter 

o nome do medicamento, do doente a quem foi prescrito e do médico prescritor, dados da farmácia, 

identificação do Diretor Técnico, data de preparação e PVP, deve conter informações que permitam a 

correta utilização, tais como, posologia, modo de utilização, condições de conservação, advertências e 

prazo de validade.14 

O cálculo do PVP é efetuado no fim da preparação e mediante as matérias-primas e materiais de 

embalagem utilizados e o valor dos honorários, estes últimos sofrem atualizações anualmente e variam 

consoante a forma farmacêutica. O valor obtido é multiplicado por 1,3 e acrescenta-se o valor de IVA 

de 6%.14 

Como suprarreferido, tive oportunidade de participar na reativação do laboratório de manipulados 

e acompanhar todo o processo e perceber a dinâmica dos MM. Após reativação do laboratório, todos 

os pedidos de manipulados que chegavam à farmácia passavam por mim e, com a supervisão da minha 

orientadora, era eu que os preparava. Deste modo, durante o estágio preparei solução alcoólica 

saturada com ácido bórico, utilizada no tratamento de otite externa, vaselina enxofrada a 6% e 

permetrina em base cremosa para a escabiose e solução de minoxidil a 5% para a queda de cabelo.  

3.7. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Os MNSRM, tal como o nome indica, são medicamentos que não necessitam de receita médica para 

serem dispensados, podendo inclusive ser vendidos em locais de venda de medicamentos não sujeitos a 

receita médica (LVMNSRM), além das farmácias. No entanto, mesmo os LVMNSRM têm que cumprir 

todos os requisitos legais necessários e dispor de colaboradores devidamente qualificados 

(farmacêuticos ou técnicos de farmácia) ou então, sob a responsabilidade destes profissionais de saúde. 
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Os MNSRM são medicamentos com perfil de segurança bem definido, destinados ao tratamento de 

males menores de saúde e com períodos curtos de utilização. Na sua embalagem tem que estar descrito 

as indicações terapêuticas para auxiliar em caso de automedicação.  

Esta classe de medicamentos engloba uma outra subcategoria, os Medicamento Não Sujeitos a 

Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF), estes podem também ser 

dispensados sem prescrição médica, mas estão condicionados a intervenção farmacêutica e cumprindo 

os protocolos de dispensa definidos pelo INFARMED.15 

São inúmeros os atendimentos que culminam na dispensa de MNSRM, sejam situações de 

automedicação, em que o próprio utente durante o atendimento solicita especificamente determinado 

medicamento ou em situações de aconselhamento farmacêutico. Em ambos os casos, é dever do 

farmacêutico, através do diálogo com o utente, perceber a situação clínica, os sintomas e a sua duração, 

a existência de outras patologias de que o utente pode sofrer assim como medicação crónica que possa 

fazer de modo a analisar possíveis interações. Mediante a informação recolhida durante a entrevista ao 

utente, o farmacêutico é responsável pela seleção do medicamento que se adequa mais à situação e à 

condição do doente. Também é da responsabilidade do farmacêutico fornecer ao utente a informação 

necessária para um uso racional e responsável dos medicamentos, assim como, a referência de medidas 

não farmacológicas para melhorar a eficácia do tratamento. A indicação para consulta médica, também 

é fundamental, caso não sejam notadas melhorias em poucos dias ou agravamento da condição clínica. 

Foram inúmeras as vezes que me solicitaram aconselhamento farmacêutico que culminou em 

dispensa de MNSRM. Em todos os aconselhamentos tive ajuda e supervisão da minha orientadora.  

3.8. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

A saúde dos animais, assim como a sua defesa e bem-estar são um dever público, sendo, por isso, 

os medicamentos veterinários importantes recursos. Segundo o DL 314/2009 de 28 de outubro, um 

medicamento veterinário define-se por “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou 

que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-

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

modificar funções fisiológicas”.16 

Na FVM, é frequente a procura de produtos veterinários desde antiparasitários para animais 

domésticos como cão e gato a produtos para caprinos e suínos.  

Durante o período de estágio fui confrontada com alguns pedidos de aconselhamento a nível 

veterinário. Apesar de ter várias dúvidas e pouco conhecimento nesta área, toda a equipa da FVM me 

prestou auxílio e, inclusive, disponibilizam umas tabelas de consulta com o que devemos aconselhar 

nos casos mais comuns. Em termos de medicamentos e produtos de uso veterinário, nos momentos em 

que tive no atendimento, apercebi-me que o mais solicitado são desparasitantes externos para cães e 

gatos, seguido de desparasitantes internos para os mesmos e, menos frequente que os anteriores, 

desparsitantes internos e medicamentos para tratamento de diarreias para suínos e caprinos.  
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3.9. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Entende-se por produto cosmético e de higiene corporal “qualquer substância ou preparação 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as 

mucosas bucais, com a finalidade de exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais”.17 

Estes produtos constituem uma área de destaque e relevância em farmácia comunitária, havendo 

inúmeras marcas, atualmente, no mercado de produtos cosméticos e de higiene corporal. Dada a imensa 

oferta, o aconselhamento farmacêutico personalizado é cada vez mais importante e é o que distingue a 

farmácia de outras superfícies onde também é possível obter estes produtos. 

Na FVM, são várias as marcas disponíveis, encontrando-se os produtos expostos na área de 

atendimento. Durante o estágio, as dúvidas no aconselhamento de produtos cosméticos e de higiene 

corporal eram frequentes. No entanto, com a ajuda de toda a equipa da farmácia e com formações que 

tive oportunidade de realizar, tornou-se mais fácil prestar o meu aconselhamento o mais personalizado 

e atendendo o mais possível às necessidades dos utentes. 

3.10. Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que constituem fontes concentradas de 

nutrientes e outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico. São destinados a complementar um 

regime alimentar normal e equilibrado e, deste modo, não devem ser utilizados para substituir uma dieta 

saudável e variada. Por serem géneros alimentícios e não medicamentos, o rótulo deve ser isento de 

propriedades curativas ou profiláticas de doenças ou seus sintomas.18 

Durante o período de estágio, nomeadamente, nos momentos de atendimento, constatei uma grande 

procura de suplementos alimentares, quer por indicação médica, quer por solicitação de 

aconselhamento farmacêutico. Os utentes procuram estes produtos, principalmente, para combate de 

fadiga física e mental, falta de concentração, stress, problemas de desregulação do sono e para 

estimular o apetite.  

Com a chegada do verão e das temperaturas elevadas, foi notória a procura de suplementos 

alimentares para estimular o apetite para crianças. 

3.11. Produtos de Puericultura 

Os artigos de puericultura são produtos destinados às crianças, neste setor estão incluídos produtos 

de relaxamento, higiene, destinados a facilitar o sono, alimentação a produtos de sucção.19 

Na área de atendimento da FVM, existe uma secção destinada a estes artigos, onde se pode encontrar 

biberões, chupetas, tetinas, fraldas, leites, papas e produtos de higiene e cuidados de rosto e corpo para 

bebés e crianças.  

Durante o meu estágio, foi-me solicitado, diversas vezes, aconselhamento sobre leites, 

principalmente em fases de transição, e de produtos de higiene e cuidados de rosto e corpo, 

nomeadamente, em situações de afeções dermatológicas. 
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3.12. Medicamentos Homeopáticos  

O Infarmed descreve os medicamentos homeopáticos como “um medicamento obtido 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”.20 

Os medicamentos homeopáticos, na FVM, não têm grande impacto, uma vez que a sua procura é 

limitada. Desta forma, o aconselhamento farmacêutico nesta área foi-me poucas vezes solicitado. 

3.13. Dispositivos Médicos 

Entende-se por dispositivo médico qualquer aparelho, instrumento, equipamento, material ou artigo, 

utilizado de forma isolada ou combinado, que se destina a diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de doenças, lesões ou deficiências. O seu mecanismo de ação difere dos medicamentos, 

uma vez que, os dispositivos médicos não atuam por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos.21 

São inúmeros os dispositivos médicos disponíveis em farmácia comunitária, no sentido de satisfazer 

as necessidades dos utentes. Desde dispositivos para controlo da diabetes, dispositivos para utentes 

ostomizados, seringas, soro fisiológico, dispositivos ortopédicos, fraldas a preservativos.  

Muitos dos utentes da FVM sofrem da diabetes, pelo que, dos vários dispositivos médicos, foi com 

tiras, lancetas e agulhas para o controlo da glicemia com que tive mais contacto, nomeadamente, 

aquando o atendimento e dispensa de prescrição médica. Também existe um número significativo de 

utentes ostomizados pelo que, várias vezes, dispensei dispositivos médicos de ostomia, durante o 

período de estágio. 

 

4.  Outros Serviços e Cuidados de Saúde Prestados na Farmácia Vila Meã 

Hoje em dia, as farmácias comunitárias não são apenas reconhecidas como um local de dispensa de 

medicamentos. Os utentes procuram nas farmácias serviços de prevenção de doenças, promoção de 

saúde e de educação de saúde pública. 

4.1. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

No sentido de corresponder aos ideais e necessidades dos utentes e da população em geral, a FVM 

dispões de serviços de determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos. A prestação destes 

serviços é sempre acompanhada por aconselhamento farmacêutico, com o intuito de prevenir e controlar 

patologias como diabetes, hipertensão e obesidade. Os parâmetros avaliados são, essencialmente, 

glicemia, colesterol total, triglicerídeos, pressão arterial, ácido úrico, peso, altura e IMC.  

Desde o primeiro dia de estágio, foi-me dada a oportunidade de realizar a determinação dos 

parâmetros bioquímicos. Esta oportunidade, foi fundamental para prestar aconselhamento farmacêutico 

após análise dos resultados e, para estabelecer relação com os utentes. O aconselhamento prestado, ia 

desde medidas não farmacológicas, tais como, adoção de um estilo de vida saudável, uma dieta 

equilibrada pobre em gorduras saturadas e sal, evitar o consumo de álcool, alertar para os perigos do 
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tabagismo e prática de exercício físico moderado e regular. Quando aplicável, mencionava a importância 

da adesão à terapêutica e da medição frequente dos parâmetros, de modo a haver uma monitorização 

contínua da evolução das doenças. 

De todos os parâmetros a glicémia e a medição da pressão arterial são os mais solicitados. As 

pessoas que procuram estes serviços, por norma, são pessoas medicadas que recorrem à farmácia para 

monitorização, deste modo, o aconselhamento prestado é, principalmente, para reforçar a importância 

da adesão à terapêutica e adoção de um estilo de vida saudável. Durante o meu estágio, aconteceu um 

utente que acordou com cefaleia e recorreu à FVM para avaliar a pressão arterial, a mesma 

apresentava-se bastante alterada, pelo que chamamos os bombeiros para levar o utente ao hospital. 

Com a Pandemia, e para proteção da equipa e dos utentes, estes serviços foram temporariamente 

suspensos. 

4.1.1. Medição da Pressão Arterial 

A pressão arterial é o parâmetro mais determinado na FVM, a determinação é realizada no GAP, 

onde o utente é acolhido e usufrui de um período de relaxamento. A medição da pressão arterial é 

concebida com o auxílio de um tensiómetro automático e digital. No final, os resultados são registados 

num cartão para que o utente consiga o máximo de acompanhamento e controlo possível, tanto a nível 

pessoal, farmacêutico e médico. 

4.1.2. Medição da Glicemia, Colesterol Total, Triglicerídeos e Ácido Úrico 

Destes quatro parâmetros, a glicemia e o colesterol total são os mais determinados, a seguir à pressão 

arterial. A medição é realizada no GAP, de modo os utentes usufruírem de um atendimento o mais 

privado e acolhedor possível. Estes parâmetros são executados, essencialmente, no período da manhã, 

uma vez que é recomendado a sua determinação em jejum. É feita uma punção capilar, com lancetas 

descartáveis seguida da leitura em aparelhos adequados, o colesterol total e triglicerídeos são 

determinados no mesmo aparelho, procedendo-se a uma calibração prévia a cada determinação.  

Os resultados obtidos são comentados com o utente, prestando sempre aconselhamento 

farmacêutico e, registados no cartão do utente, como a pressão arterial. 

4.1.3. Determinação do Peso, Altura e Índice de Massa Corporal   

Estes parâmetros são avaliados com o auxílio de uma balança digital, que se encontra à entrada da 

FVM, acessível para os utentes. A balança digital é de fácil utilização e emite no final um talão com os 

respetivos valores. Toda a equipa da FVM se encontra disponível para esclarecer qualquer dúvida ou 

prestar aconselhamento se estes foram solicitados por parte dos utentes. 

4.2. Administração de Injetáveis 

A administração de injetáveis (intramusculares e subcutâneos) é outro dos serviços disponibilizados 

pela FVM, é prestado no GAP para garantir o conforto e a privacidade dos utentes. É um serviço prestado 

sob todas as condições legalmente exigidas. Qualquer farmacêutico da FVM está habilitado a prestar 

este serviço, pois todos possuem formação requisitada e reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos.  
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4.3. Consultas de Nutrição 

Em colaboração com uma nutricionista, a FVM tem à disposição dos seus utentes, consultas de 

nutrição. As consultas decorrem todas as quintas-feiras, no GAP e exigem agendamento prévio. Este 

serviço é uma mais valia para os utentes que o procuram, pois conseguem um acompanhamento 

personalizado e completo.  

4.4. Recolha de Radiografias 

A deposição de radiografias no lixo comum acarreta um elevado impacto ambiental devido à sua 

composição em prata e resíduos de chumbo. No sentido de minimizar o impacto ambiental, a FVM em 

parceria com a Assistência Médica Internacional, recolhe radiografias sem valor de diagnóstico ou com 

mais de 5 anos.22 

4.5. Valormed 

A Valormed é uma sociedade sem fins lucrativos que culminou da colaboração entre a Indústria 

Farmacêutica, Distribuidores Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias no sentido consciencializar a 

sociedade para a especificidade dos medicamentos enquanto resíduos. Desde a sua criação, em 1999, 

tem feito um trabalho notório com a criação um sistema seguro de recolha e tratamento dos resíduos de 

medicamentos.23  

Na FVM existe um contentor da Valormed para a recolha segura dos medicamentos em desuso ou 

fora do prazo de validade e posterior tratamento. São inúmeros os utentes que fazem entregas de 

medicamentos na farmácia.  

Durante o meu estágio, tive oportunidade, várias vezes, de fazer o fecho do contentor. Este processo 

é realizado no Sifarma 2000, que irá emitir, automaticamente, ao distribuidor um comunicado de 

recolha do respetivo contentor.  

 

5. Cartão de Cliente 

Com o objetivo de fidelizar os utentes, a FVM possui um cartão cliente com o qual os utentes obtêm 

benefícios. A adesão ao cartão é gratuita e, apenas é necessário o preenchimento de uma ficha com os 

dados pessoais, assim como, o nome, morada e contacto telefónico. Por cada compra feita pelo utente 

na farmácia são acumulados pontos no cartão. O número de pontos acumulado varia consoante a compra 

e o tipo de produtos adquiridos e são convertidos em dinheiro que, posteriormente, o utente pode optar 

por descontar na compra de produtos de venda livre. 

 

6. Meios de Comunicação e Marketing 

A farmácia comunitária, apesar de ser vista como um local de dispensa de medicamentos e produtos 

para o bem-estar e saúde da comunidade, tem que se adaptar aos novos tempos e criar estratégias para 

chegar à população. Com a existência de LVMNSRM torna-se, ainda mais importante, a farmácia 

ganhar notoriedade junto da sociedade. Com uma população cada vez mais tecnológica e ligada ao 

digital, estratégias de marketing digital têm ganhado destaque para as farmácias.  
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A FVM, no sentido de se mostrar próxima e disponível para os utentes dispõe de uma página oficial 

de Facebook e outra página no Instagram. As páginas nas redes sociais da FVM têm como principal 

objetivo publicações sobre temas de interesse para os seguidores das mesmas, assim como, divulgação 

de campanhas promocionais, eventos a decorrer e divulgação de serviços. 

 No espaço físico, a estratégia de marketing adotada é a organização e disposição dos produtos na 

própria farmácia e uma boa identificação das campanhas promocionais. 

A FVM, particularmente durante a quarentena, apostou fortemente no marketing digital, no sentido 

de se aproximar dos utentes e se mostrar disponível para os mesmos, principalmente para os que tinham 

receio de ir à farmácia mesmo quando necessário.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de integrar na equipa de marketing digital da FVM, 

inclusive ficar responsável pela escrita de textos para as publicações nas páginas das redes sociais. 

Para um melhor desempenho na área do marketing digital, a FVM proporcionou-me diversas 

formações nesta área (mencionado na Tabela 2). 

 

7.  Formação  

Com a constante inovação e dinamismo, o farmacêutico é colocado à prova diariamente, pelo que a 

formação contínua é essencial para atualização de conhecimentos e tornar o farmacêutico apto para os 

desafios do dia-a-dia. Com as inúmeras fontes de informação disponíveis, também os utentes e 

consumidores são cada vez mais informados e exigentes. No entanto, nem todas as fontes de informação 

disponíveis são fidedignas, pelo que o papel do farmacêutico passa por alertar e esclarecer todas as 

dúvidas dos utentes. 

No decorrer do meu estágio curricular, tive a oportunidade de participar em várias formações 

(Tabela 2), de forma a adquirir mais conhecimentos e a melhorar os aconselhamentos farmacêuticos e 

o desempenho em diversas áreas. 
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Tabela 2- Formações internas e externas. 

Formação Data Duração Local 

JUMP ACADEMY- 

Dermocosmética e Beleza 

6 de fevereiro 7h Hotel TRYP- Porto 

Expo 

Alés Group- Lançamentos 

LIERAC, PHYTO e JOWAÉ 

12 de fevereiro 3h30min Hotel Crown Plaza- 

Porto 

Alés Group- Grande Academia 

LIERAC 

5 de março 4h Hotel Vincci- Porto 

Academia Perrigo- Vitace, 

Bronchodual e Libenar 

2 de abril 1h Videoconferência 

Academia Perrigo- LACTACYD 

e BIO OIL 

17 de abril 1h Videoconferência 

Farma+- “Como lidar com as 

pernas pesadas neste período!” 

22 de abril 1h Videoconferência 

Academia Perrigo- Niquitin, 

Viterra Magnésio e Viterra Stress 

23 de abril 1h Videoconferência 

Academia Perrigo- Junglu 

Formula, Pedisilk Medical e 

Cellulase 

 

29 de abril 

 

1h 

 

Videoconferência 

Johnson&Johnson- Nicorette 4 de maio 1h Videoconferência 

Academia Perrigo- Paranis Extra 

Forte, Arterin Colesterol, 

Dafalgan/Efferalgan 

 

5 de maio 

 

1h 

 

Videoconferência 

Pharma Nord- Sistema Imunitário: 

Selénio e Vitamina D 

7 de maio 1h Videoconferência 

Marketing Digital – A Farmácia à 

Distância de um Clique 

26 de maio 2h Online Streaming 

Marketing Digital – Otimizar a 

Presença no Digital 

2 de junho 2h Online Streaming 

Formação Marketing: Produzir 

conteúdo para as redes sociais 

9 de junho 2h Online Streaming 

Marketing Digital para Farmácias: 

A Farmácia no Instagram 

16 de junho 2h Online Streaming 
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Parte B- Projetos desenvolvidos durante o Estágio Curricular em Farmácia 

Comunitária 

1) Projeto I- “Infusões- Atividade biológica, efeitos indesejáveis e interações com 

medicamentos” 

1.1. Enquadramento do Projeto 

A população portuguesa é, cada vez mais, uma população envelhecida e, com isso, também aumenta 

a prevalência das doenças crónicas. Para controlar estas doenças e proporcionar uma melhor qualidade 

de vida, os idosos acabam por, na sua maioria, ser polimedicados. Por serem polimedicados recorrem, 

muitas vezes, a produtos naturais para tratar males menores, de forma a evitar a toma de mais fármacos. 

 Por estas razões, e por ainda se considerar que o natural não tem efeitos indesejáveis, achei 

pertinente abordar o tema de infusões, destacando os seus benefícios, efeitos indesejáveis quando em 

excesso e possíveis interações com medicamentos, junto da população sénior que frequenta a 

Universidade Sénior de Vila Meã (Anexo II).  

1.2. Fundamento Teórico 

1.2.1. História 

 A procura de cura para doenças e para as diversas afeções em plantas vem desde os primórdios 

da humanidade, o que é possível constatar por documentos como o Papiro de Ebers (escrito em 1550 

aC) e monumentos preservados como uma placa de argila em Nagpur, com cerca de 5000 anos, onde 

estão descritas preparações de medicamentos à base de plantas.24 

Os longos anos de luta contra as doenças pelos nossos antepassados, em tempos em que o 

conhecimento era escasso, fez com que a procura de drogas na natureza, nos diferentes órgãos das 

plantas fosse instintiva. Todo o conhecimento adquirido no início da humanidade foi baseado na 

experiência e transmitido de geração em geração até aos dias de hoje. Com o avançar do tempo, o 

desenvolvimento da tecnologia e do conhecimento nas diversas áreas, especificamente da investigação 

científica, as teorias sobre plantas medicinais deixaram, gradualmente, de se basear em dados empíricos 

e passaram a ser fundamentadas com factos explicativos.24 

O crescente conhecimento médico e farmacêutico, assim como a industrialização, foram fortes 

fatores para o desenvolvimento de fármacos sintéticos e a sua produção em grande escala, o que levou 

a um maior destaque destes medicamentos em detrimento dos medicamentos à base de plantas. 

Atualmente, o panorama começa, novamente, a querer reverter-se devido a diversos fatores, tais 

como a decrescente eficácia dos medicamentos convencionais, as inúmeras contraindicações que estes 

muitas vezes acarretam e a adoção de um estilo de vida simplista e biológico. A crescente procura de 

produtos naturais e à base de plantas tem como base o pensamento errado de que “o que é natural é 

bom” e não acarreta problemas nem efeitos indesejáveis para a saúde humana. 

1.2.2. Legislação 

São designadas plantas medicinais todas as plantas que possuem na sua composição substâncias que 

podem ser utilizadas pelas suas propriedades terapêuticas, inclusive as que podem ser precursoras na 
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síntese de fármacos. As substâncias com propriedades terapêuticas podem derivar da planta na sua 

totalidade, de um ou mais órgãos da planta ou de fragmentos da mesma, dependendo do local onde estas 

se concentram.25,29 

A partir das substâncias terapêuticas resultam medicamentos à base de plantas, como o nome indica, 

as substâncias ativas destes medicamentos são derivadas, exclusivamente, de plantas, de preparações à 

base de plantas ou da junção das duas. Sendo que as preparações à base de plantas resultam de processos 

de manipulação das substâncias como, por exemplo, extração e fermentação. Embora sejam 

medicamentos à base de substâncias naturais têm, assim como qualquer outro medicamento, de cumprir 

todos os requisitos de segurança, qualidade e eficácia e serem submetidos a vários procedimentos para 

obtenção da Autorização de Introdução no Mercado (AIM). 25,26 

Dentro desta classe de medicamentos é possível distinguir os medicamentos tradicionais à base de 

plantas. Este tipo de medicamentos têm também de ser submetido a ensaios de modo a eficácia e 

segurança sejam demonstradas. No entanto, as indicações terapêuticas baseiam-se, única e 

exclusivamente, da longa experiência e tradição de utilização. Deste modo, tanto o rótulo como o folheto 

informativo destes medicamentos deve mencionar que é um medicamento tradicional à base de plantas, 

referir a indicação terapêutica e indicar que esta é reconhecida apenas pelo longo tempo de utilização.25 

1.3. Infusões 

Como suprarreferido, a procura de opções naturais para tratar, essencialmente, males menores 

principalmente por aqueles que já são polimedicados por acharem que são inócuos, é uma realidade 

comum. Além disto, o acesso facilitado a inúmeras plantas e a fácil preparação de infusões torna-as a 

forma fitoterápica de eleição. Também as inúmeras fontes de informação disponíveis, nem sempre 

fidedignas, contribuem para uma menor procura de aconselhamento médico ou farmacêutico. Estes 

fatores podem culminar no uso inadequado de plantas medicinais e resultar em efeitos fisiológicos 

diferentes dos pretendidos, efeitos indesejáveis e até em interações com medicamentos.  

1.3.1. Quimiotipos  

De todos os produtos naturais provenientes das plantas, destacam-se os compostos que resultam do 

metabolismo secundário que vão desde substâncias tóxicas a substâncias com atividade farmacológica. 

Estas substâncias com atividade terapêutica acabam, muitas vezes, por serem precursoras na síntese de 

fármacos, nomeadamente, dos medicamentos à base de plantas.28  

O metabolismo secundário depende das condições do meio no qual está inserida a planta como 

luminosidade, tipo de solo, temperatura e humidade. Neste sentido, a concentração em metabolitos 

secundários nem sempre é igual entre as plantas da mesma espécie, uma vez que os metabolitos 

secundários são produzidos consoante a necessidade de a planta responder aos estímulos a que está 

submetida.28,29 

Deste modo, a planta adquirida tanto pode ter uma concentração aceitável, excessiva ou abaixo em 

substâncias farmacologicamente ativas e/ou tóxicas. Não sendo os produtos naturais submetidos a um 

rigoroso controlo de qualidade, não é possível garantir que as substâncias ativas e tóxicas cumpram os 
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valores recomendados, pelo que os efeitos acabam por ser variáveis e até imprevisíveis. Pode mesmo 

tratar-se de um problema de segurança para a saúde pública, principalmente, se apresentar uma 

quantidade de substâncias tóxicas elevada.28,30 

Outra situação que pode ocorrer são duas plantas serem do mesmo género mas não da mesma espécie 

e, por isso, os constituintes são diferentes e os efeitos terapêuticos distintos. Um exemplo disto é o 

Hypericum perforatum e o Hypericum androsaemum.28 

1.3.2. Metabolitos Secundários e Indicações Terapêuticas 

Consoante a estrutura química e as vias sintéticas, os metabolitos secundários são divididos em 

grupos, que por sua vez, podem ser subdivididos pelo efeito que exercem no ecossistema. Desta forma, 

os grupos fitoquímicos com maior destaque são os alcaloides, os compostos fenólicos e os terpenos.28 

 Alcaloides 

Os alcaloides são um grupo imenso de compostos com estrutura cíclica e azotada. Têm como 

característica a lipofilia que permite que estes exerçam uma ação a nível do SNC, mas a solubilidade 

em água também é conseguida na forma de sal. A nível do SNC têm capacidade de se ligar a 

neurorrecetores ou interferir com neurotransmissores, podendo funcionar como agonistas ou 

antagonistas dos neurotransmissores.28,29 

Em termos ecológicos, os alcaloides contribuem para o mecanismo de defesa das plantas contra 

herbívoros e insetos, devido ao seu sabor desagradável e constituem uma reserva nutricional, uma vez 

que o azoto faz parte da sua composição.28  

Diversas substâncias que pertencem a este grupo são utilizadas pelo Homem como é o caso da 

nicotina, cafeína, cocaína e opiáceos, também designadas por “social drugs”. A nível farmacológico, 

são exemplos a galantamina e a rivastigmina que são utilizadas na doença de Alzheimer pela sua ação 

inibidora da colinesterase.28.29.30 

 Compostos fenólicos 

Os compostos fenólicos ou fenóis são compostos químicos que têm como base da sua composição 

um hidrocarboneto aromático hidroxilado. A este grupo dos compostos fenólicos pertence os 

flavonoides, taninos, polifenóis e neurotransmissores, como é o caso da serotonina, noradrenalina e 

dopamina.28 

Os compostos fenólicos são responsáveis pelo odor, aroma e cor das plantas e, consequentemente, 

promovem a atração dos insetos simbióticos e proteger contra os herbívoros e ataques bacterianos e 

fúngicos, assim como, o papel de proteção contra a radiação UV-B.28 

A nível farmacológico, estes compostos acumulam propriedades antioxidantes, antimicrobianas, 

anti-inflamatórias e antivirais.28,30  

Sabe-se também que alguns flavonoides apresentam ação ansiolítica e sedativa, pela capacidade de 

se ligar aos recetores GABAA proporcionando a libertação de GABA.28,30  
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 Terpenos 

Os terpenos são compostos lipossolúveis constituídos por unidades de isopreno (hidrocarbonetos 

insaturados) e classificados consoante o número de unidades de isopreno que têm na sua composição. 

Apesar de lipossolúveis, as plantas na sua constituição apresentam compostos que têm comportamento 

adjuvante na dissolução dos compostos com menor polaridade, deste modo, é possível encontrar 

terpenos nos extratos aquosos. Muitos óleos essenciais têm na sua composição terpenos.28,29,30 

No reino vegetal os terpenos funcionam como sinais químicos, emitem odores e aromas para atrair 

determinados insetos permitindo a polinização e dispersão de sementes, mas também servem para repelir 

insetos agressores e proteger a planta.28 

Este tipo de compostos, apesar de poderem ser tóxicos e provocar algum tipo de reação indesejável, 

são bastante procuradas pelas propriedades espasmolítica, expetorante, sedativa e antiflogística que 

apresentam.28,31 

 São exemplos de terpenos o 1,8-cineol que está presente em plantas como a canela, gengibre e 

eucalipto, o limoneno que pode ser encontrado na casca de frutos cítricos como o limão e a laranja e o 

geraniol.28,29,31 

1.3.3. Interações farmacológicas 

Tal como os fármacos convencionais, também os medicamentos à base de plantas, infusões e os 

próprios alimentos podem influenciar a ação farmacológica de medicamentos. As interações possíveis, 

podem ser tanto a nível farmacodinâmico podendo ocorrer sinergismo ou antagonismo, como a nível 

farmacocinético podendo influenciar a absorção, distribuição, metabolização e/ou excreção do fármaco, 

o que irá alterar a sua biodisponibilidade e, consequentemente, a sua efetividade.29,30 

1.3.4. Exemplos de Infusões 

 Erva-de-São-João 

O Hypericum perforatum é das plantas medicinais mais utilizadas no mundo, devido à sua 

composição em naftodiantronas, procianidinas, flavonóides e outros compostos fenólicos é 

comummente utilizada para estados depressivos e ansiedade. Além disso, apresenta propriedades 

cicatrizantes, antimicrobianas e antinflamatórias pelo que é muito utilizado em feridas externas.27,32  

Em excesso, esta infusão pode despoletar reações de fotossensibilidade, cefaleias, náuseas, diarreia e 

astenia.32 

A erva-de-são-joão é indutora do citocromo P450, nomeadamente da CYP3A4, deste modo, a 

farmacocinética de fármacos metabolizados por esta via será alterada, como é caso dos contracetivos 

orais, antidepressivos e anticoagulantes. Em concomitância com antidepressivos, a infusão de hipericão 

pode resultar num efeito aditivo.27,32 

 Erva Cidreira 

As folhas secas da erva cidreira são muito utilizadas na preparação de infusões para situações de 

ansiedade e nervosismo ligeiro. Na sua composição encontram-se flavonoides, monoterpenos, aldeídos 
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e compostos fenólicos como o ácido rosmarínico. Por vezes, também é utilizada como espasmolítico, 

cicatrizante e antissético.27,33 

Já foram relatados alguns episódios de náuseas, diarreia, palpitações e cefaleias, quando ingerida 

em quantidades exageradas.33 

Devido à sua afinidade para os recetores GABAA e ação inibitória da GABA- transaminase, pode 

interferir com a ação farmacológica dos ansiolíticos, sedativos e barbitúricos.33 

 Oliveira 

A infusão de folhas secas de Olea europea é muitas vezes utilizada como “remédio caseiro” em casos 

de hipertensão arterial e diabetes.34,35 

As folhas secas são constituídas por secoiridoides, flavonoides, derivados triterpénicos, ácidos 

fenólicos e taninos. A oleuropeína e a oleacaína são os secoiridoides mais abundantes e os compostos 

que contribuem, maioritariamente, para a ação hipotensora. Estes compostos inibem a enzima 

conversora da angiotensina (ECA) promovendo, deste modo, a vasodilatação.34 

Os compostos fenólicos das folhas de oliveira também contribuem com uma ação hipoglicemiante, 

o que torna esta infusão muito procurada pela população diabética.35 

Tal como os anteriores, a toma exagerada de infusão de Olea europea pode provocar efeitos 

indesejáveis, tais como diarreia e em concomitância com fármacos hipotensores e antidiabéticos pode 

levar a um efeito exacerbado.34,35 

1.4. Execução do Projeto 

A palestra foi realizada no dia 30 de janeiro, na casa do cidadão de Vila Meã, onde semanalmente 

ocorrem as seções da Universidade Sénior de Vila Meã. Contou com a presença de nove pessoas com 

idade superior a 60 anos e uma duração de 45 minutos. 

Além de transmitir informação fidedigna e apropriada para o público em questão, o objetivo foi 

tornar a formação o mais interativa possível de modo a captar a atenção dos ouvintes e que os mesmos 

tirassem o máximo de proveito. Assim, optei por escolher plantas com propriedades terapêuticas mais 

comuns e mais utilizadas pela população em geral, pelo que todos os participantes interagiram, 

mencionando para que usavam determinadas plantas apresentadas. Outro critério para a escolha das 

plantas, foi a composição das infusões da PharmaTea disponíveis na farmácia, de modo a mostrar que o 

farmacêutico está disponível para prestar os seus serviços, mesmo em situações que podem parecer 

banais para a população como as infusões.  

De modo a dar como concluída a apresentação, aproveitamos para fazer uma degustação das 

infusões mencionadas na apresentação e disponíveis na farmácia. Durante a degustação, num ambiente 

ainda mais descontraído, aproveitamos para ler os rótulos das infusões, ver a composição e relembrar 

os efeitos terapêuticos das plantas para consolidar os conhecimentos.   

1.5. Balanço e Conclusão 

No geral, penso que a apresentação foi bem sucedida e os objetivos propostos foram cumpridos, 

dado o feedback positivo que recebi. Todos os presentes participaram ativamente durante toda a 
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apresentação e mostraram interesse, inclusive solicitaram a apresentação para que pudessem consultar 

posteriormente. 

 Penso que consegui desmistificar o paradigma da inocuidade dos produtos naturais que, mesmo 

parecendo inofensivas, as plantas podem acarretar problemas para a saúde e até interagir com os 

fármacos convencionais. Além disso, ajudou a reforçar, junto desta população, o papel do farmacêutico 

como um profissional de saúde versátil que se encontra disponível para esclarecer e aconselhar a 

comunidade nas mais diversas áreas.  

A degustação de infusões no final ajudou a criar um ambiente mais descontraído o que contribuiu 

para que os participantes se sentissem mais confortáveis a expor as suas dúvidas, assim como, partilhar 

conhecimentos.  

A nível profissional, este projeto permitiu-me conhecer os produtos desta área disponíveis na 

farmácia e enriquecer os meus conhecimentos sobre produtos naturais. Tudo isto, contribuiu para 

melhorar os meus aconselhamentos farmacêuticos quando solicitados sobre este tema e transmitir toda 

a informação necessária aos utentes. A formação permitiu criar uma ligação de empatia e confiança com 

todos os alunos da Universidade Sénior e melhorar as minhas capacidades de comunicação e relação 

farmacêutico-utente. 

Sendo o farmacêutico um profissional de saúde e agente de saúde pública, iniciativas como esta são 

cruciais na educação da população e prevenção de determinadas doenças.   

 

2) Projeto ll- Formação Interna: “Aconselhamento Farmacêutico na Gravidez” 

2.1. Enquadramento do Projeto 

O aconselhamento farmacêutico é cada vez mais solicitado o que demonstra a confiança que a 

população deposita nestes profissionais de saúde. Diariamente, os farmacêuticos e os restantes 

profissionais que integram nas equipas de farmácia comunitária são confrontados com as mais diversas 

situações para as quais têm que estar preparados para dar resposta e promover saúde e bem-estar.  

De todos os utentes que recorrem aos serviços farmacêuticos, as grávidas são o grupo mais delicado 

no que toca ao aconselhamento farmacêutico. Como não se realizam ensaios clínicos dos fármacos em 

grávidas, devido ao elevado risco a que estas estariam submetidas, assim como seria perigoso para o 

feto, o conhecimento nesta área é baseado na experiência. Tudo isto acaba por criar uma certa 

insegurança e levantar várias dúvidas por parte dos profissionais de saúde aquando o aconselhamento 

durante a gravidez.  

Deste modo, em conjunto com a equipa a FVM, concluímos que abordar o tema “Aconselhamento 

farmacêutico na gravidez” (Anexo III) na formação interna seria uma mais valia, bem como, elaborar 

tabelas de consulta para auxiliarem durante o atendimento com os fármacos que poderão ser 

aconselhados durante a gestação sem colocar em risco a própria gravidez e o desenvolvimento do feto.  
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2.2. Fundamento Teórico 

2.2.1. História 

Até aos anos 60 do séc. XX, acreditava-se que os fármacos não tinham capacidade de atravessar a 

placenta e, por isso se não prejudicassem a mãe o feto também não teria complicações. Foi em 1961 que 

o médico obstetra William McBride constatou que um grupo de recém-nascidos com malformações nos 

membros superiores e inferiores, no intestino, vasos sanguíneos e coração tinham em comum o facto de 

as mães terem tomado talidomida para os enjoos durante a gravidez. A partir deste momento, a 

talidomida foi considerada um fator de contribuição para as malformações o que levou à sua retirada do 

mercado. 36,37 

Após estes acontecimentos, a mentalidade mudou radicalmente e todos os fármacos passaram a ser 

considerados potencialmente teratogénicos. Desde então, ficou expressamente claro que mulheres 

grávidas não podem estar envolvidas nos ensaios clínicos de novos medicamentos, assim, só é possível 

provar a segurança dos novos fármacos através do seu uso generalizado sem a ocorrência de efeitos 

adversos durante um longo período de tempo. Deve-se ter sempre em consideração que as anomalias 

podem ser manifestadas anos após a sua utilização.36,37  

Atualmente, a toma de fármacos durante a gestação para tratar doenças ou sintomas é responsável 

por cerca de 2 a 3% das malformações congênitas.36,37 

Mais de 50% das gestantes está exposta a fármaco, tanto a MSRM como medicamentos de venda 

livre. Há situações em que os fármacos são imprescindíveis para a saúde da gestante e do feto, como por 

exemplo, se a grávida sofrer de epilepsia ou de qualquer outra doença crónica, na qual a paragem da 

medicação é mais perigosa que a toma da mesma durante a gravidez. Nestes casos, tem que se avaliar a 

situação, ponderar os riscos e benefícios e só se deve optar por continuar com a medicação se os 

potenciais benefícios forem superiores aos possíveis riscos. Se houver a possibilidade de alterar por um 

fármaco mais seguro essa alteração deve ser feita. 38 

Os fármacos podem afetar o feto de diversas formas, ou seja, pode ter ação direta no feto e provocar 

anomalias congênitas, alterar o desenvolvimento normal e até provocar a morte do mesmo. Podem 

influenciar a nível da placenta, por exemplo, podem diminuir o aporte de oxigénio e nutrientes, 

conduzindo ao nascimento de um bebé com baixo peso ou podem até ter ação a nível da musculatura 

lisa, provocar contração uterina e induzir o parto prematuro. 

A intensidade e probabilidade dos riscos dependem de fatores como o tempo de gestação, a 

concentração e dosagem do fármaco e fatores intrínsecos à mãe, como por exemplo, a quantidade de 

fármaco absorvida e biodisponível no organismo.38 

Além dos potenciais riscos que os fármacos podem acarretar para o feto, tem que se ter em 

consideração as alterações anatómicas e fisiológicas que a grávida sofre, pois estas vão influenciar as 

propriedades farmacocinéticas dos medicamentos. 39,40 

As alterações que a mulher sofre durante a gravidez conduzem ao aumento do pH gástrico e 

diminuição da motilidade gastrointestinal que vão influenciar a absorção. Há aumento do volume total 
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de água e diminuição das proteínas plasmáticas que pode ter impacto na distribuição e até excreção do 

fármaco. A taxa de filtração glomerular também aumenta e influencia a depuração. O metabolismo dos 

fármacos metabolizados pelo citocromo P450 e pela uridina 5’-difosfo-glucuronosiltransferase (UGT) 

também está alterado durante a gravidez.39,40  

2.3. Execução do Projeto 

Dada a situação de pandemia e a todas as limitações que nos foram impostas para nossa segurança, 

a formação foi dada aos diversos elementos da equipa em momentos distintos.  

Como são inúmeras as patologias e afeções, assim como os fármacos existentes para cada uma delas, 

para o meu projeto achei pertinente selecionar as afeções e distúrbios para as quais, para mim, é mais 

provável ser solicitado aconselhamento em farmácia comunitária. Desta forma, as situações abordadas 

foram:  

 - Afeções gastrointestinais, como náuseas, azia, diarreia, obstipação, flatulência e hemorroidas; 

 - Afeções respiratórias, desde tosse seca e produtiva, congestão nasal e alergias; 

 - Condições inflamatórias agudas, febre e algias; 

 - Afeções oftalmológicas, bucais e dermatológicas; 

 - Aconselhamento em suplementação alimentar.  

Após a seleção das afeções, decidi criar tabelas onde dividi os fármacos consoante a compatibilidade 

e o grau de risco que apresentam quando administrados na gravidez. Além disto, aproveitei para 

relembrar as medidas não farmacológicas a adotar em cada situação. 

2.4. Balanço e Conclusão 

Acredito que a formação foi enriquecedora em termos de conhecimento e uma mais valia para toda 

a equipa. Apesar de ser um tema delicado e que pode até causar algum receio, penso que depois da 

informação divulgada na formação os futuros aconselhamentos serão transmitidos com maior confiança.  

A apresentação ficou impressa na farmácia para ser facilmente consultada caso surja alguma dúvida.  

A nível profissional, este projeto permitiu-me enriquecer o meu conhecimento sobre este tema o que 

me auxiliou bastante em alguns atendimentos. A nível pessoal, com este projeto aumentei a minha 

sensibilidade para este assunto e tornou a comunicação com as grávidas mais fácil. Apesar de se 

encontrarem num momento feliz das suas vidas, as futuras mães têm imensos receios e vêm, muitas 

vezes no farmacêutico uma esperança para conseguirem alguma tranquilidade.  

Além de uma formação, este projeto permitiu trocar impressões com os outros profissionais da 

farmácia levando à partilha de algumas experiências vivenciadas por eles.  

Posso concluir, que esta formação revelou que estas iniciativas são uma mais valia em farmácia 

comunitária. Muito mais que uma formação, acaba por ser um momento em que há troca de opiniões e 

perspetivas o que contribui para o crescimento profissional de toda a equipa. 
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3) Projeto lll- Manual de Cessação Tabágica 

3.1. Enquadramento do Projeto 

O tabaco é um problema de saúde pública e, a nível mundial, é considerado dos mais graves. Não é 

só um fator de risco para a saúde de quem o consome, mas também das pessoas que estão sujeitas ao 

fumo de modo passivo.41  

Mesmo sendo do conhecimento geral os malefícios do tabaco, a forte adição e dependência que o 

hábito de fumar cria na população fumadora torna o processo de cessação tabágica difícil e muitas vezes 

sem sucesso, principalmente se for sem acompanhamento profissional.41 

No sentido de mostrar disponibilidade por parte dos profissionais da farmácia e oferecer 

acompanhamento a todos que querem deixar de fumar, aproveitamos o Dia Mundial sem Tabaco (31 de 

maio) para divulgar nas redes sociais o serviço de Cessação Tabágica.  

Para melhorar o serviço disponibilizado de modo a ser o mais eficaz possível, criei um Manual de 

Cessação Tabágica (Anexo IV). 

3.2. Fundamento Teórico 

A Organização Mundial de Saúde considera que o tabaco constitui a principal causa isolada de 

doença e morte prematura evitável nos países desenvolvidos. Das oito principais causas de morte no 

mundo, o consumo de tabaco contribui para seis delas.  

Em Portugal, estima-se que o tabaco contribui para cerca de 10% das mortes, tendo-se verificado, 

em 2016, cerca de 118000 mortes devidas ao tabaco.41 

Os efeitos nocivos associados ao fumo do tabaco estão relacionados com o aumento da incidência 

de cancro do pulmão e outras neoplasias como é o caso das neoplasias da cavidade oral, estômago, 

esófago, faringe e laringe. O tabagismo contribui ainda para o aumento da incidência de doenças 

cerebrovasculares, cardiovasculares e infertilidade, agravamento da bronquite crónica, enfisema e 

desenvolvimento da DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica). Assim, a esperança média de vida 

é, em média, 10 anos menor para as pessoas que consomem tabaco, em comparação, com as pessoas 

que nunca fumaram.41,44 

 3.3. Composição da Fumo do Tabaco 

O fumo do tabaco é composto por milhares de compostos, mais de 7000, que se distribuem pelas 

fases gasosa e a fase de partículas.41,43 

Na fase gasosa distingue-se o monóxido de carbono (CO), um composto com capacidade de se ligar 

ao grupo heme da hemoglobina e, desta forma, dificultar a distribuição do oxigénio e, 

consequentemente, a oxigenação dos tecidos. Este fator em conjunto com o aumento da agregação 

plaquetária proporcionam a hiperviscosidade sanguínea e contribuem para a ocorrência de acidentes 

vasculares agudos. 43 

Por sua vez, a fase gasosa tem como principais constituintes o alcatrão e a nicotina. O alcatrão 

contribui para a carcinogenicidade do tabaco, por ser uma mistura complexa de agentes cancerígenos, 
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como nitrosaminas, metais pesados e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. A nicotina é um alcaloide 

vegetal e é responsável pela adição e dependência do tabaco.41,44 

 

3.3.1. Nicotina 

A nicotina é um composto psicoativo que depois de inalado e de atingir a corrente sanguínea demora 

cerca de 10 segundos a atingir o sistema nervoso. Quando o sistema nervoso é atingido pela nicotina, 

esta liga-se aos recetores colinérgicos nicotínicos promovendo a libertação de dopamina, um 

neurotransmissor responsável pela sensação de recompensa. Com a exposição contínua à nicotina ocorre 

a dessensibilização dos recetores e o efeito de recompensa acaba por diminuir, para contornar a 

tolerância criada é induzida a dependência física.41,42,44 

Este alcaloide, em doses baixas, tem um efeito estimulante, aumenta a concentração, a memória e o 

estado de alerta e proporciona efeito ansiolítico, relaxante e tranquilizante. Em doses elevadas, a nível 

do SNC, os efeitos são, essencialmente, depressivos.44 

No sistema nervoso periférico, a nicotina desencadeia um estímulo simpático, verifica-se um 

aumenta frequência cardíaca e da pressão arterial e a vasoconstrição coronária e periférica.41 

3.4. Síndrome de Abstinência 

A dificuldade do processo de cessação tabágica advém da habituação e dependência física criadas 

pela nicotina.42 

Quando um fumador tenta deixar de fumar, seja de forma abruta ou gradual, experimenta sintomas 

de privação. Os sintomas e a intensidade dos mesmos variam de pessoa para pessoa e vão desde 

irritabilidade, frustração, ansiedade, fadiga, falta de concentração, insónias, cefaleias, obstipação, desejo 

de fumar, aumento de apetite e de peso. Por norma, quanto maior o grau de dependência maior a 

intensidade e a variedade de sintomas experimentados. 42,43 

Os sintomas associados à privação da nicotina podem fazer-se sentir 2 a 12 horas após deixar de 

fumar, atingindo o pico máximo entre as 24 e as 48 horas e vão diminuindo a intensidade durante 3 a 4 

semanas. No entanto, sintomas como vontade compulsiva de fumar, estimulação do apetite e aumento 

de peso são os que permanecem durante mais tempo.42,43 

3.5. Benefícios da Cessação Tabágica 

Pelos malefícios que o tabagismo acarreta para a saúde de quem fuma e para o meio envolvente, a 

cessação tabágica é acompanhada de inúmeros benefícios, alguns dos quais quase imediatos. Inclusive, 

há redução do risco de morte prematura.  

Com a cessação tabágica os efeitos benéficos para a saúde são conseguidos progressivamente. 

Apesar de alguns parâmetros voltarem à normalidade quase de imediato, outros benefícios são 

verificados alguns anos após a abstinência total do tabaco, isto é: 

1. Após 20 minutos- normalização da pressão arterial e ritmo cardíaco; 

2. Após 12 horas- normalização dos níveis sanguíneos de CO e oxigenação normal dos tecidos; 
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3. Após 2 semanas e até 3 meses- risco de enfarte agudo do miocárdio diminui, a função circulatória e 

respiratória melhora e consegue-se controlar melhor a glicémia; 

4. Entre o 1º e o 9º mês- há diminuição da tosse e dispneia; 

5. Após um ano- o risco de sofrer de doença cardíaca é metade do de um fumador; 

6.  Entre o 2º e 5º anos- o risco de AVC torna-se igual ao risco de um não fumador; 

7. Após 10 anos. o risco de desenvolver neoplasias associadas ao consumo de tabaco diminui, 

nomeadamente, o risco de cancro de pulmão reduz para metade do de um fumador. 

8. Após 15 anos- o risco de sofrer de doença coronária e de morrer desta é semelhante ao de um não 

fumador42 

Deste modo, com todas as melhorias que se conseguem com a cessação tabágica a esperança média 

de vida de um ex-fumador aumenta, comparativamente com os que continuam a fumar.42  

3.6.  Fases da Cessação Tabágica 

O processo de cessação tabágica, com referido anteriormente, é um processo complexo e difícil, no 

qual é possível distinguir 6 fases: 

1. Fase pré-contemplação- nesta fase, o fumador não se mostra preocupado com o seu comportamento e, 

por vezes, opta por uma atitude defensiva. Qualquer tentativa de abordagem de cessação tabágica, assim 

como os seus benefícios não são bem aceites. 

2. Fase da contemplação- o fumador pensa nos riscos que o seu comportamento acarreta e tem perspetiva 

de deixar de fumar nos 6 meses seguintes. 

3. Fase da preparação- esta fase inclui todos os fumadores que pensam alterar o comportamento no prazo 

de um mês e já tentaram deixar de fumar no último ano.  

4. Fase da ação- o fumador já parou de fumar e permanece, sem recaídas, há 6 meses.  

5. Fase da manutenção- esta fase vai desde os 6 meses até aos 5 anos sem fumar e sem recaídas. 

6. Fase da recaída- as recaídas podem acontecer nas fases 4 e 5 e várias vezes. Após uma recaída o fumador 

pode regressar a qualquer uma das outras fases do processo42,43 

3.7. Tratamento Farmacológico 

A motivação do fumador é um fator crucial para alterar o seu comportamento e deixar de fumar, no 

entanto, muitas vezes não é suficiente e ocorrem recaídas. Assim, a farmacoterapia tem um papel 

importante para o sucesso da cessação tabágica, principalmente se fumar mais de 10 cigarros 

diariamente, se o desejo de fumar aparecer nos 30 minutos iniciais após acordar e se em tentativas 

anteriores tenham sofrido qualquer tipo de sintomatologia associada à privação de nicotina.42 

Como 1ª linha de tratamento para a cessação tabágica está disponível a Terapêutica de Substituição 

Nicotínica (TSN) que não é sujeita a receita médica e a bupropiona e vareniclina, que já são sujeitas a 

receita médica. Existe ainda a nortriptilina e a clonidina, que são fármacos de 2ª linha e sujeitos a receita 

médica.42,43 
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3.7.1. Terapêutica de Substituição Nicotínica (TSN) 

Farmacologicamente, esta é a terapêutica mais utilizada para tratar o tabagismo, por tornar mais 

fácil a desabituação tabágica, uma vez que substitui parcialmente a nicotina que era obtida pelo tabaco. 

A TSN tem a vantagem de reduzir os sintomas associados à privação de nicotina.  

Das diversas formulações de TSN disponíveis, as mais utilizadas em Portugal são as gomas para 

mascar, os sistemas transdérmicos e as pastilhas de chupar. As formulações podem ser usadas 

isoladamente ou em combinação, e até em concomitância com a bupropiona. O tipo de tratamento irá 

depender das características do fumador.41,42,43 

Uma vez que se trata de MNSRM, é nesta farmacoterapia que o aconselhamento farmacêutico se 

deve basear, para além das medidas não farmacológicas e acompanhamento que deve prestado.44 

3.7.2. Bupropiona 

A bupropiona é o fármaco não nicotínico de 1ª linha utilizado para a cessação tabágica e o primeiro 

a ser aprovado para este fim. Apesar de não estar bem conhecido o seu mecanismo de ação, sabe-se que 

a recaptação de dopamina e noradrenalina é inibida, levando a um aumento destas catecolaminas 

extracelularmente. Assim, os efeitos de abstinência são reduzidos, tal como o desejo compulsivo de 

fumar.41,42 

Ao contrário do que acontece com a TSN, que é iniciada aquando a iniciativa de deixar de fumar, 

na terapêutica com bupropiona a pessoa só para de fumar na segunda semana após iniciar o tratamento. 

O tratamento deve ser iniciado com 150 mg de bupropiona, aumentando para 300 mg, divididos em duas 

tomas diárias, a partir da segunda semana.41,42 

A duração do tratamento deve ser entre 7 a 9 semanas e em caso de recaída deve ser interrompido.42 

3.7.3. Vareniclina 

A vareniclina é o mais recente fármaco aprovado para a cessação tabágica, disponível em Portugal 

desde 2007. Tem como efeitos principais a redução da urgência de fumar, a redução dos sintomas de 

privação de nicotina e a sensação de recompensa associada ao consumo do tabaco. Os efeitos devem-se 

ao mecanismo de ação, uma vez que, a vareniclina é um agonista parcial dos recetores nicotínicos α4β2. 

O tratamento deve ser iniciado 14 dias antes do dia definido para cessação tabágica e a dose deve 

ser, progressivamente, aumentada para minimizar a ocorrência de efeitos secundários possíveis, como 

cefaleias, insónias, náuseas e pesadelos, que vão atenuando com a continuação da terapêutica.  

O tratamento não deve ultrapassar as 12 semanas.42 

3.7.4. Nortriptilina 

Como 2ª linha do tratamento, está disponível a nortriptilina, um antidepressivo tricíclico. 

O tratamento deve ser iniciado 2 a 3 semanas antes da cessação e com uma dosagem de 25 mg/dia. A 

dosagem deve ser aumentada com o tempo até atingir os 75 mg/dia e o tratamento deve ser de 12 

semanas.42 
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3.7.5. Clonidina 

A clonidina é utilizada na cessação tabágica, como 2ª linha. É um agonista α2-adrenérgico e 

contribui para diminuir a síndrome de abstinência da nicotina. 

O tratamento deve durar 3 a 10 semanas e com uma dosagem entre os 0,15 a 0,75 mg/dia.42 

 

3.8. Execução do Projeto 

Como foi referido anteriormente, o tabagismo tem um impacto negativo e significativo para a saúde 

pública e, apesar de ter um tema muito abordado não é um processo fácil de cumprir com sucesso. 

Mesmo quando o fumador toma iniciativa de procurar ajuda junto do farmacêutico, muitas vezes, o 

farmacêutico presta o seu aconselhamento no momento, mas não acompanha o utente ao longo do 

processo de cessação.  

Como também foi mencionado, o acompanhamento contínuo do utente é um fator importante para 

que a cessação tabágica seja conseguida com sucesso e minimizar as recaídas ao longo do processo.  

O tabagismo é um assunto delicado e muitas vezes num simples atendimento ao balcão não se 

consegue dar a devida atenção a quem recorre à farmácia para solicitar ajuda para lutar contra este vício. 

Assim, considero que o serviço de cessação tabágica deve ser um serviço prestado pelo farmacêutico no 

âmbito da farmácia comunitária. Deste modo, criei um Manual de Cessação Tabágica onde menciono 

os perigos associados ao consumo de tabaco, os sintomas associados à síndrome de abstinência, 

terapêutica farmacológica disponível e uma tabela de apoio para aconselhamento de TSN, consoante as 

características do fumador. 

3.9. Conclusão 

Em termos de conhecimento, este projeto foi bastante enriquecedor, contribuiu para melhorar 

as minhas capacidades de resposta e de aconselhamento para este tema.  

Apesar da situação atual de pandemia limitar o contacto com os utentes e a prestação de serviços 

na farmácia, acredito que futuramente o serviço de cessação tabágica ganhará maior dimensão e será 

implementado na farmácia. Considero que o Manual de Cessação Tabágica será um suporte de apoio 

para a prestação deste serviço e poderá sofrer alterações com novas informações. Por enquanto, o manual 

é um auxílio para o aconselhamento ao balcão aquando o atendimento.  
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Considerações Finais   

Após 6 meses de muita dedicação, dou por terminado o meu estágio em farmácia comunitária. Posso 

concluir que estes 6 meses foram bastante enriquecedores e de extrema importância para o meu futuro 

como farmacêutica. Os desafios diários, toda a dinâmica e o contacto com os utentes contribuiu para 

adquirir novas valências, enriquecer o meu conhecimento e a melhorar a minha comunicação com os 

utentes. O ambiente entre a equipa da farmácia, e a forma como me integraram, desde o primeiro dia, 

foi essencial para perceber a dinâmica de uma farmácia comunitária e aprender a trabalhar em equipa.  

No dia a dia da farmácia comunitária somos confrontados com as mais diversas situações e 

problemas e temos de ser capazes de dar uma resposta rápida e assertiva, pelo que temos que estar em 

constante atualização de conhecimento. Esta experiência fez-me, ainda mais, acreditar na importância 

do farmacêutico para a comunidade e inspirou-me a querer ser uma melhor profissional e a recorrer a 

formações para adquirir mais conhecimentos e ser capaz de prestar aconselhamentos o mais completos 

possível. 

O estágio curricular em farmácia comunitária, é sem dúvida, uma mais valia para os futuros 

farmacêuticos para os preparar para a realidade e para o mundo do trabalho.   
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Anexo I- Certificados das Formações 
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Anexo II- Apresentação em formato PowerPoint realizada no dia 30 de janeiro na Universidade 

Sénior de Vila Meã 
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Anexo III- Apresentação em formato PowerPoint da formação interna 
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Anexo IV- Manual de Cessação Tabágica 
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