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Resumo 

O curso do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas termina com o 

estágio profissionalizante que, obrigatoriamente passa pela farmácia comunitária. 

Durante 6 meses, ao contrário do que inicialmente estava previsto, integrei a equipa 

da Farmácia da Ponte, em Mirandela, onde tive a oportunidade de adquirir  novos 

conhecimentos e pôr em prática aqueles que me foram transmitidos durante estes 

cinco anos. 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte 

encontra-se descrito o funcionamento e organização da farmácia, os procedimentos 

inerentes à gestão e dispensa de medicamentos, bem como os serviços farmacêuticos 

prestados. Ao longo desta exponho ainda algumas experiências que fizeram parte 

destes seis meses. 

Na segunda parte deste relatório são apresentados os projetos que desenvolvi 

durante o estágio. O primeiro projeto, sobre medicamentos genéricos, teve como 

objetivo o esclarecimento de dúvidas colocadas, de forma recorrente,  pelos utentes 

da farmácia, relativamente a este tipo de medicamentos. Desta forma, elaborei um 

panfleto/folheto informativo, no qual defini e enfatizei, através de imagens, as 

caraterísticas destes medicamentos e abordei sob a forma de “mitos e verdades” 

algumas questões pertinentes.  

O segundo projeto, referente ao tema “queda de cabelo”, teve como objetivo 

instruir a equipa da farmácia da ponte sobre esta condição fisiológica e facilitar o 

aconselhamento de produtos de tratamento aquando da abordagem pelo utente. 

Aliado ao facto de o outono ser a época mais propícia a esta condição, está a situação 

atípica que estamos a viver em que, face ao elevado stress da população, a procura 

destes produtos aumentou. Para tal, realizei uma formação interna, intitulada “queda 

de cabelo” onde distingui os diferentes tipos de queda e exemplifiquei os diferentes 

cuidados de tratamento de acordo com os produtos que a farmácia dispunha. 

Senti alguma dificuldade na execução dos projetos, uma vez que as medidas 

de restrição impostas condicionaram  a sua realização. 
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INTRODUÇÃO  

O farmacêutico comunitário é o profissional de saúde de mais fácil acesso para 

o utente e aquele que é procurado como auxílio numa primeira prestação de cuidados 

de saúde. O papel do farmacêutico tem-se destacado na comunidade porque passou 

a ser visto não só como aquele que dispensa medicamentos, mas acima de tudo como 

aquele que aconselha, educa e promove a saúde do todos os utentes. 

Durante seis meses tive a oportunidade de viver o dia-a-dia de um farmacêutido 

comunitário na Farmácia da Ponte. Nos primeiros dois meses, devido à situação 

pandémica, os estagiários foram divididos por turnos sendo que, só ao fim deste 

período, passaram a integrar a equipa por completo. Foram meses muito 

enriquecedores, onde adquiri inúmeros conhecimentos teóricos e práticos dentro das 

limitações que nos foram impostas.  

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio na Farmácia 

da Ponte. 

 junho julho agosto setembro outubro novembro 
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verificação de 
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Atendimento 
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Projeto I        

Projeto II        

  

PARTE I  

1 – FARMÁCIA DA PONTE 

1.1. – LOCALIZAÇÃO, HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E RECURSOS HUMANOS 

 A Farmácia da Ponte (FP) localiza-se na Rua Dom Afonso III, nº 92, em 

Mirandela, numa das ruas mais movimentadas da cidade e com vista para o rio Tua.  

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 09.00h às 19.00h e aos 

sábados das 09.00h às 13:00h, assegurando o horário permanente de 24h uma vez 

por semana, alternando com as restantes farmácias existentes. 

 De acordo com a legislação, a equipa das farmácias comunitárias deve ser 

integrada, no mínimo, por dois farmacêutico, um Diretor Técnico (DT) e um 

Farmacêutico Adjunto [1]. Assim, a equipa da FP é constituída por três farmacêuticos, 

Drª Marilia Lopes (DT), Dr.João Sá (Farmacêutico Adjunto) e Dr. José Luis; três 

técnicos de farmácia, Rute Fonseca, Emilia Lopes e Paulo Gomes e uma técnica de 

cosmetologia, Isabel Raposo.  

1.2. – ESPAÇO FÍSICO 

1.2.1- Espaço Físico Externo 

 A zona exterior da FP está facilmente identificável  pela presença da “cruz 

verde” luminosa [1] e pela placa das Farmácias Portuguesas. Além disso, de forma a 

manter a comunidade informada, está afixado na porta de entrada a direção técnica 

da mesma e respetivos contactos telefónicos, o horário de funcionamento, serviços 

prestados e a escala da farmácia de serviço.  

 É constituída por quatro montras: duas em constante remodelação onde são 

expostos produtos consoante a sazonalidade e público alvo; uma com um ecrã 

publicitário de várias campanhas a decorrer e uma dedicada a “bébes e mamãs”.  
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 Uma desvantagem do espaço exterior da farmácia é, sem dúvida, o facto 

de não existir um estacionamento “próximo” para os utentes da farmácia com maior 

dificuldade de mobilidade. 

1.2.2 – Espaço Físico Interno 

 O espaço interior, tal como o requerido na legislação, é constituído por várias 

divisões [1] entre as quais:  

 Zona da atendimento ao público – espaço amplo, no qual são visíveis 

diversos lineares organizados por áreas: homeopatia, suplementos alimentares, 

dietética, higiene oral, dermocosmética e produtos para recém-nascidos. Em função 

da época do ano, encontram-se expostos medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), em gôndulas, de fácil acesso e visibilidade para o utente. No total, existem 

seis balcões de atendimento, que se encontram devidamente equipados e 

distanciados de forma a promover a privacidade exigida pelo aconselhamento 

farmacêutico. Os utentes são chamados através de um sistema eletrónico de senhas, 

com sistema de som no exterior, ao lado do qual existe um dispositivo de desinfeção 

das mãos para que todos se sintam em segurança. É ainda composta por uma balança 

digital que permite determinar o peso e altura.  

 Gabinete de atendimento personalizado – existem dois gabinetes destinados 

ao atendimento personalizado. Um deles é utilizado para as medições de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos e para a administração de injetáveis, enquanto que o outro 

é destinado às consultas de nutrição, osteopatia e também para pequenas formações 

com delegados. 

 Zona de receção e verificação de encomendas – é uma zona que se situa 

no BackOffice da farmácia e é constituída por todo o material necessário à receção 

de produtos farmacêuticos como: computador, telefone, impressora de etiquetas e 

caixotes numerados de zero a cinco consoante o stock existente nas gavetas 

deslizantes para mais fácil transporte e organização.  

 Zona de conferência de receitas – é o local onde se detetam e corrigem 

possíveis erros que possam ocorrer durante o aviamento de receitas. Também é neste 

local onde se procede à faturação de receitas às diferentes entidades competentes. 

 Zona de Armazenamento de Medicamentos – é a zona onde são 

armazenados os medicamento sujeitos a receita médica (MSRM), organizados em 

gavetas deslizantes por ordem alfabética e dosagem crescente, da esquerda para a 
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direita, começando nos medicamentos genéricos, passando pelos injetáveis, 

psicotrópicos e terminando nos colírios e pomadas oftálmicas.Os xaropes, ampolas 

bebíveis e produtos para realização de exames hospitalares encontram-se 

organizados em armários deslizantes.  

Por fim, existe um frigorifico onde são mantidas as condições de 

armazenamentos de produtos termolábeis, o qual é provido de um sistema de alarme 

que dispara quando estas condições são alteradas. 

 Armazém –  situa-se na cave da farmácia. É neste espaço que se armazenam 

produtos em grande quantidade, quando não há espaço disponível nas gavetas e 

armários deslizantes. Encontram-se organizados por áreas, sendo que os MSRM 

estão separados por prateleiras estando os medicamentos genéricos na parte superior 

e os medicamentos de referência na parte inferior. 

 Laboratório – localiza-se junto ao armazém e está equipado com todo o 

material necessário à preparação de medicamentos manipulados (MM). 

 Escritório da Direção Técnica; 

 Instalações Sanitárias. 

1.3. – SISTEMA INFORMÁTICO 

 Atualmente, o sistema informático utilizado é maioritariamente o Novo Módulo 

do Sifarma®. A transição do sistema Sifarma 2000® para este é recente, pelo que, 

ainda está a ser alvo de alguns ajustes e adaptação por parte de toda a equipa. 

Existem algumas funcionalidades que ainda não são possíveis realizar com o novo 

sistema, como a receção de encomendas e outras que já deixaram de se poder efetuar 

com o antigo, como a reserva de produtos. É a base de toda a logística da farmácia 

comunitária, uma vez que é através dele que se realizam todas as operações como: 

realização e receção de encomendas, dispensa de medicamentos, gestão de stocks, 

devoluções e controlo de prazos de validade (PV).  

 Aquando da dispensa, este sistema permite ao farmacêutico a consulta de 

informação relativa à posologia, composição, interações, contraindicações e reações 

adversas de determinado medicamento, o que é uma mais valia para o 

aconselhamento prestado. É ainda possível criar um histórico do utente, registando a 

sua medicação habitual bem como valores de parâmetros bioquímicos, permitindo 

uma monitorização e acompanhamento personalizado de cada utente.  
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 Cada elemento da equipa possui um código de acesso ao sistema 

informático, permitindo rastrear todos os procedimentos efetuados.  

 Inicialmente, a transição do sistema antigo para o novo tornou os atendimentos 

um pouco mais morosos, pelo que alguns utentes não compreendiam e exaltavam-

se… a longo prazo valeu a pena a mudança, visto que a consulta de informação se 

tornou mais intuitiva e facilitou a proximidade com o utente. 

1.4. – SISTEMA KAIZEN 

 O sistema Kaizen tem como objetivo a melhoria contínua do aumento das 

vendas e rentabilidade da farmácia. É um prática na qual é imprescindível a 

cooperação de toda a equipa, pelo que, no quadro kaizen da FP estão identificados 

todos os elementos através de fotografia, bem como tarefas e objetivos a que cada 

um se propõe. Semanalmente são realizadas pequenas reuniões onde se abordam 

pontos chave como: campanhas em vigor, técnicas de cross-selling e outras 

informações que seja necessário transmitir. 

 Durante as reuniões, na hora de menor afluência, definia-se uma pessoa que 

estava de apoio permanente ao balcão na eventualidade de aparecerem utentes. 

Mensalmente, recebíamos a Drª Carolina Xavier, ex-estudante da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, para avaliar a evolução e desempenho da equipa. 

2- GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA DA PONTE 

2.1 – GESTÃO DE STOCKS 

 A gestão de stocks é um fator muito importante para a sustentabilidade 

económica e funcional da farmácia. Para uma adequada gestão destes é necessário 

ter em consideração vários fatores: espaço de armazenamento, flutuação sazonal, 

média mensal e condições de negociação. O sistema imformático é uma ferramenta 

imprescindível na gestão de stocks, uma vez que nos permite definir um stock mínimo 

e máximo para cada produto, gerando uma encomenda ao fornecedor sempre que há 

atualização desse stock e este passa para valores mínimos. 

 Durante o período de estágio, foram várias as situações em que tive de 

comparar o stock físico com o do sistema informático, de forma a detetar e minimizar 

possíveis erros. 
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2.2- GESTÃO DE ENCOMENDAS E FORNECEDORES 

 A escolha de fornecedores é feita tendo em consideração uma série de fatores 

que beneficiem a farmácia. O fornecedor ideal é aquele que possui as melhores 

condições de transporte e armazenamento, rapidez de entrega e condições 

económicas, de modo a satisfazer as necessidades diárias da farmácia.  

 Na FP, a aquisão de medicamentos e produtos é feita de duas formas, a 

armazenistas, nomeadamente a Alliance Healthcare®, a Cooprofar® e a Plural® ou 

diretamente ao laboratório, que apesar de ser economicamente mais vantajoso, o 

tempo de entrega é mais longo e muitas vezes o custo associado aos portes de envio 

só se justifica na aquisação de grandes quantidades de produto. 

 A realização das encomendas pode ser dividida em instantânea, diária e via 

verde. 

 As encomendas instantâneas são efetuadas essencialmente durante o 

atendimento, uma vez que, é nesse momento que muitas vezes são solicitados 

produtos ou medicamentos que não se encontram em stock na farmácia. Antes de 

realizar a encomenda é importante e conveniente confirmar a disponibilidade no 

fornecedor, o tempo de entrega e as condições comerciais. Após realizar a 

encomenda instantânea, efetua-se a reserva do produto, associando o nome e 

contacto do utente para que posteriormente, na receção da encomenda, este seja 

separado e facilmente entregue ao mesmo.  

 As encomendas diárias são geradas automaticamente pelo sistema, em função 

da disponibilidade de stock para cada produto. No momento de realizar a encomenda, 

e apesar de existir um fornecedor preferencial para cada produto, é importante 

confirmar se existem melhores condições nos restantes fornecedores.  

 As encomendas via verde consistem na aquisição de determinados 

medicamentos cujo stock nunca pode estar abaixo do limite estipulado (por exemplo: 

Trulicity®, Lovenox®, Abasaglar®) [2]. 

 Assim que iniciei o atendimento ao público foram inúmeras as situações em 

que tive de realizar encomendas instantâneas, dado que muitas vezes me eram 

solicitados produtos indisponíveis na farmácia naquele momento. É importante 

salientar que em alguns casos, os produtos se podem encontrar temporariamente 

esgotados, pelo que devemos alertar o utente e tentar encontrar uma alternativa. Um 

caso muito particular do meu período de estágio foi a rutura do medicamento Victan®, 
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em que frequentemente tive de entrar em contacto com o médico prescritor a 

informar do sucedido, solicitando-lhe uma nova prescrição em alternativa a este 

medicamento. 

 Na FP, as encomendas diárias são normalmente realizadas pelo Dr. João, pelo 

que durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir, várias vezes, à realização 

das mesmas.  

2.3- VERIFICAÇÃO E RECEÇÃO DE ENCOMENDAS  

 O primeiro passo do processo de receção de encomendas consiste na 

verificação do número de unidades recebidas, tal como vem identificado na respetiva 

fatura, seguindo-se o estado de conservação da embalagem, validade e preço de 

custo. Os produtos que vêm em contentores de conservação especial, como os de 

refrigeração, devem ser os primeiros a ser rececionados.  

 Todas as encomendas são rececionadas atráves do Sifarma 2000®, 

recorrendo ao menu “Receção de Encomendas” onde são apresentadas todas as 

encomendas realizadas informaticamente. Quando as encomendas são efetuadas via 

telefone ou diretamente ao fornecedor, estas têm de ser criadas no menu “Gestão de 

encomendas” para posterior receção.  

Numa fatura podem vir associadas várias encomendas, pelo que, aquando da receção 

da mesma é importante agrupá-las numa só. Após esta etapa pode dar-se início à 

receção propriamente dita, identificando o número da fatura, valor total, número de 

unidades e custos de transporte associados. De seguida, procede-se à leitura do 

código nacional do produto (CNP), insere-se o número de unidades recebidas, corrige-

se o prazo de validade caso o stock desse produto esteja a zero e verifica-se a 

margem e preço de venda ao público (PVP).  

 Terminada a receção, o valor mencionado na fatura destaca-se com cor verde 

indicando que todos os parâmetros foram concordantes e que se pode finalizar a 

encomenda sem incongruências. Caso haja produtos esgotados, é gerada uma janela 

do Sifarma 2000®, que nos permite comunicar à Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I.P.® (INFARMED) a rutura dos mesmos. 

 A receção de encomendas foi a primeira tarefa que me ensinaram no meu 

estágio. Inicialmente ficava a observar o colega que estava encarregue de rececionar 

as encomendas naquele dia, mas rapidamente depositaram em mim confiança para 

que pudesse realizar essa operação de forma autónoma. Uma das maiores 

dificuldades que senti nos primeiros dias foi ao alterar os preços e margens de 
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produtos sem preço de cartonagem (PIC) que haviam sofrido alteração desde 

a última encomenda. Também tive a oportunidade de rececionar de forma 

independente encomendas de produtos de dermocosmética bem como de atribuir 

preços a cada um. 

2.4 – ARMAZENAMENTO 

 Após a receção de produtos, segue-se o seu armazenamento, que deve ser 

efetuado seguindo o príncipio de “First expire – first out” (FEFO), de modo a que os 

produtos com validade inferior sejam os primeiros a ser escoados [1]. Na FP, no 

momento de rececionar os produtos, estes são armazenados em caixotes numerados 

de zero a cinco conforme o stock atual para aquele produto e são manualmente 

transportados até aos lineares, gavetas e armários deslizantes.  

 Todos os produtos que chegam em maior quantidade e necessitam de ser 

armazenados no armazém são transportados pelo elevador existente no piso principal 

da farmácia.  

 As primeiras semanas de estágio contribuíram essencialmente para conhecer 

os principais medicamentos e o local onde cada um se armazenava. Apesar de ser 

uma tarefa monótona permitiu-me posteriormente encontrar os medicamentos de 

forma mais rápida e intuitiva de modo a não tornar os atendimentos muito 

prelongados.  

2.5 – VERIFICAÇÃO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

 O controlo e verificação dos prazos de validade é uma tarefa essencial para 

que os produtos dispensados apresentem segurança e eficácia para o utente.  

 A primeira etapa deste processo acontece no momento de receção da 

encomenda com o registo do PV no Sifarma 2000®. A segunda etapa ocorre com uma 

periodicidade mensal, em que são impressas listagens de medicamentos e produtos 

cujo PV expira nos próximos três meses. Caso estes produtos não sejam vendidos, 

são posteriormente colocados numa caixa intitulada “Devolução”. Apesar de todas 

estas verificações, cabe ao farmacêutico, no momento de dispensa do medicamento, 

efetuar uma última confirmação deste parâmetro. 

 Durante o meu período de estágio foram várias as vezes que participei na 

verificação dos PV de produtos de diversas áreas. Na FP, os MNSRM, são 

organizados estrategicamente na prateleira de modo que da esquerda para a direita 

estejam os produtos que devem ser primeiramente dispensados. No caso de MSRM, 
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estão assinalados com um autocolante fluorescente na gaveta deslizante, de 

modo a captarem a atenção do farmacêutico. 

2.6 – DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS 

 As principais razões para que os produtos sejam devolvidos são: o PV reduzido, 

as embalagens danificadas, os produtos serem retirados do mercado pelo 

INFARMED, o engano no pedido ou produtos faturados que não foram encomendados 

pela farmácia. Para se proceder à devolução de um produto, recorre-se ao menu 

“Gestão de Devoluções” do Sifarma 2000®, onde nos é pedida a identificação do 

fornecedor para o qual queremos realizar a devolução, identificar o CNP, a quantidade 

de produto a devolver, o motivo de devolução e o número da fatura de origem. Após 

realizar esta operação, é impressa a nota de devolução em triplicado, que deve ser 

devidamente carimbada e assinada pelo profissional que realizou a devolução.  

 Na FP, o documento original e duplicado são colocados com um elástico à volta 

do produto e introduzidos visivelmente dentro de um caixote do respetivo fornecedor, 

para que este seja alertado e posteriormente assine o documento de recolha da 

mesma. A devolução dá-se por concluída, quando é analisada pelo armazenista, 

podendo ser ou não aceite. Caso esta seja aceite, é emitida uma nota de crédito à 

farmácia ou o envio de um novo produto.  

 Foram várias as vezes que realizei devoluções de produtos durante o meu 

estágio, de entre os quais: o caso de um Rhinomer®, em que a embalagem vinha 

danificada e o utente informou o esvaziamento do produto sem o ter utilizado e outro, 

o  caso uma embalagem de Resource® em que o produto solicitado tinha sabor a 

baunilha e no produto recebido um dos quatro frascos era de sabor a chocolate.  

3 – DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 O farmacêutico é o especialista do medicamento. O ato de dispensa pressupõe 

uma avaliação prévia do utente, de forma a conhecer possíveis contraindicações e 

interações com outra medicação e patologias que lhe possam estar associadas. É 

importante fazer uma análise correta de cada utente e utilizar uma linguagem clara e 

pausada no momento de lhe transmitir a respetiva informação oral e escrita. 

 Os primeiros dias em que acompanhei o atendimento ao público foram muito 

importantes neste aspeto, pois apercebi-me que muitos utentes se esquecem de 

mencionar informações relevantes quanto à sua saúde e que é de extrema 
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importância ter paciência para que estes consigam estabelecer uma relação de 

proximidade com o farmacêutuico.  

3.1 – DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Os MSRM, são aqueles que, de acordo com o Decreto-Lei 176/2006, de 30 de 

Agosto,  preenchem um dos seguintes requisitos:  

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

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

vigilância médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele 

a que se destinam; 

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

atividade ou reação adversa seja, indispensável aprofundar;  

 Se destinem a ser administrados por via parentérica [5]”. 

 Em suma, os medicamentos sujeitos a receita médica são todos aqueles que 

não podem ser dispensados ao utente sem apresentação de uma prescrição médica 

validada.  

3.1.1 – Prescrição Médica 

 As prescrições médicas podem dividir-se em dois tipos: prescrição manual e 

prescrição eletrónica (materializada ou desmaterializada). Independentemente do tipo 

de prescrição, existem normas que devem ser cumpridas, a saber: “Indicação da 

Denominação Comum Internacional (DCI), seguida da forma farmacêutica, dosagem, 

apresentação ou tamanho de embalagem e posologia” [4]. 

 Contudo, podem ocorrer algumas exceções, como é o caso em que a 

prescrição pode ocorrer pelo nome comercial do medicamento, isto só é possível 

quando “não existam medicamentos similares no mercado, não se disponha de 

medicamentos genéricos comparticipados ou perante a justificação técnica do 

prescritor, nomeadamente: medicamentos com margem terapêutica estreita, duração 

de tratamento superior a 28 (vinte e oito) dias ou registo de reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa mas identificado por outra denominação 

comercial [4,5]”. 
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3.1.1.1 – Prescrição Manual 

 A prescrição manual de medicamentos é feita através de um documento pré-

impresso, no qual, no momento de validação da prescrição devem estar preenchidas 

as seguintes informações: 

 Identificação do utente (nome e número de utente de saúde); 

 Número de receita; 

 Vinheta do local de prescrição e médico prescritor; 

 Regime de comparticipação, se aplicável; 

 Identificação do medicamento (segundo as normas acima mencionadas); 

 Data de prescrição; 

 Assinatura do médico prescritor. 

 Atualmente, a prescrição manual só é válida em caso de: falência informática, 

inadaptação do médico prescritor, prescrição no domicílio ou outra situação até um 

máximo de quarenta receitas por mês [4], devendo esta opção estar assinalada no 

canto superior direito da receita. 

 Cumprindo todos estes requisitos, o verso da receita deverá ser colocado na 

impressora de balcão para posteriormente ser datado e assinado pelo farmacêutico e 

pelo utente. 

As receitas manuais caíram em desuso, uma vez que possuem uma validade restrita 

de trinta dias, só podem ser utilizadas uma vez e os medicamentos prescritos estão 

limitados a quatro embalagens por receita [4]. 

3.1.1.2 – Prescrição Eletrónica 

 As prescrições eletrónicas podem dividir-se em materializadas (em papel) e 

desmaterializadas (sem papel).  

 À semelhança do que acontece nas receitas manuais, também nas receitas 

materializadas o número de medicamentos prescritos é limitado a quatro, com a 

vantagem de ser permitida a emissão de três vias da receita de modo a que a validade 

se prolongue por seis meses [4]. 

 Relativamente às prescrições desmaterializadas, recebidas diretamente no 

telemóvel, estas não têm um máximo de linhas por prescrição, sendo que o utente 

pode levantar os medicamentos de acordo com as suas necessidades e com um prazo 

de validade mais alargado.  
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Para que os medicamentos possam ser dispensados, é indispensável o número 

da receita e o código de acesso. O código de direito de opção é necessário sempre 

que o utente opte por medicamentos em que o valor seja superior ao quinto 

medicamento de preço mais reduzido [4]. 

 Nos últimos meses do meu estágio, face à situação pandémica e às inúmeras 

queixas por parte dos utentes, chegaram-me algumas receitas em que a validade se 

prolongava até um ano e o número de embalagens prescritas ia até doze por 

medicamento. 

3.1.2 – Validação e Dispensa da Prescrição Médica 

 Independentemente do tipo de receita, antes de se proceder à dispensa da 

prescrição médica, é de máxima importância verificar e confirmar se esta cumpre os 

requisitos estipulados pela lei.  No momento da dispensa, é dever do farmacêutico, 

alertar o utente quanto à existência de medicamentos genéricos e respetivos preços, 

de modo que este possa optar por um ou outro medicamento, bem como educá-lo 

quanto à posologia recomendada e possíveis efeitos adversos.  

 No meu estágio surgiram-me inúmeras situações em que foi necessário 

contactar o médico prescritor devido à elegibilidade da sua caligrafia, bem como, a 

falta de assinatura do mesmo e PV expirados. Uma situação peculiar que aconteceu, 

foi a de um  medicamento que havia sido prescrito a uma mulher grávida para uma 

infeção vaginal e o mesmo medicamento estar contraindicado na gravidez.  

3.1.3 – Regimes de Comparticipação 

 Em Portugal, existem dois regimes de comparticipação em vigor, o regime geral 

de comparticipação e o regime especial de comparticipação.  

No regime geral de comparticipação, o estado é a entidade responsável por 

comparticipar uma determinada percentagem do PVP, em função do escalão atribuído 

ao grupo farmacoterapêutico do medicamento. Existem quatro escalões em vigor: A 

(90% do PVP), B (69% do PVP), C (37% do PVP) e D(15% do PVP).  

No regime especial de comparticipação, a entidade que comparticipa está 

dependente do beneficiário, condição ou grupo especial a que o utente pertença, 

nomeadamente:  

 Patologias como a psoríase, lúpus, doença inflamatória intestinal e dor 

oncológica intestinal moderada a forte, requerem que a receita seja prescrita ao abrigo 

de um despacho ou portaria que assegura a sua comparticipação [4]; 
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 Doentes diabéticos, em que as tiras de teste e lancetas para controlo da 

doença, são comparticipadas, respetivamente, em 85% e 100% do PVP, mediante 

prescrição médica com a portaria de produtos para autocontrolo da diabetes mellitus 

[4]; 

 Doentes ostomizados, em que os dispositivos médicos são comparticipados em 

100% pela entidade do Sistema Nacional de Saúde (SNS) [4]. 

 Existem também subsistemas de comparticipação, como é o caso do programa 

ABEM® (Rede Solidária do Medicamento), EDP-SAVIDA®, SAMS® (Serviço de 

Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários), entre outros.  

 Na FP o subsistema de comparticipação mais ultizado pelos utentes é o 

ABEM® que corresponde ao plano AM. Nos últimos meses de estágio senti alguma 

dificuldade no que concerne a introduzir os planos de comparticipação, uma vez que 

com a mudança de sistema informático, ao contrário do que acontecia no Sifarma 

2000®, o plano não ficava associado à ficha do utente e muitas vezes estes 

esqueciam-se de levar o cartão do subsistema.  

3.1.4 – Conferência do Receituário e Faturação 

 Quando um utente é abrangido por um subsistema de comparticipação, além 

do SNS, é imperativo fotocopiar a receita e anexar o respetivo talão que é gerado pelo 

sistema informático, ao qual é atribuído um número de ordem a cada prescrição para 

que depois possam ser organizados por plano de comparticipação e em lotes de trinta 

unidades. 

 A conferência do receituário é efetuada em dois momentos. O primeiro, no 

momento de validação da prescrição, e o segundo, nos últimos dias de cada mês, em 

que se faz a separação das prescrições por entidade de comparticipação e número 

de ordem, para que posteriormente seja enviada à entidade responsável.  

 No último dia do mês é emitido um documento designado “Verbete de 

Identificação do Lote”, no qual estão identificados o plano e entidade responsável pela 

comparticipação, nome da farmácia, ano, mês, numero de lotes, etc. É ainda emitido 

o documento “Relação Resumos de Lotes” e “Fatura Mensal dos Medicamentos 

Vendidos”.  Os lotes pertencentes aos SNS são enviados para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF)  para posterior análise do receituário, os restantes são 

enviados para a Associação Nacional das Farmácias (ANF) que seguidamente os 

reencaminha para as respetivas entidades. Caso não se verifiquem incongruências 
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nas prescrições dispensadas, o valor total de comparticipação é reembolsado 

à farmácia, se eventualmente ocorrerem erros e a prescrição não for aceite, retorna à 

farmácia com a devida justificação pela sua não aceitação.  

 Na FP a conferência do receituário e faturação são efetuadas pelo técnico, 

Paulo Gomes. É este que todos os meses está encarregue de efetuar o segundo 

momento de verificação do receituário. Como é um trabalho minucioso e que requer 

bastante atenção, durante o meu período de estágio, tive várias oportunidades de 

colaborar com ele nessa função.  

3.1.5 – Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) são fármacos 

conhecidos pela sua ação estimuladora ou inibidora ao nível do Sistema Nervoso 

Central (SNC). Uma vez que causam uma grande dependência e consequentemente 

levam a um consumo excessivo dos mesmos, houve a necessidade de controlar de 

forma mais rigorosa a dispensa deste tipo de medicamentos. Assim, o Decreto-Lei nº 

15/1993, de 22 de janeiro, determina um conjunto de normas que devem ser 

cumpridas no momento de dispensa de MEP [6].  

 No momento de dispensa de um MEP surge a vermelho a sigla “PSI” no ecrã 

de atendimento, alertando-nos que o medicamento que vamos dispensar é um 

psicotrópico. Após finalizar a dispensa do medicamento, é emitido um talão 

comprovativo da dispensa daquele medicamento, que deve ser assinado pelo utente 

e arquivado juntamento com uma fotocópia da receita. O levantamento de MEP pode 

ser feita pelo próprio utente ou por outrem, sendo que este deve fazer-se acompanhar 

do seu documento de identificação bem como da sua morada.  

 Na FP existem utentes que fazem MEP como medicação habitual, pelo que 

durante o período de estágio foram inúmeras as vezes que dispensei este tipo de 

medicamentos aos mesmos utentes, acabando por se estabelecer uma relação de 

proximidade e confiança entre ambos. Os MEP mais dispensados foram o Palexia 

Retard®, Buprenorfina® e Subutex®. 

3.1.6 – Medicamentos Genéricos 

 Os medicamentos genéricos (MG) são medicamentos que apresentam a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica e dose ou concentração, e com a mesma 

indicação terapêutica que o medicamento inovador, de marca, que lhe serviu de 
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referência, tendo demonstrado que atua no organismo humano da mesma 

forma que o medicamento de referência [7].  

 Relativamente aos medicamentos de referência, os medicamentos genéricos 

apresentam um custo mais baixo, o que favorece a sua aquisição.  

 Durante o estágio deparei-me diferentes vezes com questões acerca dos MG. 

Senti que havia falta de informação por parte dos utentes, pelo que esta foi uma das 

razões que me levou a desenvolver um dos meus projetos de estágio nesta área.  

3.1.7 – Medicamentos Manipulados  

 Os medicamentos Manipulados (MM) são definidos como “qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal, preparado e dispensado sob a responsabilidade de 

um farmacêutico [8].” As fórmulas magistrais referem-se aos MM que são preparados 

pelos farmacêuticos, mediante prescrição médica. Os preparados oficinais também 

são preparados pelo farmacêutico, mas seguindo as normas da Farmacopeia. Os MM 

são importantes na medida em que permitem um ajuste da terapêutica de acordo com 

o perfil fisiopatológico de cada utente. 

 A prescrição dos MM pode ser realizada através de qualquer um dos tipos de 

prescrição, sendo que, caso seja feita em campo de texto livre não é possível aplicar 

a comparticipação [4,9]. No Despacho nº 18694/2010, de 18 de novembro, encontram-

se listados MM cuja comparticipação é de 30% [9]. 

 Após a preparação de um MM, procede-se à rotulagem da embalagem na qual 

devem estar indicados: a composição, nome e DT da farmácia, data de preparação, 

PVP, PV, forma de utilização e outros avisos como “uso externo” ou “agitar antes de 

abrir”.  

 Atualmente, na FP não se efetua a preparação de MM pelo que, durante o meu 

estágio, não tive a oportunidade de preparar este tipo de medicamentos.  

3.2 – MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Os MNSRM são utilizados pelo utente de forma a prevenir e aliviar os sintomas 

de problemas de saúde ligeiros. Como não necessitam de uma prescrição médica, 

estes medicamentos são de fácil acesso, pelo que o papel do farmacêutico é crucial 

no que respeita a educar o utente para o uso responsável do medicamento.  

 Em muitas situações é o próprio utente que solicita este tipo de medicamentos, 

pelo que cabe ao farmacêutico compreender os sintomas e abordar o historial do 

utente de modo a que o aconselhamento seja realizado de forma segura e eficaz. É 
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fundamental que o utente se sinta esclarecido quanto à posologia, dosagem, 

duração de tratamento e que seja alertado para os procedimentos que deve seguir, 

caso haja uma persistência dos sintomas.  

 Ao longo destes meses de estágio fui-me apercebendo que, em muitas 

situações, os utentes solicitavam um medicamento mas não sabiam muito bem para 

que patologia o mesmo era indicado… ficando com a sensação de que, como o nome 

daquele medicamento era familiar, era aquele que solicitavam. Para contornar estas 

situações questionava o utente quanto aos sintomas, duração e escala de dor e 

inúmeras foram as vezes em que aconselhei outros MNSRM diferentes dos que me 

haviam solicitado. 

3.3 – MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

 Os medicamentos veterinários são “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 médicoveterinário ou, exercendo 

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

funções fisiológicas [10].” 

A Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) é a entidade responsável 

pelos medicamentos de uso veterinário.  

Durante o estágio, os produtos mais solicitados foram desparasitantes e 

suplementos vitamínicos. Questionava sempre o utente qual o peso do animal e 

certificava-me de que compreendia qual a  dosagem que lhe deveria administrar. 

Salientava também a importância da desparasitação de todos os conviventes no 

momento que se efetuasse este procedimento ao animal. 

3.4 – PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 

 De acordo com o Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de setembro, um produto 

cosmético e de higiene corporal é “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 [11].”  
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 Na FP, foram inúmeros os atendimentos em que tive a oportunidade de 

aconselhar produtos desta área. Infelizmente, a situação económica resultante da 

pandemia que estamos a viver, aliada ao facto de as pessoas  passarem mais tempo 

em casa, demonstrou um certo desinteresse e despreocupação das pessoas no seu 

auto-cuidado, o que levou a uma diminuição na aquisição destes produtos, como me 

foi dado a conhecer pelos colaboradores da farmácia.  

3.5 – SUPLEMENTOS ALIMENTARES E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO 

ESPECIAL 

 Os suplementos alimentares são “géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, e que constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional 

ou fisiológico (…), que se destinam a ser tomados em unidades medidas de 

quantidade reduzida [12].” Funcionam apenas como um complemento nutricional 

relativamente ao aporte de vitaminas, minerais, etc., em momento algum podem 

indicar propriedades de tratamento ou cura de doenças.  

 Os géneros alimentícios para alimentação especial são procurados para 

colmatar carências nutricionais em idosos que, muitas vezes, têm dificuldade em se 

alimentar corretamente e outros indivíduos que padecem de outras condições 

patológicas especiais.  

 Recentemente, nos últimos meses de estágio, foram inúmeras as vezes que 

me foram solicitados suplementos como reforço para o sistema imunitário e para a 

melhoria do desempenho e fadiga mental. Frequentemente também me eram 

solicitados géneros alimentícios de alimentação especial, de destacar o caso de uma 

utente que ía com regularidade à farmácia adquirir Resource® para a sua mãe idosa 

e acamada e que possuía elevadas úlceras de pressão. Durante o atendimento, era 

importante utilizar uma linguagem cuidada e percetível na abordagem ao utente para 

que este não sentisse uma invasão da sua privacidade, perceber a existência de 

outras patologias e tomar conhecimento de toda a medicação efetuada de modo a 

compreender quais as possíveis interações com outros medicamentos. 
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3.6 – PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS  

 De acordo com o Estatuto do Medicamento, produtos fitoterapêuticos são 

aqueles que apresentam “exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou 

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

preparações à base de plantas [1].”  

 Contrariamente ao  que a maioria dos utentes pensa, os produtos 

fitoterapêuticos não são desprovidos de toxicidade nem de reações adversas pelo que 

cabe ao farmacêutico alertar o utente para este facto.  

 Os produtos fitoterapêuticos mais procurados na FP são ansiolíticos de origem 

natural e mais recentemente os óleos essenciais da Pranarom®. 

3.7 – MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

 De acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos 

e produtos homeopáticos são produzidos através de matérias primas ou substâncias 

stock, baseando-se no principio da globalidade, similitude e infinitesimalidade [13].  

 Estes produtos têm alguma expressão na FP, uma vez que o Oscillococcicum® 

é um dos mais procurados no alívio dos sintomas gripais e o Sedatif PC® para o alívio 

de estados de ansiedade e perturbações ligeiras do sono. Ao longo do período de 

estágio, tive a oportunidade de aconselhar estes produtos a alguns utentes que 

manifestavam estes sintomas e que afirmavam nunca ter recorrido à terapêutica 

homeopática. Após algum tempo, regressavam à farmácia, mostrando-se muito 

satisfeitos pelos resultados irem de encontro ao pretendido no momento de procura 

de aconselhamento farmacêutico.  

3.8 – DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 Os dispositivos médicos são “qualquer instrumento, aparelho, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação (…) cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos [14].” 

 São classificados em quatro classes (I, IIa, IIb e III), em função do grau de 

invasão, duração de contacto, região anatómica afetada, vulnerabilidade do corpo 

humano e potenciais riscos decorrentes da sua utilização.  

 Na classe I estão inseridos todos os dispositivos médicos considerados de 

menor risco (por exemplo: fraldas, lancetas e sacos de ostomia), enquanto que na 
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classe III os dispositivos de maior risco  (por exemplo: pensos impregnados 

com medicamento e dispositivo intrauterino) [14].  

 Na FP tive a oportunidade de me familiarizar com a dispensa de dispositivos 

médicos, desde os de menor risco aos de risco mais elevado. De salientar o caso de 

uma utente que regularmente se dirige à farmácia para encomendar sacos de ostomia. 

A dispensa de lancetas também era um situação recorrente.  

3.9 – PRODUTOS DE PUERICULTURA 

 A puericultura é a área da saúde que se dedica ao acompanhamento integral 

do processo de desenvolvimento da criança, desde o nascimento até aos primeiros 

anos de vida.  

 A FP usufrui de uma vasta área dedicada a produtos de puericultura, não só 

para o bébe onde podemos encontrar (chupetas, biberões, produtos de higiene, 

brinquedos, leites) como para a mamã (cintas pré e pós-parto, soutiens de 

amamentação, bombas de extração de leite, produtos de cuidado da pele pós 

gravidez).  

 Durante o meu estágio, principalmente nos dias de hórario permanente, várias 

foram as situações em que muitos pais procuravam leites para recém-nascidos, de 

destacar os últimos fins-de-semana em que, com o fecho dos supermercados, houve 

uma maior afluência à farmácia à procura destes produtos. 

4 – SERVIÇOS NA FARMÁCIA DA PONTE 

 O farmacêutico é o profissional de saúde ao qual os utentes recorrem numa 

primeira abordagem de tratamento. Assim, este assume um papel preponderante no 

que diz respeito não só ao uso seguro, racional e efetivo dos medicamentos como 

também no que se refere ao aconselhamento, educação e promoção da saúde e bem-

estar.  

 Na farmácia da ponte são vários os serviços prestados aos utentes, 

nomeadamente: medição da glicémia; medição do colesterol total; medição dos 

triglicerídeos, medição da hemoglobina; medição da pressão arterial; determinação 

de peso e altura; consultas de nutrição e osteopatia, realizadas por profissionais 

externos; recolha de medicamentos; administração de injetáveis e mais recentemente, 

testes serológicos para a COVID-19. 
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4.1 – DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

 Na FP existe um gabinete com todas as condições necessárias à medição 

destes parâmetros bioquímicos e fisiológicos, o que permite ao farmacêutico  

estabelecer uma relação de proximidade, confiança e confidencialidade com o utente.  

 A medição destes parâmetros permite aos utentes uma monitorização do seu 

estado de saúde, avaliando o risco de desenvolvimento de certas patologias ou 

minimizando problemas de saúde já existentes.  

 Na FP estes serviços são maioritariamente prestados pelo Dr. José Luis com 

quem os utentes já estabeleceram uma relação de confiança e proximidade. Durante 

o meu período de estágio tive a oportunidade de desempenhar várias vezes esta 

função (Anexo I), aconselhando aos utentes várias medidas não farmacológicas de 

acordo com os resultados obtidos bem como alertar para a marcação de consultas 

médicas nos casos de maior alarmismo. 

4.1.1. – Medição da Pressão Arterial  

 A medição da PA é um fator muito importante na saúde de todos os utentes, 

pois na maioria das vezes  não existe qualquer tipo de sintomas que indiquem que os 

valores estão alterados, pelo que é uma “ameaça silenciosa”  que ocupa o primeiro 

lugar como fator de risco para doença cardiovascular.  

 É imprescindível que o farmacêutico alerte o utente para a prática de uma 

alimentação saudável e atividade física adequada.  

 Diariamente durante o meu estágio efetuava medições de PA, maioritariamente 

solicitadas pelos utentes. Muitos foram os casos em que, por iniciativa própria, 

questionava os utentes acerca  da monitorização da sua PA e os  incentivava à 

medição da mesma, pois dada a situação pandémica, grande parte  deles já não 

rastreavam este parâmetro há alguns meses.  

4.1.2 – Medição da Glicémia, Colesterol Total e Triglicerídeos 

 A medição destes parâmetros requer que o utente se encontre em jejum para 

uma correta interpretação dos resultados obtidos. É realizada através de punção 

capilar pelo que requer cuidados redobrados no que respeita a material de proteção 

individual e desinfeção.  

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar algumas vezes a 

medição destes parâmetros. Destaco o caso de uma utente que já havia algum tempo 

que não media o colesterol e solicitou a análise do mesmo. Os valores apresentavam-
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se superiores aos recomendados, pelo que lhe dei indicação para que evitasse 

o consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas como  a  manteiga e a carne de 

porco e a  aconselhei o uso de um produto natural Cholesfytol® para a manutenção 

de níveis saudáveis de colesterol. Passado algumas semanas, a utende regressou à 

farmácia para nova monitorização, apresentando valores dentro dos limites 

considerados normais. 

4.1.3 – Determinação de Peso e Altura 

 A determinação do peso e altura é feita voluntariamente pelos utentes, através 

da balança digital existente na farmácia, à qual têm fácil acesso. Junto a esta, 

encontra-se afixado um calendário com a data da próxima consulta de nutrição, de 

forma a alertar o utente para esse serviço prestado pela FP. 

4.2- ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS 

 Na FP existem dois profissionais com formação para a administração de 

injetáveis. É um serviço pouco procurado pelos utentes da FP, tendo sofrido uma 

maior afluência na época de vacinação contra a gripe.  

4.3 – CONSULTAS DE NUTRIÇÃO 

 Na FP as consultas de nutrição são realizadas semanalmente por uma 

especialista em nutrição que possui equipamento personalizado de acordo com as 

necessidades dos utentes. É um serviço cada vez mais procurado pelos utentes, pois 

a sua condição física influencía, de forma considerável, o seu estado psicológico e 

emocional.  

 A FP disponibiliza uma gama de suplementos da marca IASN® com quem a 

nutricionista tem uma parceria o que contribui, de forma bastante positiva, para a 

venda destes produtos. 

4.4 – CONSULTAS DE OSTEOPATIA 

 As consultas de osteopatia são um serviço de elevada procura na FP. São 

realizadas por um profissional externo à cidade, pelo que as consultas acontecem com 

uma periodicidade de duas vezes por mês, havendo sempre uma longa lista de espera 

para que os utentes consigam vaga.  

É um serviço que desloca muitos utentes do concelho à cidade de Mirandela. 
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4.5- DISPENSA DE MEDICAMENTOS PARA OS LARES NOSSA SENHORA DA PAZ, 

HOSPITEL E SANTA ANA. 

 A dispensa de medicação para os lares é um processo rotativo pelas diversas 

farmácias existentes na cidade de Mirandela, sendo que, em cada mês, está uma 

farmácia responsável pela preparação da medicação dos três lares.  

 As prescrições com a medicação dos utentes dos diferentes lares chegam à 

farmácia via correio eletrónico ou através de um funcionário que se encarrega dessa 

função. As prescrições dispensadas, são organizadas por instituição e nome do 

utente,  ficando em débito na ficha de cada um para posterior regularização pelos 

familiares ou instituição.  

 Na FP, é o técnico, Paulo Gomes, o responsável por esta tarefa e quem, 

posteriormente, procede à entrega da medicação na respetiva instituição. Durante o 

meu período de estágio foram várias as vezes que ajudei a preparar a medicação para 

os utentes dos lares.  

4.6 – PROGRAMA DE RECOLHA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO VALORMED 

 A Valormed é uma entidade criada com o objetivo de recolher, transportar e 

eliminar  resíduos de embalagens de medicamentos com a maior segurança e 

eficácia. Na FP existem contentores destinados à recolha destes resíduos, que 

quando cheios são selados para posterior levantamento por parte dos armazenistas. 

Segue-se um processo de triagem em que as embalagens são recicladas e os 

restantes resíduos incinerados, contribuindo para a preservação do meio ambiente.  

 Ao longo do meu estágio apercebi-me que os utentes estão cada vez mais 

consciencializados acerca desta temática, sendo recorrente a entrega de 

medicamentos fora de uso, em que o PV expirou e embalagens vazias.  

5 – FORMAÇÕES  

 Enquanto profissionais de saúde é importante estarmos constantemente a 

atualizar os nossos conhecimentos, de modo a garantirmos qualidade e excelência na 

profissão que desempenhamos.  

 Devido à situação pandémica, o meu estágio foi adiado durante alguns meses, 

pelo que tanto por iniciativa própria como por iniciativa da farmácia onde realizei o 

meu estágio, foi-me facultado o acesso a diversas formações. 
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Tabela 2: Formações realizadas durante o estágio na Farmácia da Ponte 

Formação Data Duração Local 

Eucerin® “Como 

cuidar da pele em 

tempo de Covid-

19?) 

17/ 06 45 min Videoconferência 

Webinar “Vamos 

acordar para o 

sono” 

23/ 06 1h:30min Videoconferência 

 

“Adaptação das 

Farmácias ao 

Covid – Presente 

e Futuro” 

14/ 07 1h Videoconferência 

Sessões: “Novo 

Modulo de 

Atendimento – 

Sifarma” 

03/ 09 

08/ 09 

15/ 09 

21/ 09 

30/ 09 

45 min por 

sessão 

Videoconferência 

Bioderma® 

“Curso Geral 

Digital” (Anexo II) 

Módulo I – 15/ 10 

Módulo II – 20/ 

10 

Módulo III – 27/ 

10 

1h:30 min cada 

módulo 

Videoconferência 

Esthederm® - 

“Cuidados 

intensivos” 

22/ 09 2h 

 

Videoconferência 

Esthederm® - 

Coffrets de Natal 

05/ 11 2h Videoconferência 

“ASS na gripe e 

constipação – 

terapêutica e 

cross-selling” 

17/ 11 1h:30 min Videoconferência 
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Masterclass 

Antiqueda – 

PHYTO®  

19/ 11 1h:30 min Videoconferência 

Aromaterapia -

Pranarom® 

23/ 11 

 

1h cada Farmácia da Ponte 

PARTE II 

1 – MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

1.1 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

 O envelhecimento da população, o aumento da prevalência de doenças 

crónicas e a crescente necessidade de tratamentos individualizados tem potenciado 

os encargos ao nível do SNS [15]. Estes fatores, aliados com a atual crise económica 

e financeira que estamos a viver, diminuem o poder de compra da população, pelo 

que é o momento de repensar a introdução no mercado de medicamentos menos 

dispendiosos mas com igual segurança e eficácia [15].  

 Apesar de o uso de medicamentos genéricos ser uma prática habitual, existem 

ainda muitos profissionais de saúde com opiniões controversas relativamente a esta 

temática, acreditando que estes são de qualidade inferior aos medicamentos de 

referência [16,17]. Deste modo, muitos evitam a sua prescrição e transmitem a 

informação errada aos utentes, de modo que estes duvidem da segurança e eficácia 

dos mesmos, deixando de querer adquirir este tipo de medicamentos.  

 Apenas durante o meu estágio tive a oportunidade de me aperceber que muitos 

utentes chegam à farmácia com uma ideia pré-concebida relativamente aos 

medicamentos genéricos, quer pelo facto de lhes ter sido transmitida uma informação 

errada, ou por não compreenderem o porquê destes medicamentos possuírem um 

preço mais reduzido já que possuem a mesma qualidade, segurança e eficácia que 

os medicamentos de referência.  

 Desta forma, decidi explorar este tema com o objetivo de educar os utentes a 

uma escolha consciente dos seus medicamentos. 

1.2 – DEFINIÇÃO  

 De acordo com o Estatuto do Medicamento, um medicamento genérico é um 

medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 
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ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados [3].  

 Os diferentes sais, ésteres, isómeros, misturas de isómeros, complexos ou 

derivados de uma substância ativa são considerados uma mesma substância ativa, a 

menos que difiram significativamente em propriedades relacionadas com a segurança 

ou a eficácia [3]. Assim sendo, o requerente da Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM) deve fornecer dados suplementares destinados a comprovar a segurança e a 

eficácia dos vários sais, ésteres ou derivados de uma substância ativa autorizada [3]. 

 As diferentes formas farmacêuticas orais de libertação imediata são 

consideradas como uma mesma forma farmacêutica [3].  

 Em suma, um medicamento genérico deve ser identificado pelo seu nome, 

seguido de dosagem, da forma farmacêutica e da sigla “MG”, que devem constar do 

seu acondicionamento secundário [3]. 

1.3 – PROTEÇÃO DE PATENTES 

 Os medicamentos de referência são autorizados com base em documentação 

completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos, 

dando origem a uma nova substância ativa, o que acarreta custos de investimento 

elevados [3]. Assim, estes medicamentos encontram-se protegidos durante um longo 

período de tempo, não podendo ser comercialmente explorados por outras entidades.  

 Deste modo, os medicamentos genéricos autorizados só podem ser 

comercializados dez anos após a autorização inicial do medicamento de referência, 

concedida a nível nacional ou comunitário [3,18]. Contudo, este período pode ser 

alargado até onze anos se, nos primeiros oito desses dez anos, o titular da AIM obtiver 

uma autorização para uma ou mais indicações terapêuticas novas que, na avaliação 

científica prévia à sua autorização, se considere trazerem um benefício clínico 

significativo em comparação com as terapias existentes [3,18].  

 Por esta razão, não existe um medicamento genérico para cada medicamento 

de referência.  

1.4 – AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 Para que qualquer medicamento seja introduzido no mercado, seja ele genérico 

ou de referência, é imprescindível que seja emitida pela autoridade competente desse 
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Estado-Membro uma autorização de introdução no mercado, que no caso de 

Portugal é o INFARMED [18].  

 Os requerentes de uma AIM de um medicamento genérico podem submeter 

um pedido de autorização abreviado, dado que não são obrigados a fornecer os 

resultados dos ensaios pré-clínicos e clínicos se conseguirem comprovar que o 

medicamento é um genérico de um medicamento de referência autorizado num 

Estado-Membro ou na Comunidade pelo menos há oito anos [18]. Os medicamentos 

genéricos autorizados nos presentes termos só podem ser comercializados dez anos 

após a autorização  inicial do medicamento de referência [18]. O período de dez anos 

será alargado a um máximo de onze anos, se, nos primeiros oito desses dez anos, o 

titular da AIM obtiver uma autorização para uma ou mais indicações terapêuticas 

novas que, na avaliação científica prévia à sua autorização, se considere trazerem um 

benefício clínico significativo em comparação com as terapias existentes[18]. Após os 

oito anos de introdução no mercado, o medicamento de referência perde a 

exclusividade, podendo ser utilizado no pedido de um AIM de um medicamento 

genérico.  

 Como referido anteriormente, os medicamentos genéricos não carecem da 

apresentação dos resultados de ensaios pré-clínicos e clínicos pelo que a sua 

comercialização não será tão dispendiosa, dado que, utiliza os dados de investigação 

do medicamento de referência.  

 Assim, para que um medicamento genérico seja aprovado, este deve 

demonstrar  bioequivalência com o medicamento de referência com base em estudos 

de biodisponibilidade [19]. 

1.5 – BIOEQUIVAÊNCIA E BIODISPONIBILIDADE 

 A ação terapêutica de um fármaco depende da existência de uma concentração 

efetiva deste no seu local de ação, durante um período de tempo desejável [20]. Desta 

forma, a disponibilidade do fármaco a partir da forma farmacêutica assume um papel 

crítico na eficácia clínica e também na segurança de um medicamento [20].  

 A biodisponibilidade é um termo farmacocinético que descreve a velocidade e 

o grau com que uma substância ativa ou a sua forma molecular terapeuticamente ativa 

é absorvida a partir de um medicamento e se torna disponível no local de ação [20]. 

Os estudos de biodisponibilidade revelam-se de grande utilidade, uma vez que 

permitem não só avaliar a qualidade dos medicamentos como também avaliam 
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possíveis interações farmacológicas e determinam a influência de vários 

fatores fisiológicos e patológicos no modo como o fármaco é absorvido pelo organismo 

[20].  

 A bioequivalência compara as biodisponibilidades de dois medicamentos 

considerados equivalentes [20]. Assim, quando a bioequivalência entre um 

medicamento genérico e um medicamento de referência são comprovadas é permitida 

a utilização dos ensaios pré-clínicos e clínicos do medicamento original [21], dado que 

a segurança e eficácia serão essencialmente as mesmas.  

 Em suma, através do estudo de bioequivalência entre o medicamento genérico 

e o medicamento de referência comprova-se que o medicamento genérico atua no 

organismo em condições similares às do medicamento original, no que respeita a 

quantidade, modo de atuação e intervalo de tempo.  

1.6 – QUALIDADE 

 Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos 

genéricos são sujeitos às mesmas disposições legais dos outros medicamentos de 

forma a obter a autorização de introdução no mercado, o que comprova que estes não 

apresentam qualidade inferior aos medicamentos de referência [3].  

 Os medicamentos genéricos cumprem as mesmas normas de qualidade que 

os medicamentos de referência, seja no desenvolvimento, no fabrico, no controlo de 

qualidade ou nas condições de fornecimento [22]. Contudo, podem existir diferenças 

na forma, tamanho e cor do medicamento [22], sendo que estas propriedades não 

interferem com a ação biológica do medicamento.  

 Todos os medicamentos são fabricados em instalações certificadas pelas 

entidades competentes, de acordo  com as Boas Práticas de Fabrico [23], sofrendo 

inspecções periódicas por parte das autoridades [22].  

 Duvidar da qualidade dos medicamentos genéricos, é duvidar da qualidade de 

todos os medicamentos, dado que muitos medicamentos genéricos são produzidos 

nas mesmas fábricas que os medicamentos de referência [23]. 

1.7 – PREÇOS E COMPARTICIPAÇÕES  

 Um dos fatores que favorece a desconfiança dos utentes em relação à 

qualidade dos medicamentos genéricos é o facto destes apresentarem preços 

inferiores aos medicamentos de referência. Como já foi referido, os medicamentos 
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genéricos são menos dispendiosos do que os medicamentos de referência, 

porque utilizam os dados da investigação do medicamento original.  

 A legislação impõe que o PVP máximo dos medicamentos genéricos a 

introduzir no mercado nacional, bem como os que tenham sido objeto de passagem a 

medicamento genérico, seja inferior no mínimo em 50% ao PVP máximo do 

medicamento de referência, com igual dosagem, ou não havendo, com a dosagem 

mais aproximada e na mesma forma farmacêutica, ou inferior em 25% para os 

medicamentos cujo preço de venda ao armazenista, em todas as apresentações, seja 

igual ou inferior a dez euros [24]. Sendo que o PVP máximo do medicamento de 

referência é determinado pela média do PVP máximo desse medicamento nos dois 

anos imediatamente anteriores ao pedido de preço do primeiro medicamento genérico 

[24].  

 A comparticipação no preço dos medicamentos é feita através de um Sistema 

de Preços de Referência (SPR), o qual abrange os medicamentos comparticipados, 

prescritos no âmbito do SNS, e para os quais já existem medicamentos genéricos 

autorizados, comparticipados e comercializados [25,26]. Para cada grupo 

homogéneo, ou seja, cada conjunto de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, o preço de referência  corresponde à média dos cinco PVP mais baixos 

praticados no mercado [25,26].  

Assim, multiplicando a taxa de comparticipação (37% para o regime geral e 52% para 

o regime de pensionista) pelo preço de referência previamente estipulado para cada 

medicamento são calculados os encargos dos utentes [27]. Este valor corresponde ao 

máximo que o Estado comparticipa, pelo que [27]: 

 Se o PVP for superior ao valor, o utente paga a diferença entre o PVP e o valor 

comparticipado pelo SNS; 

 Se o PVP for inferior ou igual ao valor calculado, o medicamento é gratuito para 

o utente. 

1.8 – VANTAGENS DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

 Os medicamentos genéricos são cerca de 20 ou 30% mais baratos que os 

medicamentos de referência, o que se torna numa vantagem económica não só para 

os utentes como para o SNS, permitindo assim uma melhor gestão dos recursos 

disponíveis [28].  
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 Deste modo, as poupanças obtidas, permitem financiar a investigação 

de novos tratamentos e apostar em medicamentos inovadores para tratar os utentes 

[27,28]. 

 

1.9. – SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM A MESMA SUBSTÂNCIA ATIVA 

 A substituição de um medicamento de referência por um equivalente genérico, 

bem como a substituição entre medicamentos genéricos (mesmo medicamento 

genérico produzido por diferentes fabricantes)  é alvo de algumas dúvidas por parte 

da comunidade médica e dos profissionais de saúde. Deste modo, é necessário haver 

consciencialização de que, embora a bioequivalência entre um medicamento de 

referência e um medicamento genérico tenha sido comprovada, existem diferenças 

nos excipientes (ingredientes sem atividade terapêutica) pelo que, estas podem 

causar efeitos adversos num paciente que não evidenciava com o medicamento de 

referência [29].  

 De facto, alguns utentes da Farmácia da Ponte relataram que, após terem 

experimentado medicamentos genéricos de diferentes laboratórios não se sentiram 

bem com algum deles. Ainda assim, esta possibilidade não invalida a qualidade, 

segurança e eficácia dos mesmos, pelo que rejeita a justificação dada por muitos de 

que os medicamentos genéricos não são iguais aos de referência, por serem mais 

baratos e por terem sentido efeitos adversos durante a administração dos mesmos.  

 É importante salientar que esta problemática não é exclusiva dos 

medicamentos genéricos, uma vez que a utilização de excipientes diferentes entre 

medicamentos de referência também pode causar efeitos adversos, do mesmo modo 

que isto também se verifica quando há mudança de excipientes entre medicamentos 

genéricos [29]. Assim, não há nenhum estudo científico que evidencie que os 

excipientes usados no fabrico de medicamentos genéricos sejam responsáveis por 

um aumento de ocorrência de reações adversas ou menor tolerabilidade [29].  

 Deste modo, é necessário alertar os médicos prescritores para que se 

mantenham vigilantes sempre que haja uma substituição (seja de um medicamento 

de referência por um medicamento genérico ou entre medicamentos genéricos).  
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1.10 – INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

1.10.1. – Metodologias 

 Durante o meu período de estágio, foram várias as situações em que os utentes 

rejeitavam a troca de um medicamento de marca por um MG ou até mesmo entre 

genéricos. Assim, durante o atendimento, procurava perceber o que os influenciava a 

tomar essa decisão, explicando sucintamente o que diferenciava uns de outros.  

 Apercebi-me que existia alguma falta de informação por parte dos utentes e 

que, no ato de atendimento, muitos deles não dispunham de muito tempo, pelo que, 

de forma a transmitir-lhe a informação mais facilmente, decidi elabrorar um panfleto 

(Anexo III), compilando as informações essenciais dos medicamentos genéricos, de 

forma a que o pudessem levar para casa, lê-lo com mais calma e atenção e ficarem 

desta forma mais elucidados.  

 O panfleto de tamanho A5 divide-se em duas partes:  

1. A frente do panfleto permite uma abordagem fácil e rápida sobre o tema, tendo 

um caráter mais iconográfico. São apresentadas ilustrações e salientadas palavras 

chave, possibilitando que a informação chegue também aos utentes menos letrados. 

2. O verso do panfleto apresenta sob a forma de “mitos e verdades” um conjunto 

de questões mais frequentemente colocadas pelos utentes, estando realçados por 

ícones verdes e vermelhos, consoante a informação é correta ou incorreta, de modo 

a facilitar a sua interpretação.  

 Os panfletos encontram-se expostos nos balcões de atendimento da FP,  de 

fácil e livre acesso para todos os utentes. Ainda assim, é colocado um panfleto no 

saco da farmácia dos utentes que demonstrem menos recetividade ao uso de 

medicamentos genéricos, de forma a reforçar a passagem da informação. 

1.10.2 – Discussão e Conclusão 

 Durante a distribuição de panfletos, pude verificar que vários utentes se 

mostravam recetivos à minha iniciativa. No entranto, um número reduzido de utentes 

mantinha a opinião de que “para os medicamentos genéricos serem mais baratos a 

sua qualidade seria obrigatoriamente inferior”, recusando assim a substituição do 

medicamento original.  

 Desta forma, o balanço final deste projeto foi bastante positivo, não só para os 

utentes que passaram a dispor de informação cientificamente correta para 

fundamentar as suas escolhas na farmácia, como  para a farmácia que conseguiu 



 

31 
 

garantir a venda de medicamentos de alguns laboratórios que se encontravam 

estagnados, quando o medicamento de toma habitual se encontrava indisponível.  

2- ALOPÉCIA 

2.1. – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 A alopécia é o termo científico utilizado para designar a queda, parcial ou geral, 

dos pêlos ou dos cabelos [30]. É um problema comum, que afeta cerca de 50% dos 

homens e mulheres ao longo das suas vidas, acabando por ter impacto emocional no 

dia-a-dia de muitos utentes [31].  

 Pode ocorrer em qualquer parte do corpo, sendo que afeta com maior 

prevalência o couro cabeludo, uma vez que é neste tipo de situações que o utente 

manifesta mais preocupações, relativamente ao efeito estético [31]. De acordo com a 

American Hair Loss Association®, são gastos a cada ano, por homens e mulheres, 

mais de 3,5 biliões de dólares no tratamento da perda de cabelo [33].  

 A queda normal de cabelos é de cerca de 50 a 100 cabelos por dia para uma 

cabeleira saudável [32], pelo que é importante distinguir uma perda de cabelo que 

representa uma verdadeira patologia de uma perda de cabelo sazonal ou decorrente 

do envelhecimento [31].  

 Face ao período de grande instabilidade que estamos a atravessar, senti que 

havia a necessidade de consciencializar a comunidade para esta temática, uma vez 

que a procura do farmacêutico na resolução de situações de queda de cabelo tem 

vindo a aumentar, em consequência de todas as privações físicas e psicológias a que 

todos temos estado sujeitos.  

 Durante o estágio na FP tive a oportunidade de atender vários utentes que se 

queixavam de queda de cabelo, maioritariamente decorrente do elevado stress e 

preocupações do atual período pandémico. Apercebi-me que o facto de as pessoas 

serem obrigadas a passar mais tempo em casa, despoletou níveis de ansiedade 

extremos que se manifestaram na perda mais acentuada de cabelo.  

 Assim, decidi desenvolver uma formação interna sobre este tema, de forma a 

capacitar os membros da equipa para melhorar os atendimentos, proporcionando aos 

utentes um aconselhamento personalizado relativamente a esta temática. 

2.2. – O COURO CABELUDO: A PELE E OS SEUS ANEXOS CUTÂNEOS 

O couro cabeludo designa a pele que cobre a caixa craniana. Distingue-se da 

pele que cobre as outras partes do corpo pela presença à superfície de folículos 
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pilosos, pela abundância da sua rede vascular  e nervosa e pela densidade das 

suas glândulas sebáceas e sudoríparas [30].  

O couro cabeludo organiza-se em três camadas [32]:  

 Epiderme: é formada por células que se multiplicam e se dirigem até à 

superfície para formar a camada córnea. As células da camada córnea, denominadas 

corneócitos, são células mortas, achatadas, secas e que contém queratina (proteína 

rica em enxofre e um dos principais constituintes do cabelo). Os corneócitos 

encontram-se unidos entre eles pelo cimento intercelular, assegurando a 

impermeabilidade e resistência cutânea. Frequentemente, o cimento das camadas 

mais superficiais degrada-se levando à eliminação progressiva das células externas 

da camada córnea: é o processo de descamação.  

A epiderme é coberta pelo filme hidrolipídico (mistura de sebo e do suor), que 

mantém a hidratação das camadas superiores da epiderme. O seu pH ligeiramente 

ácido (≈5) protege o equilíbrio da flora cutânea.  

 Derme: abriga os bulbos pilosos, as glândulas sebáceas (sebo) e sudoríparas 

(suor), assim como a rede vascular e nervosa. É um tecido de sustentação muito rico 

em tecido conjuntivo que assegura a hidratação e as trocas de nutrientes com a 

epiderme. Contém a parte viva do cabelo, o Bulbo.  

 Hipoderme: reservatório de energia e de hormonas do organismo, contribui 

para a plasticidade da pele e regula a temperatura corporal.  

 Anexos  

o Folículo piloso:  produz o cabelo; 

o Glândulas Sebáceas: secretam uma mistura de corpos gordos (o sebo). Esta 

secreção pode ser mais ou menos abundante variando entre indivíduos, permitindo 

diferenciar os couros cabeludos entre «normais», «secos» ou «oleosos». A produção 

de sebo é reduzida nas crianças, aumenta acentuadamente na puberdade e tende a 

diminuir com o avanço da idade. 

o Glândulas Sudoríparas: participam na regulação da temperatura corporal, 

eliminando água, sais minerais e substâncias orgânicas sob a forma de suor. Este 

suor hidrata e refresca a pele e, ao misturar-se com o sebo, forma o filme hidrolipídico. 

 

2.2.1 Flora Cutânea Capilar 

É formada por múltiplos germes, bactérias e fungos, que se alimentam de 

produtos resultantes do metabolismo (proteínas, lípidos e açucares). Algumas 
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espécies são benéficas, como é o caso dos germes saprófitos, e limitam a 

proliferação de germes nocivos/patogénicos. No entanto, o equilíbrio ecológico do 

couro cabeludo é muito frágil, e a mínima perturbação pode desencadear fenómenos 

inflamatórios e irritações [32].  

Embora existam procedimentos como a extração de unidade capilar e vários 

regimes de pigmentação capilar sintética para rejuvenescer o cabelo, ainda existe 

uma grande procura por um produto que possa potencialmente interromper, 

desacelerar ou até reverter a senescência capilar [33]. 

2.3. – O CABELO 

O cabelo é uma formação cilíndrica queratinizada proveniente de um folículo 

piloso implantado na derme e que emerge obliquamente à superfície cutânea [33]. 

Cada folículo é considerado um órgão, com uma função e vida próprias [32].  

Os dois principais componentes do cabelo são a queratina (proteína) e a 

melanina (pigmento). A queratina confere solidez e extensabilidade ao cabelo, uma 

vez que é uma proteína fibrosa insolúvel em meios aquosos normais. Os pigmentos 

presentes nas células do córtex da haste capilar determinam a cor de cabelo, que 

pode ir do louro muito claro ao preto intenso, passando pelo louro, castanho claro e 

castanho escuro com todas as nuances e reflexos possíveis (dourados, acizentados, 

avermelhados…) [32,35].  

O cabelo contém também lípidos, minerais e água em quantidades muitos 

reduzidas [32]. 

2.3.1 – Estrutura e Propriedades 

O cabelo é formado por duas partes [31,33]:  

I. A raíz, parte invisível do cabelo, está implantada a 5mm dentro do couro 

cabeludo, numa espécie de «saco»  designado folículo piloso, resultando de uma 

invaginação da epiderme na derme.  

A parte profunda do folículo piloso  até  à inserção do músculo eretor é caraterizada 

por uma dilatação designada – o Bulbo. 

No Bulbo,  que é a parte viva a partir da qual se dá o crescimento do cabelo, estão 

alojadas: 

 A papila dérmica, onde se localizam os vasos sanguíneos e o tecido 

conjuntivo, que fornecem ao cabelo os  elementos nutritivos necessários ao seu 

crescimento e vitalidade. É aqui que estão presentes os melanófagos, estruturas onde 
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se acumula a melanina, que é depois transferida para as células da haste do 

cabelo. A pigmentação do cabelo depende da quantidade de melanina depositada na 

haste do cabelo em crescimento. 

 A zona matricial, que contém os queratinócitos que se dividem rapidamente e 

migram para cima para dar forma às diferentes camadas  da haste capilar. Ao logo da 

sua ascenção, estas células tornam-se queratinizadas.  

Este, está rodeado pelas bainhas que guiam o cabelo na direção correta, sendo que 

a forma e a orientação destas determina a natureza dos cabelos: lisos, ondulados ou 

encrespados, frisados.  

A cada folículo está associda uma ou mais glândulas sebáceas, designando-se por 

folículo polissebáceo. O sebo lubrifica o cabelo e torna-o suave e brilhante.  

 

II. A haste, parte visível do cabelo, é formada por células «mortas» ricas em 

queratina que lhe conferem solidez.  

Transversalmente, a haste é constituída por três camadas, do centro para a 

periferia:  

o A medula, parte central do cabelo, constituída por empilhamentos de células 

mortas separadas por ar, ausente no cabelo das crianças e cabelos muito finos.  

o O córtex, formado por células córneas, pigmentadas pela melanina e ricas em 

longas cadeias de queratina, conferindo ao cabelo força e elasticidade.  

o A cutícula, constituída por várias camadas de células queratinizadas ricas em 

enxofre designadas «escamas». Constitui a camada protetora do cabelo, de modo 

que a sua integridade é fundamental para um cabelo brilhante, sedoso e suave.   

 

As propriedades do cabelo estão diretamente relacionadas com a sua riqueza em 

queratina [31,34]:  

o Solidez: um cabelo com uma secção arredondada (cabelo asiático) é mais 

sólido que um cabelo com uma secção oval (cabelo frisado);  

o Elasticidade: a extensabilidade máxima é de 20% a 30% nos cabelos secos e 

de 100% nos cabelos molhados.  

o Eletricidade: o cabelo é carregado negativamente, pelo que a fricção ou um 

champô muito detergente eletrifica-o facilmente.  

o Poder de absorção: naturalmente contém pouca água, mas pode absorver até 

um terço do seu peso em água ou em vapor.  
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o Plasticidade: o cabelo quando sujeito à combinação de tração, calor e 

humidade pode deformar-se temporariamente. 

2.3.2 – Fases da vida do cabelo 

Como referido anteriormente, a queda normal de cabelos é de cerca de 50 a 

100 por dia para uma cabeleira saudável, sendo que esta perda diária é equivalente 

à produção de novos cabelos [32]. 

Os folículos capilares crescem em ciclos repetidos, nos quais as etapas de 

crescimento rápido e formação de haste capilar se vão alternando com etapas de 

regressão, induzida pela apoptose e relativa quiescência do folículo [35].  

Assim, atribuiu-se um nome a cada fase da vida do cabelo [32,33]: 

 Fase de anagénese, crescimento ativo, carateriza-se por uma divisão celular 

intensa com duração entre 4 e 5 anos;  

 Fase de catagénese, paragem do crescimento, carateriza-se pela paragem da 

divisão celular  com duração entre 3 a 4 semanas;  

 Fase de telogénese, queda de cabelo, carateriza-se pelo período de 

desprendimento do cabelo com duração entre 2 e 4 meses. 

A nova fase de anagénese ocorre ao mesmo tempo, a partir das células 

estaminais do bulbo. Um novo cabelo cresce e começa uma nova anagénese,  

ocupando o lugar do precedente no mesmo sítio.  

 

 

Figura 1: Diferentes fases do ciclo capilar [35]. 
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Uma cabeleira em bom estado de saúde, possui 85% dos cabelos na 

fase de anagénese e 15% na fase de telogénese, pelo que nem todos os cabelos se 

encontram na mesma fase ao mesmo tempo [30].  

A teoria de ativação do folículo, defende que alguns fatores existentes na papila 

dérmica atuam sobre as células do bulbo de forma a modular o ciclo capilar. O 

movimento ascendente da papila, durante a fase de catagénese, é crucial para o 

restabelecimento do contacto folicular entre esta e as células do bulbo e consequente 

indução de um novo ciclo [35]. 

O capital capilar pode ir até aos 25 ciclos sucessivos, de 4 a 5 anos cada [32]. 

 

2.4. – A QUEDA DE CABELO: DIFERENTES ABORDAGENS 

Existem vários tipos de alopécia, que têm a sua origem em causas distintas e 

que se manifestam de forma diferente nos indivíduos [30]. 

2.4.1 – Queda de Cabelo Crónica 

Também conhecida como alopécia androgenética, é uma das formas mais 

comuns de alopécia, afetando preferencialmente homens (cerca de 80%) e mulheres 

(cerca de 50%) [36].  

Esta alopécia carateriza-se por uma fase de angénese reduzida, em que ocorre 

uma eliminação prematura do capital capilar, e em que é prolongado o tempo de pausa 

entre a queda de um cabelo e o nascimento do seguinte [30].  

Trata-se de uma diminuição progressiva da qualidade (o cabelo fica mais fino)  

e da quantidade (menos cabelo a nascer) dos cabelos, bem como do diâmetro do 

mesmo [36].  

A queda é localizada e tende a estender-se da cabeça (zona das têmporas) até 

ao vértex [36].  

Pode iniciar-se entre os 18 e 20 anos de idade ou mais tarde, sendo que é uma 

queda discreta, muitas vezes até impercetível, que quanto mais precoce for, pior: e a 

calvíce continua a agravar-se se nada for feito [30,36]. 

As causas são múltiplas e associadas a [36]:  

 Fatores genéticos;  

 A atividade da enzima 5α-redutase que ativa os androgénios nocivos para o 

cabelo (a di-hidrotestosterona). Este metabolito deixa os folículos sensíveis e 

prejudica absorção de nutrientes, tornando os fios de cabelo frágeis e quebradiços;  
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 Presença de inflamação crónica nos tecidos que circundam o bulbo, 

formando-se radicais livres que afetam o tecido conjuntivo;  

 Diminuição da circulação sanguínea e das trocas celulares.  

A diminuição da densidade do cabelo, a miniaturização do folículo e a redução 

da fase de anagénese são alguns pontos-chave a ter em consideração para um 

diagnóstico clínico diferencial [30].  

Assim, é fundamental identificar se há fator desencadeante ou causa, sendo 

que como já referido, a alopécia androgenética requer um diagnóstico precoce e uma 

atuação cosmética e/ou farmacológica conveniente (solução cutânea de minoxidil, 

antagonistas andrógeneos, inibidores da enzima 5α-redutase) [36]. 

 

 

2.4.2 – Queda de Cabelo Reacional 

Também conhecida como eflúvio telogénico, é uma alopécia temporária, que 

afeta principalmente as mulheres e se carateriza por um início abrupto, podendo durar 

entre algumas semanas a vários meses (agudo < 6 meses / crónico > 6 meses) 

[30,37].  

Esta alopécia manifesta-se por uma redução da fase de angénese associada 

com um aumento do número de cabelos em fase de telogénese, levando a que se 

altere a relação (85% / 15%) entre o número de folículos anagénicos  e telogénicos 

como acima mencionado [32].  

Apresenta-se  por uma redução no volume da cabeleira, podendo ser o ponto 

de partida para uma queda crónica em que os cabelos ficam cada vez mais finos e 

com perda de volume [38].  

As causas são múltiplas e identificáveis [38]:  

 Stress físico e emocional; 

 Fadiga; 

 O puerpério; 

 Toma de medicamentos (anticoagulantes, antitiróideus, antirreumatismais, 

antimitóticos); 

 Dietas; 

 Carências em oligoelementos e vitaminas. 

Surge 6 a 16 semanas após o fator desencadeante, podendo também afetar as 

unhas.  
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A  ausência de miniaturização, o aumento da telogénese e uma boa 

densidade são alguns parâmetros a ter em conta no diagnóstico clínico diferencial de 

um eflúvio telogénico [30].  

Assim, uma vez que o eflúvio telogénico é autolimitado e tem melhoria 

espontânea, após a eliminação da causa, é fundamental perceber o fator 

desencadeante para poder atuar [30,38]. 

2.5. – QUEDA GLOBAL: HOMENS E MULHERES 

As quedas de cabelo crónica e reacional têm como origem a desregulação do 

ciclo de vida do cabelo que, independentemente da causa, leva a um afinamento da 

fibra, perda significativa do número de cabelos e  áreas de couro cabeludo visível [32].  

A queda de cabelo leva a uma alteração de todo o «ecossistema» capilar e 

consequentemente a uma redução global da atividade do mesmo.  

Deste modo, para combater a alopécia de modo global, é necessário atuar 

sobre o maior número de mecanismos responsáveis pelas alterações do ciclo de vida 

do cabelo. 

2.5.1 – Wnt, o interruptor indispensável na reiniciação do ciclo piloso 

A Wnt constitui uma grande família de glicoproteínas ricas em cisteína, 

produzidas por vários tipos de células. [32].  

Está envolvida em diversas vias de sinalização que atuam em fenómenos 

biológicos cruciais, que vão desde o desenvolvimento embrionário até à manutenção 

e renovação do tecido adulto [39].  

Durante o ciclo piloso, a Wnt é fortemente expressa na fase de anagénese, 

sendo essencial para ativar as células estaminais do folículo piloso e preparar um 

novo ciclo, acabando por funcionar como uma espécie de interruptor molecular, que 

permite despertar estas células [40,41].  

Assim, quando há uma perturbação desta via, ocorrem diversas anomalias no 

folículo, como [41]:  

 A invaginação do folículo aquando do seu crescimento falha; 

 A ativação do folículo é adiada; 

 A proliferação das células na base da matriz é igualmente mais lenta; 

 A duração da fase de anagénese é reduzida, tornando-se a fase de catagénese 

prematura [42].  
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2.5.2 – Extrato de Sementes de Aipo: Fator de Estimulção da Wnt 

Como já referido anteriormente, a via Wnt é indispensável à ativação do 

processo de neomorfogénese do folículo piloso, permitindo iniciar uma nova fase de 

anagénese [42].  

Após vários estudos de seleção vegetal, as sementes de aipo foram 

identificadas como uma fonte ótima que permite obter um extrato de uma molécula 

designada Senkyunolide®, capaz de potenciar a via Wnt em cerca de 49% e reprimir 

a síntese de uma proteína (DKK) inibidora da mesma em cerca de 45% [41,42] . 

Dado que a descoberta desta molécula é relativamente recente, a atividade da 

mesma na via Wnt continua a ser alvo de investigação  

 

2.5.3 – Cuidados específicos  

Para travar todos os tipos de queda de cabelo, procuram-se cuidados que 

auxiliem a: estimular o crescimento do cabelo, travar a queda, aumentar a 

densidade capilar, fortificar e embelezar o cabelo [32].  

Assim, para se obter o cuidado de tratamento ideal, é crucial atuar nos alvos 

biológicos envolvidos na queda e crescimento do cabelo, nomeadamente [32,41]: 

antecipando e prolongando a fase de anagénese, promovendo a via Wnt e inibindo a 

enzima DKK; evitando a miniaturização do folículo (na origem de um cabelo mais fino); 

atuando no stress oxidativo que altera a qualidade da fibra; melhorando a 

vascularização para aportar vitalidade; adiando a senescência (prematura nos 

indivíduos com alopécia).  

2.6. – INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

2.6.1 – Metodologias 

O período pandémico que estamos a viver associado ao stress físico e 

psicológico a que a população tem estado sujeita  é um fator  despoletante no aumento 

do número de casos de utentes que manifestam problemas com queda de cabelo. 

Durante o meu período de estágio vários foram os casos para os quais me pediram 

aconselhamento, não só por esta ser uma problemática frequente na estação do 

outono como devido ao facto de regularmente sermos confrontados com algumas 

situações mais graves e num estado mais avançado. Assim, houve alguns utentes a 

solicitar especificamente determinados produtos sem o conhecimento prévio de que, 

de acordo com o tipo de queda também o cuidado de tratamento variava.  
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Deste modo, decidi realizar uma formação interna sobre os diferentes 

tipos de queda de cabelo, exemplificando cuidados de tratamento específicos de 

acordo com os produtos que a farmácia dispunha, de forma a facilitar o processo de 

atendimento, numa abordagem de um utente com esta condição fisiológica.  

Para a sua realização, elaborei uma breve apresentação em formato 

PowerPoint  (Anexo IV) onde numa primeira abordagem contextualizei de forma 

sucinta a estrutura e propriedades do cabelo bem como as diferentes fases de 

crescimento a ele associdadas, defini os diferentes tipos de queda de acordo com o 

género e as causas múltiplas associadas e dei exemplos de cuidados de tratamento 

específicos existentes na farmácia. 

Para completar o projeto, elaborei uma tabela resumo (Anexo V) com algumas 

destas informações e os produtos que melhor se adequavam para cada tipo de queda, 

que afixei no placard da zona de BackOffice da farmácia, de forma a que todos os 

elementos da equipa da FP a pudessem consultar no momento do atendimento. 

Ainda durante o meu período de estágio, tive a oportunidade de participar numa 

“Masterclass Antiqueda” da marca Phyto® (Anexo VI), de forma a consolidar e adquirir 

novos conhecimentos nesta área. Foi uma formação muito enriquecedora, pois 

consegui esclarecer algumas dúvidas que ainda persistiam relativamente a este tema 

e  na qual me foi também facultado material teórico como auxílio para a execução 

deste projeto. 

Assim, o objetivo primordial deste projeto foi, além de ter a oportunidade de 

aprofundar informação relativamente a esta temática, conseguir instruir a equipa da 

FP, de modo a prepará-la para um aconselhamento personalizado, capaz de 

responder com a maior brevidade e excelência às necessidades e questões colocadas 

pelos utentes. 

 

2.6.2 – Discussão e Conclusão  

A formação teve a duração de dez minutos e foi realizada em grupos de dois 

elementos, dado que a afluência de utentes não permitiu que toda a equipa estivesse 

presente em simultâneo.  

Senti que foi uma mais valia para todos os elementos, dado que alguns já não tinham 

bem presentes conceitos chave importantes para melhor satisfazer as necessidades 

dos utentes relativamente a esta temática, além de que, no que diz respeito aos 

produtos disponíveis na famácia para tratamento desta condição fisiológica, foi uma 
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excelente oportunidade para os evidenciar, uma vez que estes se encontram 

em constante rotatividade.  

O impacto desta formação foi notório, pois permitiu aconselhar determinados 

cuidados aos utentes que iam com uma ideia pré-concebida de determinado produto 

e na realidade este não era o que mais se indicava à condição por eles apresentada.  

De destacar o caso de uma utente que chegou à farmácia e solicitou um 

cuidado de tratamento específico para a queda de cabelo progressiva porque uma 

amiga usava e lhe tinha sugerido esse produto. Depois de abordar a utente e perceber 

as manifestações por ela apresentadas, expliquei-lhe calmamente que o produto por 

ela solicitado não era o mais indicado para o seu tipo de queda, dado que, de acordo 

com as suas queixas, estávamos perante uma perda de cabelo temporária decorrente 

da exposição a várias situações de stress. A utente mostrou-se suscetível à 

informação transmitida e acabou por adquirir o produto que lhe tinha aconselhado, 

sendo que, algumas semanas depois, regressou à farmácia e comunicou-me que 

estava muito satisfeita com os resultados do cuidado de tratamento por mim 

recomendado. 

3 - GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DA FARMÁCIA DA PONTE 

 Pouco tempo depois de iniciar o meu estágio, foi-me proposto assumir o cargo 

de gerir as redes sociais da farmácia da ponte.  

 Por ser uma área que gosto e na qual me sinto à vontade, estive encarregue 

de promover e destacar a Farmácia da Ponte através das plataformas de 

comunicação social Facebook e Instagram, tendo a oportunidade de divulgar 

campanhas em vigor na farmácia bem como apresentar aos nossos utentes novos 

produtos que íamos adquirindo. No (anexo VII) partilho algumas publicações 

realizadas por mim na página da farmácia.  

 Foi um balanço bastante positivo, uma vez que conseguimos alcançar utentes 

que não vão com tanta frequência à farmácia e que gostam igualmente de se manter 

atualizados e ao corrente das promoções e novidades existentes, do mesmo modo 

que permitiu momentos de grande animação, partilha e proximidade entre a equipa, 

nos períodos em que nos juntávamos para filmar ou fotografar. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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 Foram seis meses de estágio desafiantes, trabalhosos, mas com grande 

contributo para o meu futuro a nível profissional e pessoal.  

 Diariamente adquiri e pus em prática novos conhecimentos e tive a 

oportunidade de contactar com pessoas de diferentes faixas etárias.  

Foi uma experiência muito gratificante, ao lado de uma equipa extraordinária que me 

acolheu como se desde sempre fizesse parte da família da FP.  

 Toda esta experiência foi vivida em tempos de pandemia, o que condicionou a 

disponibilidade para a realização da formação interna bem como de outros projetos 

que tinha em mente e não consegui realizar devido a todas as restrições impostas. 

Contudo, a experiência do estágio não foi prejudicada, uma vez que a equipa, desde 

muito cedo, depositou em mim confiança para realização de tarefas de maior 

responsabilidade, mostrando-se sempre disponível para me amparar nos momentos 

de maior dificuldade.  

 Ser farmacêutico comunitário é uma profissão fascinante, todos os dias somos 

confrontados com diferentes situações que merecem a nossa maior disponibilidade e 

dedicação. 

Cada utente é especial e, muitas vezes, procura no farmacêutico um ombro amigo, 

alguém que o escute e lhe dê atenção, fazendo isso toda a diferença no dia-a-dia 

dessas pessoas.  

 Certamente, ainda tenho muito para aprender, no entanto, chegar ao fim desta 

caminhada e saber que coloquei um sorriso na cara de vários utentes da Farmácia da 

Ponte deixa-me de coração cheio e faz crescer em mim, ainda mais, este amor pela 

profissão farmacêutica. 
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ANEXOS 

Anexo I: Medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 

 

 

 

 

 

Anexo II: Certificado “Curso Geral Digital” da marca  Bioderma® 
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Anexo III: Panfleto - Medicamentos Genéricos 
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Anexo IV: Apresentação em formato PowerPoint realizada para a 
formação interna intitulada “Queda de Cabelo”. 
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Anexo V: Tabela-resumo com os cuidados de tratamento específicos existentes na farmácia, 
para os diferentes tipos de queda de cabelo. 
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Anexo VI: Certificado “Masterclass Antiqueda” da marca Phyto® 

Anexo VII: Publicações realizadas nas redes sociais da Farmácia da Ponte. 
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