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Resumo 

Ao longo dos cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, ouvimos falar 

permanentemente sobre as nossas diferentes saídas profissionais e do quanto é importante, tendo 

em conta a pluralidade do nosso conhecimento, escolhermos aquilo que realmente gostamos. E, de 

facto, isso consegue-se fazer com alguma lucidez nesta última etapa do curso que é o estágio 

profissionalizante.  

O estágio profissionalizante tem a duração de seis meses, sendo que quatro deles foram passados 

em farmácia comunitária, na Farmácia Avenida. Quatro meses extremamente intensos e desafiantes 

tendo em conta a pandemia da COVID-19 e os números atingidos em Portugal durante esse período, 

inevitáveis de referir.  

Para melhor descrever a minha experiência durante estes quatro meses em farmácia comunitária 

dividi este relatório em duas partes distintas. A primeira parte apresenta todo o funcionamento 

interno da farmácia, de que forma é que a mesma se organiza e qual o seu posicionamento junto 

da sociedade e uma segunda parte onde dou a conhecer os projetos que desenvolvi.  

O primeiro projeto é sobre a pandemia da COVID-19. Desenvolvi este projeto pela consciência clara 

da dificuldade que a comunidade tinha em ter acesso a informação verídica. Foram muitas as 

notícias falsas e mitos que circularam nos diversos meios de comunicação social. Desinformação 

esta que provocou uma enorme confusão e ignorância às pessoas, que depois se refletia no tipo de 

perguntas e compras que faziam na farmácia.  

O segundo projeto desenvolvido foi sugerido pela diretora técnica da Farmácia Avenida (FAV), a 

Dra. Joana Cerqueira Maia, que consistiu na atualização de uma base de dados de produtos não 

sujeitos a receita médica, que inclui desde suplementos alimentares a produtos de dermocosmética. 

Isto porque, o número de pedidos de entregas ao domicílio pelo website farmácia.pt aumentou de 

forma exponencial durante a fase de confinamento, pelo que era importantíssimo que toda a 

informação disponibilizada fosse a mais correta e clara possível, ou seja, de fácil ao entendimento 

de todos.  
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PARTE I- Contextualização do estágio de farmácia comunitária 

 

1. Introdução 

Durante os cinco anos do Mestrado em Ciências Farmacêuticas sempre foi realçada a 

importância do farmacêutico comunitário junto da sociedade e, de facto, passados quatro meses 

na Farmácia Avenida (FAV), de 16 de novembro a 12 de março, pude verificar isso mesmo.  

Os farmacêuticos conquistaram junto das populações uma posição de elevada credibilidade. As 

pessoas reconhecem nestes profissionais de saúde fontes de informação fidedignas e próximas, 

a quem recorrem para esclarecer dúvidas sobre diferentes problemas de saúde. Assim mais do 

que responsáveis pela dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica, os farmacêuticos 

têm a responsabilidade social de aconselhar, prevenir e atuar em diferentes momentos sempre 

com o foco no bem-estar da saúde dos utentes.  

Neste relatório explanei todas as atividades realizadas ao longo do estágio na FAV, todas as 

formações em que participei [ANEXO I] e o plano de estágio desenvolvido.  

 

Tabela I- Plano de Estágio desenvolvido 

 Novembro 

2020 

Dezembro 

2020 

Janeiro 

2021 

Fevereiro 

2021 

Março 

2021 

Armazém (arrumação e organização) e 

Domicílios (organização e preparação de 

pedidos de entregas ao domicílio) 

     

Plano de Integração teórico no GSB 23, 24 e 25     

Receção de Encomendas      

Acompanhamento no atendimento ao balcão       

Atendimento ao balcão autónomo      

Laboratório de Manipulados     9 e 10 

Desenvolvimento e implementação do projeto 

“Lidar com a pandemia da COVID-19””  

     

Desenvolvimento do projeto “Catalogação de 

MNSRM do website farmácia.pt” 

     

 

1.1 Enquadramento da história da Farmácia Avenida 

A FAV nasceu em 2008 e é uma das cinco farmácias do grupo Sá da Bandeira (GSB). 

A farmácia original do grupo é a Farmácia Sá da Bandeira (FSB) que conta com mais de 75 anos 

de existência e experiência. Ao longo dos últimos anos, os irmãos Dr. António Liberal e Dr. Luís 

Liberal têm investido em expandir o grupo, dando origem a mais quatro farmácias que são a 

FAV, a Farmácia Avenida Mais, Farmácia Sá da Bandeira de Rio Tinto e a Farmácia Sá da 

Bandeira de Ermesinde.  Com esta expansão, conseguiram criar um projeto que tem como 

objetivo aproximar a farmácia comunitária, e todos os serviços que a mesma disponibiliza, à 

sociedade. Para além das farmácias físicas, o GSB já conta também com dois endereços online 

que permitem ainda uma maior proximidade junto da população, a farmácia.pt e a skin.pt.  
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1.2 Localização e horário 

A FAV localiza-se na Rua Primeiro de Janeiro, junto à Avenida da Boavista, no Porto. Tendo em 

conta a localização geográfica da FAV, pode-se afirmar que a grande maioria do público que 

frequenta a farmácia são os moradores da Boavista de classe média-alta. No entanto, estando a 

FAV localizada perto do Estádio do Bessa, perto do ginásio Holmes Place e de outros serviços, 

consegui verificar que o público é bastante variado e com diferentes tipos de necessidades.  

Tendo em conta o poder socioeconómico e a faixa etária dos clientes da FAV, pode-se afirmar 

de que a maioria dos atendimentos são de medicação de uso crónico e de cosmética. A FAV 

conta, também, com a particularidade de ter muitos clientes médicos com alguma idade que 

passam, ainda, bastantes receitas manuais, o que obriga a uma atenção reforçada na medicação 

a dispensar.  

Numa situação normal o horário da Farmácia Avenida seria das 08h30 à 00h durante os dias 

úteis, ao sábado das 09h à 00h e os domingos e feriados das 10h à 00h. No entanto a partir de 

março de 2020, tendo em conta a pandemia da COVID-19, o horário foi alargado para ajudar o 

máximo de pessoas possível e evitar aglomerações. 

 

O meu horário enquanto estagiária variou ao longo dos quatro meses. No início do estágio 

comecei por fazer o horário das 09h às 17h30, nos meses em que estive no atendimento, o 

horário variou bastante, adaptando-se às necessidades da equipa. A hora de almoço foi, 

maioritariamente, de 1 hora. Durante os meus quatro meses de estágio, tive, também, a 

oportunidade de trabalhar alguns sábados e domingos para entender a dinâmica da farmácia 

nesses dias e no final do mês de fevereiro, dia 28, tive a oportunidade de fazer o fim do mês e 

entender tudo o que se fazia.  

 

1.3 Recursos Humanos 

A equipa da FAV é bastante completa, é constituída por vários farmacêuticos, técnicos de 

farmácia, estafetas, por auxiliares de armazém e por um segurança.  

A diretora técnica da FAV é a Dra. Joana Cerqueira Maia e as diretoras técnicas substitutas são 

a Dra. Joana Costa, a Dra. Sylvie Carvalho e a Dra. Luísa Monteiro. Durante a semana, está 

permanentemente uma pessoa no armazém responsável pela organização de todo o material 

que lá chega. Também, durante os dias úteis, das 18h30 às 20h30, está presente na FAV uma 

enfermeira responsável por prestar auxílio aos utentes naquilo que for necessário.  

A maioria dos pedidos para entregas ao domicílio do GSB são preparados e enviados da FAV, 

daí ter referido acima os estafetas. São eles que circulam durante o dia pela FAV a buscar as 

encomendas de forma a entregá-las a tempo e horas, tendo em conta as rotas definidas. O 

segurança da FAV faz parte da equipa desde que a pandemia começou de forma a ajudar a 

controlar o número de pessoas dentro da farmácia e a distância a que estão umas das outras. 

A restante equipa tanto farmacêutica como técnicos de farmácia divide-se em equipas 

específicas, para desempenhar determinadas tarefas como economato, marketing, correção de 

receitas e gestão do dinheiro das caixas.  
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Enquanto estagiária tive a oportunidade de acompanhar de perto alguns destes trabalhos, 

nomeadamente a correção de receitas e a organização do marketing.  

 

1.4 Espaço da Farmácia 

A FAV em termos de dimensões não pode ser considerada uma grande farmácia. No entanto, 

tendo em conta o elevado fluxo de clientes é necessário que tenha o máximo de produtos 

possível, de forma à resposta final a um pedido de um cliente seja sempre positiva. Para que tal 

aconteça, toda a equipa da FAV organiza e rentabiliza o espaço o melhor possível.  

 

1.4.1 Espaço interior 

A zona do atendimento é a mais relevante para a FAV, considerando que é a principal área com 

a qual os utentes se deparam. Ao entrar na farmácia deparamo-nos com a existência de quatro 

balcões de atendimento, em funcionamento. Por consequência, da pandemia COVID-19, os 

balcões foram reorganizados de forma a evitar uma proximidade exagerada entre pessoas, foram 

equipados por acrílicos que ajudam a proteger toda a equipa da FAV e os respetivos utentes e 

foi colocado um dispensador de álcool-gel, para desinfeção das mãos aquando da entrada na 

farmácia.  Os lineares do atendimento estão organizados por zonas, considerando o tipo de 

produto. Atrás dos balcões principais estão expostos os medicamentos não sujeitos a receitas 

médica (MNSRM), medicamentos de uso veterinário, medicamentos homeopáticos e os 

suplementos alimentares. Na restante farmácia existem zonas específicas como os produtos 

mamã e bebé, os produtos de uso masculino, os produtos relativos à sexualidade, como 

lubrificantes e preservativos, os produtos de uso capilar, os produtos para higiene oral e, ainda, 

uma área com produtos de uso podológico. Tirando estas áreas específicas, a restante farmácia 

está preenchida por marcas cosmetológicas devidamente organizadas por gamas. Uma das 

zonas principais com a qual os utentes se deparam ao entrar na farmácia é aquela que destaca 

todas as campanhas que estão a decorrer durante esse mês, nomeadamente a chamada “Marca 

do Mês” que conta, normalmente, com um desconto de 30% em todos os produtos.  

O armazém da FAV é um dos espaços mais importantes da mesma. Fruto da pandemia COVID-

19 este espaço sofreu remodelações. O aumento do fluxo de pedidos de entregas ao domicílio 

aumentou exponencialmente, por essa razão o armazém foi dividido em duas zonas principais. 

A zona onde recebem e preparam os pedidos de domicílio e a zona onde se dá entrada às 

encomendas vindas dos armazenistas e a todo o material das restantes farmácias do GSB. 

Para agilizar a arrumação dos produtos rececionados, existem quatro banheiras que ajudam na 

distribuição dos produtos tendo em conta o local onde os mesmos vão ser guardados. Este 

espaço tem, também, a estante com as prateleiras dos produtos “não pagos”, “produtos pagos”, 

produtos “não conformes”, produtos de validade reduzida e zona de expedição. Os chamados 

produtos “pagos” e produtos “não pagos” são produtos individuais pendentes que resultam das 

encomendas instantâneas realizadas durante os atendimentos. Isto é, quando determinados 

produtos não estão disponíveis na farmácia, os mesmos encomendam-se pelo SIFARMA 2000 

a um dos armazenistas e preenche-se uma folha específica. Esse impresso acompanha o 
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pedido, para que quando o produto chegar à farmácia se saiba exatamente para quem é e 

quando foi pedido e tem um destacável que fica para o cliente, para que o mesmo consiga fazer 

o levantamento do produto.  Chegando o produto à farmácia, tendo em conta se o cliente já 

deixou pago ou não, arruma-se na respetiva prateleira. Os produtos “não conformes” são 

produtos danificados, que ou foram devolvidos por utentes ou que se estragaram na farmácia 

por algum tipo de acidente. Os produtos de validade reduzida são produtos cuja validade termina 

em três meses. A zona de expedição é o espaço onde se colocam, organizadamente, todos os 

materiais a serem enviados da FAV para as outras farmácias do GSB.  

No armazém encontram-se os dois armários principais da farmácia onde se organiza a maioria 

da medicação por ordem alfabética e por uso farmacêutico.   

Um dos armários divide-se, assim em retais, ampolas, xaropes, saquetas, formas sólidas, 

psicotrópicos e estupefacientes e o outro separa os produtos otológicos, os produtos 

oftalmológicos, as águas do mar, as pomadas e cremes, os produtos nasais, os produtos 

injetáveis, as loções/produtos de aplicação tópica e produtos de aplicação vaginal e, também, os 

champôs, os produtos de grandes volumes (quantidades superiores a 200 mL), os 

bucodentários, as próteses e alguns produtos de cosmética que não conseguem ser arrumados 

nos lineares junto ao atendimento. Por cima destes dois armários estão, ainda, dispostos vários 

contentores onde se colocam todos os medicamentos excedentes, ou seja, que todos aqueles 

que já não cabem nas gavetas dos armários. Esses contentores estão igualmente organizados 

por ordem alfabética e por uso farmacêutico. 

Junto à zona do armazém existem outros móveis importantes. Um que guarda todos os produtos 

cosméticos excedentes organizados por marcas e outro que reúne papas, leites, e produtos de 

alimentação infantil; complementos alimentares hipercalóricos/hiperproteicos e fraldas para 

adultos e crianças. Para além dos armários referidos, existe, também, um frigorífico onde estão 

guardados os produtos termolábeis, como insulinas, produtos de fertilidade, vacinas, entre 

outros. No frigorífico as gavetas estão, também, organizadas por ordem alfabética para facilitar 

a procura de um produto e está sempre a uma temperatura inferior a 8ºC.  

Tudo está disposto no armazém de forma a haver grande facilidade e rapidez a encontrar um 

determinado produto, facilitando os atendimentos.  

O gabinete de enfermagem é um espaço confortável onde se prestam diversos serviços, 

nomeadamente a medição de parâmetros bioquímicos como medição do colesterol total, 

triglicerídeos e glicemia capilar. Neste espaço existe, também, uma máquina para medição da 

tensão arterial. Este espaço dispõe ainda de duas balanças, uma para bebés e uma para adultos.  

É neste espaço onde também se presta ajuda em pequenos ferimentos, havendo material de 

desinfeção, compressas e pensos rápidos. O gabinete de enfermagem é o espaço onde a 

enfermeira do grupo trabalha das 18h30 às 20h30 durante os dias úteis para ajudar em serviços 

mais específicos, como administração de injetáveis.  

O escritório e laboratório é um espaço privado e limitado à equipa da FAV que é utilizado para 

diversos fins. Este espaço possui uma enorme estante onde se organiza todo o receituário, para 

que no final do mês tudo seja mais intuitivo e fácil de organizar tendo em conta a 
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entidade/subsistema para onde vão ser enviadas as receitas. É no escritório que existe o 

segundo frigorífico da farmácia e onde se preparam medicamentos extemporâneos, como 

antibióticos. Para além de tudo o que já foi referido, o escritório serve, também, mais 

recentemente para arrumar as encomendas a enviar para os pedidos de domicílio.  

 

1.4.2 Espaço exterior 

A FAV está muito bem localizada geograficamente, um dos lados da farmácia está virada para a 

Avenida da Boavista e o outro está virado para a Rua Primeiro de Janeiro. A FAV tem, também, 

do lado da Avenida da Boavista uma cruz verde luminosa que transmite várias informações 

acerca da farmácia. Desse mesmo lado, também, existe o postigo, usado nas noites de serviço. 

A FAV adquiriu, também, recentemente, uma sala num edifício perto da farmácia, para que os 

elementos da equipa fossem lá almoçar nos devidos turnos e com a distância de segurança, 

agora necessária.  

 

2. Organização da farmácia 

2.1 Armazém  

2.1.1 Gestão de stocks 

A gestão de stocks da FAV tem três palavras que a definem; inovação, disponibilidade e 

competitividade. A política do GSB de forma geral é que a resposta dada ao cliente aquando de 

uma primeira abordagem seja sempre positiva, a chamada política “zero ruturas de stock”. Para 

que tal aconteça, a FAV faz compras de forma a manter stocks para três meses. Estas compras 

são baseadas no histórico de vendas desses produtos, durante um determinado período, isto é:  

Para produtos com elevada rotatividade:  

 Mínimo – stock para 10 dias de vendas  

 Máximo – stock para 30 dias de vendas 

Para produtos com baixa rotatividade:  

 Mínimo – 0  

 Máximo – 1 

Para produtos sem rotatividade: 

 Stocks 0/0 

Como resultado da pandemia da COVID-19, houve uma grande procura de medicação por parte 

dos utentes e muitos laboratórios apresentaram rutura de stocks. Muitas vezes, durante os 

atendimentos era necessário pedir aos clientes que trocassem de laboratório/genérico de uma 

determinada substância ativa, porque, efetivamente, estava esgotada e não era possível 

encomendar em nenhum dos distribuidores. É evidente de que se trata de uma situação atípica, 

no entanto, para evitar falhas ao “balcão”, durante os atendimentos é política da FAV prevenir, 

tentando garantir um stock mínimo de determinados produtos esgotados. Caso não seja 

possível, o que se faz é preencher um papel com a indicação de qual o produto em falta e de 
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quantos e quais os utentes é que já o procuravam. Assim, liga-se diariamente para os quatro 

distribuidores principais a perguntar se o mesmo já está ou não disponível e mal esteja, os 

clientes são devidamente contactados. Para além deste mecanismo, a FAV tem outros, como: o 

preenchimento de um outro impresso que está junto à zona de atendimento. Quando há uma 

falha ao balcão (esse impresso é mais tarde analisado e caso seja necessário há um ajuste do 

stock) e uma permanente rotação de produtos entre as farmácias do GSB.  

Durante o meu estágio, o exemplo mais flagrante de um medicamento esgotado foi o Victan. 

Tanto a caixa de 20 comprimidos como a caixa de 60 comprimidos estiveram esgotadas. Assim 

que alguma delas ficava disponível num dos armazenistas, fazia-se uma encomenda e ia-se 

informando todos os utentes que estavam a aguardar pela medicação. O levantamento só era 

feito mediante receita médica atualizada.  

 

2.1.2 Gestão de prazos de validade 

A política da FAV em relação aos prazos de validade (PV) vai de encontro aquilo que é obrigatório 

fazer-se a nível nacional. “Os produtos com o prazo de validade a dois meses do seu termo, ou 

com esse prazo já ultrapassado, devem ser separados das existências utilizáveis, não devendo 

ser vendidos ou fornecidos, mas imediatamente devolvidos ao fornecedor.” [1]. Ora, tendo esta 

norma em conta, aquilo que a FAV faz é retirar todos os meses uma listagem de produtos, pelo 

SIFARMA 2000, cuja validade termina em três meses. Essa lista é devidamente analisada, 

verificando os nomes e o número em stock desses produtos, de seguida os mesmos são 

recolhidos e colocados na prateleira dos “produtos de validade reduzida”. Este procedimento é 

feito, esperando que durante um mês esses produtos consigam ser escoados da farmácia. Se 

ao fim desse mês não se tiver conseguido vender os produtos, os mesmos são devolvidos aos 

distribuidores, considerando que a maioria dos laboratórios e armazenistas só aceita a devolução 

de produtos com uma antecedência de dois meses do PV. A maioria das devoluções relativas 

aos PV são feitas para a OCP, caso não sejam aceites, tenta-se devolver para a COOPROFAR. 

Se nenhum destes distribuidores aceitar, dá-se então quebra do produto quando a validade 

terminar.  

 

2.1.3 Armazenamento dos medicamentos 

O armazenamento dos medicamentos é uma das partes logísticas mais importantes da FAV, isto 

porque o espaço físico da farmácia não é grande, pelo que é necessário um bom aproveitamento 

do mesmo. Considerando o grande fluxo de utentes da farmácia, pretende-se que os 

atendimentos sejam o mais competente e fluídos possível, pelo que a procura do produto deve 

ser rápida e eficaz. Garante-se isto ordenando os produtos por ordem alfabética, por forma e por 

uso farmacêutico. De forma a certificar a qualidade dos medicamentos a FAV tem um enorme 

cuidado com as condições de temperatura (< 25ºC) e humidade (<60%). Todos os medicamentos 

termolábeis são guardados nos dois frigoríficos da farmácia (armazém e escritório) sempre com 

uma temperatura inferior a 8ºC. [2]. Os MNSRM expostos na zona de atendimento da farmácia 

estão organizados atrás dos balcões de forma ao farmacêutico chegar até eles e não os utentes 
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e todos os outros produtos de venda livre como produtos de dermocosmética, produtos de 

podologia, higiene oral, entre outros estão acessíveis aos utentes da farmácia.  

 

Ao longo do meu estágio, estive apenas, cerca de três semanas, exclusivamente, no armazém. 

Estas três semanas iniciais foram essenciais a que eu depois fosse muito mais eficiente nos 

atendimentos, pela rapidez a encontrar os produtos e a reconhecer as embalagens. No entanto, 

o mais relevante do trabalho desenvolvido durante essas semanas foi relembrar conceitos, 

nomeadamente, o uso farmacêutico de determinados medicamentos e respetivas substâncias 

ativas. Toda a equipa da FAV incentivou-me a que tentasse relembrar para que patologias 

estavam indicados determinados medicamentos e caso não conseguisse que fosse procurar no 

próprio sistema informático (SIFARMA 2000) ou que consultasse o Prontuário Terapêutico, ao 

qual me deram acesso.  

 

2.1.4 Fornecedores preferenciais 

Os fornecedores por ordem preferencial da FAV são a OCP, a COOPROFAR, a EMPIFARMA e 

a Alliance Healthcare. Fazendo a FAV parte do GSB é importante referir que os fornecedores 

preferenciais mudam de farmácia para farmácia. Sabendo que o espaço físico das farmácias do 

GSB não é muito grande, de forma a garantir o melhor serviço aos utentes e um maior controlo 

das quantidades físicas de material, desenvolveu-se um armazém específico do GSB em 

parceria com a OCP, chamado de SafeTravel. Este armazém funciona como um armazenista de 

material excedente do GSB. No entanto, parte do material ao fim de cada mês deve ser escoado 

para as farmácias do GSB. A política do GSB em relação aos produtos de cosmética é: aquando 

da falta de um produto no atendimento deve-se tentar pedir a um dos quatro fornecedores, sendo 

que o preferencial para este tipo de produtos, a seguir à SafeTravel é a COOPROFAR. Caso não 

esteja disponível em nenhum deles, deve-se tentar abordar a Skin. Skin.pt que é a loja online 

dedicada a produtos de cosmética do GSB.  

Para produtos de veterinária mais específicos recorre-se à Agroviseu e o fornecedor de 

suplementos e produtos naturais é a Ervanária do Bonjardim. Para medicamentos homeopáticos 

a FAV tem parceria com outras farmácias. Para medicamentos manipulados, o GSB tem um 

laboratório na FSB e para materiais hospitalares mais específicos o fornecedor é a Utilmédica.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de encomendar produtos de todos os fornecedores 

referidos, tanto pelo SIFARMA 2000, fazendo encomendas instantâneas de produtos ou ligando 

por via telefónica a pedir produtos mais específicos, que não existiam fisicamente na FAV. Para 

que a minha formação no GSB fosse a mais completa possível, tive, ainda, a oportunidade de 

trabalhar dois dias do mês de março no laboratório de manipulados, em FSB, para entender 

quais os produtos mais pedidos e como funcionava a logística entre o laboratório e cada uma 

das farmácias do grupo. Os pedidos que surgiam, em maior quantidade, para as Ervanárias eram 

suplementos alimentares das marcas Now, Solgar ou Biokult, principalmente da Vitamina D3 

10 000 IU ou do citrato de magnésio. Esporadicamente apareciam pedidos de chás, como o chá 

de oliveira. O produto veterinário mais específico que tive de pedir ao fornecedor Agroviseu foi 
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um antibiótico para uma infeção numa ovelha, designado de Syvamox 150 mg/ mL, 100 mL 

suspensão injetável.  

 

2.1.5 Receção e confirmação de encomendas 

A receção e confirmação de encomendas é realizada no armazém da FAV pela auxiliar da FAV 

responsável. Quando a mesma não está disponível, este trabalho vai-se alternando 

rotativamente por todos os membros da equipa da FAV.  

Aquando da chegada da encomenda o primeiro procedimento é confirmar se a fatura está 

concordante com o número de contentores entregues pelo fornecedor. Tendo em conta o pouco 

espaço do armazém, é imperativo que haja uma agilidade na arrumação da encomenda para 

desocupar o espaço. Para que tal aconteça, todas as caixas são ordenadas para dar entrada, 

mais facilmente, da encomenda no sistema. A prioridade é dada aos produtos de frio. De seguida, 

no SIFARMA 2000 seleciona-se o menu de “Receção de Encomendas” e procura-se pelo código 

associado à encomenda e o respetivo fornecedor, abre-se a mesma e introduz-se o número da 

encomenda e o valor total da mesma. Depois deste procedimento, vai-se picando o código de 

barras de cada produto, um a um, e averigua-se o PV que deve ser sempre o menor. À medida 

que os códigos de barra são picados, os produtos vão sendo colocados num dos quatro 

contentores dividindo-os tendo em conta o sítio onde vão ser arrumados. Durante todo este 

processo vão, também, sendo feitos ajustes aos preços de venda, considerando as margens da 

FAV, e verificando os preços de compra e as possíveis especificações associadas. No final de 

tudo, confirma-se se o número de produtos da fatura e o valor final da encomenda é igual à do 

sistema. Se tudo estiver correto, tira-se uma fotocópia à nota de encomenda e agrafa-se com a 

fatura para que tudo seja arquivado. Caso se trate de produtos resultantes de encomendas 

instantâneas, a auxiliar responsável pela tarefa tem de verificar as folhas individuais de pedidos, 

atendendo ao fornecedor associado à encomenda e colocar esses produtos de parte para que 

sejam arrumados nas prateleiras dos “pagos” ou “não pagos” e contactar-se o cliente.  

Durante o meu estágio, dei entrada de várias encomendas para entender como funciona toda a 

logística na prática e, principalmente, quais são as diferenças entre as encomendas dos 

fornecedores, por exemplo entre as faturas de cada um.  

 

2.2 Atendimento e administração da farmácia 

2.2.1 Política de atendimento 

A política de atendimento na FAV é igual para todas as farmácias do GSB e é, extremamente, 

especifica e concreta para que todos os colaboradores do grupo tenham a mesma postura com 

os utentes. Para que exista essa coerência no que diz respeito ao atendimento, há um 

documento designado de “Política de atendimento” que espelha todos os cuidados a ter na 

abordagem ao utente. Esse documento é acessível a todos os colaboradores do GSB para que 

possa ser consultado sempre que existam dúvidas. Aquando da entrada de um novo membro na 

equipa este documento é apresentado com detalhe para que a integração seja a melhor possível. 
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As palavras que definem o GSB e aquilo que representa para com os seus utentes são: 

Qualidade; Rigor; Paixão; Superação; Respeito e Criatividade.  

 

Logo no início do meu estágio, tive a oportunidade de participar num plano de integração, porque 

a minha entrada como estagiária na FAV coincidiu com a entrada de uma nova farmacêutica na 

FSB-Rio Tinto. A convite da Dra. Joana Cerqueira, pude participar nas sessões teóricas onde se 

apresentava toda a dinâmica da farmácia, desde as políticas de atendimento, devoluções, preços 

e stocks até campanhas de Marketing. Ou seja, tudo o que era necessário aprender sobre o 

grupo. Estas formações simpaticamente partilhadas comigo, no início do estágio, foram 

essenciais à minha integração.  

 

2.2.2 Sistema informático  

O sistema informático da FAV é o SIFARMA 2000 desenvolvido pela Glintt. Este sistema 

informático é a maior ajuda logística da farmácia, é nele que se trabalha durante os atendimentos, 

ajudando no ato de dispensa da medicação, é nele onde se gere tudo o que esteja relacionado 

com as encomendas aos fornecedores, é nele que se emite a lista dos psicotrópicos e 

estupefacientes, é ele que dá a indicação de stock de produtos nas outras farmácias do grupo e  

é com este sistema que se controlam os stocks dos produtos e os respetivos prazos de validade, 

entre outras funcionalidades. A grande mais valia deste sistema é conseguir-se com apenas uma 

base informática desempenhar-se uma série de funções de forma rápida e eficaz. Nos 

atendimentos, o SIFARMA 2000 é essencial para o farmacêutico por diversas razões, mas, 

efetivamente, a grande mais valia é a capacidade de fornecer, de forma rápida, informação 

científica sobre os medicamentos como: precauções, contraindicações, posologia, uso 

farmacêutico, entre tantas outras. Esta ferramenta permite ao farmacêutico diminuir a sua 

margem de erro aquando da dispensa de um medicamento e a prestar o melhor esclarecimento 

possível ao utente.  

 

2.2.3 Realização de encomendas 

Na rotina diária da FAV fazem-se diferentes tipos de encomendas, as encomendas diárias, as 

encomendas de produtos esgotados e as instantâneas. Relativamente às encomendas diárias, 

desde março de 2020, com o início da pandemia COVID-19, eram feitas três encomendas por 

dia, ao 12h30, às 18h30 e às 24h00. No entanto, a partir do final do mês de fevereiro de 2021 a 

FAV começou a adotar apenas duas encomendas diárias, uma do período da manhã, ao 12h30 

e outra do período da tarde, às 20h30. A encomenda do 12h30 é entregue na tarde desse mesmo 

dia e a encomenda das 20h30 é entregue na manhã do dia seguinte. Todos os dias, de acordo 

com o plano da equipa da FAV há uma pessoa responsável para essa tarefa, verificando essas 

encomendas e procedendo às alterações necessárias com base na Política de Stocks. Após 

essa verificação, emite-se o pedido de encomenda para os respetivos fornecedores. As 

encomendas dos esgotados são relativas aos produtos esgotados ou rateados há cerca de três 

meses. Para tratar destas encomendas/pendentes há, também, uma pessoa da equipa 
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destacada para tal. Esta deve contactar, via telefónica, os quatro fornecedores preferenciais 

(OCP, COOPROFAR, EMPIPHARMA e Alliance Healthcare) para verificar se o medicamento 

ainda está ou não esgotado. Caso não esteja, esse colaborador é responsável por entender 

quantos utentes estão à espera daquele medicamento na FAV e encomendar o número possível 

do produto. Existem, ainda, as encomendas instantâneas que são as encomendas efetuadas 

diretamente no SIFARMA 2000 durante um atendimento, aquando de uma falha ao balcão. 

Nestes casos, os produtos vindos nessas encomendas são diretamente para um cliente e deve-

se preencher uma folha específica da FAV com o nome do(a) utente, o número da encomenda 

e o fornecedor, o CNP e o nome do produto e o contacto telefónico, caso o(a) utente queira ser 

contactado aquando da chegada do produto à farmácia. Parte desta folha é destacável e deve 

ser entregue ao utente para que possa fazer o levantamento do produto e a restante folha fica 

na farmácia com todos os dados devidamente preenchidos para que quem dê entrada ao produto 

saiba exatamente as condições do pedido. Tendo em conta a política do GSB e, 

consequentemente, da FAV “zero ruturas de stock” é importante que se façam as encomendas 

por via verde. São estas encomendas que permitem que determinados produtos mais rateados 

do mercado nunca falhem ou pelo menos, com tanta facilidade, na FAV.  

 

Ao longo do meu estágio para além de fazer as encomendas instantâneas e por via verde durante 

os meus atendimentos, pude, também, observar os colaboradores responsáveis a fazer as 

encomendas diárias. De facto, consegui constatar de que esta organização da FAV permite 

assegurar uma relação de compromisso para com os utentes, mantendo a postura de que a 

resposta “não” é a última das opções.  

 

2.2.4 Política de devoluções 

A política da FAV relativamente às devoluções é bastante simples. Para que a gestão de 

devoluções e de encomendas seja o mais eficiente possível, todas as encomendas instantâneas, 

feitas durante o atendimento e que não fiquem pagas, têm um tempo de levantamento de três 

dias úteis. Se ao fim desses três dias úteis o produto não tenha sido levantado, o mesmo é 

devolvido imediatamente ao armazenista preferencial. Caso o produto tenha estado esgotado ou 

esteja rateado no mercado, qualquer reserva/encomenda tem o prazo de levantamento de 

apenas um dia útil. Caso não seja levantado, o processo é igual ao referido anteriormente. No 

dia-a-dia da farmácia, existem vários motivos que podem levar à devolução de um produto ao 

armazenista, no caso de um produto não conforme, isto é um produto que surja danificado e que 

não cumpra o seu propósito, um produto cujo PV seja demasiado curto, um produto que tenha 

sido enviado erradamente, um produto enviado para um cliente em específico que não faz o 

levantamento do mesmo (situação explicada acima) ou a recolha de um produto por parte do 

INFARMED. Para que a devolução seja feita corretamente, a pessoa responsável deve ir ao 

menu “Gestão de Devoluções” do SIFARMA 2000 e emite um guia de devolução que identifique 

o produto, a quantidade, o preço de custo, a taxa de IVA e a fatura que está associada à compra. 

Esse guia tem três páginas, um original e um duplicado que são enviados juntamente com o 
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produto para o fornecedor e uma terceira que fica para a farmácia de forma a ser arquivada. 

Todas elas são devidamente assinadas e carimbadas. Após este procedimento o fornecedor 

pode ou não aceitar a devolução do produto, se aceitar emite uma nota de crédito à farmácia ou 

troca o produto, se não aceitar, o produto retorna à farmácia e terá de ser a mesma a 

responsabilizar-se pelo prejuízo.  

Para além das devoluções de produtos da farmácia aos fornecedores, existem, também, 

devoluções feitas do cliente à farmácia, sempre que essa situação ocorrer, aquando de um 

atendimento, deve-se comunicar a situação à DT ou uma das suas substitutas para que a decisão 

seja tomada. No entanto, nunca se aceitam devoluções de:  

 Produtos de frio, por não se saber de que forma é que os mesmos foram conservados;  

 Medicamentos sujeitos a receita médica, cuja receita já tenha sido enviada para a 

entidade/subsistema, como por exemplo o Sistema Nacional da Saúde (SNS); 

 Psicotrópicos ou estupefacientes; 

 Produtos que tenham sido comprados com algum desconto associado e cujo código de 

barras foi retirado como comprovativo de compra;  

 Produtos danificados (produtos que não estejam lacrados, que não estejam na 

embalagem original ou que não tenham o celofane e as etiquetas de proteção, caso 

existissem). 

 

2.3 Domicílios 

Os domicílios é agora um dos maiores serviços do GSB. A partir de março de 2020 com a 

pandemia da COVID-19 este serviço que já existia desde 2007 evoluiu imenso, garantindo a 

entrega de MNSRM, MSRM e todos os outros produtos de venda livre, nomeadamente 

cosmética, em casa dos utentes. Depois do enorme crescimento verificado, foi necessário 

readaptar todo o serviço e o próprio espaço físico da FAV para garantir uma boa organização e 

logística de entregas.  

 

2.3.1 Política de atendimento 

A “Política de Atendimento” dos domicílios é muito semelhante à política aplicada na FAV, exige-

se, portanto, uma abordagem formal e uma postura correta com todos os utentes. Tendo em 

conta que os pedidos de entrega ao domicílio podem surgir por via telefónica, redes sociais como 

WhatsApp, email ou farmácia.pt (app) é preciso ter algum cuidado com a informação e 

aconselhamento transmitido aos utentes, considerando que é um contacto indireto. Para que os 

pedidos das entregas ao domicílio fossem efetuados o mais rapidamente possível, colocou-se 

uma impressora fiscal, um computador e um leitor de código de barras na zona do armazém 

especificamente para este serviço. Todos os pedidos são geridos pela central presente na FSB, 

central essa que é constituída por farmacêuticos e técnicos de farmácia responsáveis por receber 

os pedidos e emitir um papel designado, internamente, por backoffice. Este backoffice contém 

todos os dados do pedido e é enviado para um email partilhado com a FAV. De seguida enviam 

para a impressora fiscal da FAV, a guia de aviamento, a fatura e o comprovativo de pagamento. 
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Fica como responsabilidade da FAV preparar os pedidos que vão surgindo, agrafar o backoffice 

no respetivo saco e organizá-los consoante a rota em que seguem com os estafetas. Este é o 

procedimento normal dos domicílios, no entanto, tendo havido um aumento exponencial de 

pedidos, principalmente durante os estados de emergência, os mesmos começaram, também, a 

ser recebidos na FAV. Para que tudo flua da melhor forma o GSB já conta com uma equipa de 

estafetas encarregues de entregar as encomendas em casa dos utentes. De momento, a partir 

da FAV, nos dias úteis, existem 7 rotas por dia (09h-10h; 10h-11h, 11h30-13h30; 14h30-16h30; 

16h30-18h; 18h30-21h e 21h-24h), divididas por dois estafetas. Ao fim de semana, existe apenas 

um estafeta responsável e são apenas 3 rotas a sair da FAV (11h-13h; 18h-20h; 21h30-23h). As 

rotas são sempre definidas pela prioridade de ordem dos pedidos e organizadas por códigos de 

postal. Este serviço alcança agora a zona do Grande Porto e arredores.  

 

2.3.2 Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

O serviço das entregas ao domicílio é realmente dos serviços mais bem desenvolvidos pelo GSB 

e a diferença que tem perante outras entregas ao domicílio no mercado é a forma simples como 

tudo funciona, com dispensa de MSRM não é diferente, no entanto varia consoante a forma do 

pedido. Caso o pedido tenha sido feito pelo website farmácia.pt/app, existe diretamente uma 

zona que permite aos utentes preencherem com a informação pessoal (Nome; Número de 

Contribuinte; Email; Telemóvel e Código de Postal) e as informações da receita (Número da 

receita; Código de Acesso/Dispensa; Código de Opção e outros medicamentos adicionais que 

queiram ser pedidos). Caso o pedido seja feito por via telefónica é responsabilidade dos 

farmacêuticos e técnicos que recebem a chamada pedir todas as informações e fazer a leitura 

dos códigos diretamente no SIFARMA 2000. No caso de se tratar de uma receita manual, os 

códigos da receita e das vinhetas são igualmente pedidos aquando do pedido de encomenda, 

mas a mesma só pode ser entregue pelos estafetas, se a receita for recolhida na mesma altura.  

 

2.3.3 Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM podem ser pedidos pelas formas referidas acima, isto é, por via telefónica, redes 

sociais como WhatsApp, email ou farmácia.pt (app). Pelo website farmácia.pt de forma a que 

seja mais fácil para utente encontrar o produto pretendido e as melhores oportunidades, como 

por exemplo descontos, o mesmo divide-se em categorias como “Saúde e Bem-Estar”, 

“Nutrição”, “Suplementos”, “Bebé e Mamã”, “Cosmética”, “Veterinária” e “Promoções”. Caso 

tenham alguma dúvida em relação a algum produto, o GSB oferece um serviço de 

aconselhamento farmacêutico gratuito. 

 

2.3.4 Política de devoluções 

A política de devoluções é em tudo semelhante à que expliquei no ponto 2.2.4 do presente 

relatório. No entanto, tendo em conta que os produtos que estejam na iminência de ser 

devolvidos foram recebidos em casa por uma entrega ao domicílio, é necessário que a troca, 

reclamação ou devolução do produto seja feita, preferencialmente, numa farmácia física do GSB. 
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O cliente deve levar consigo a fatura da compra e a receita médica, caso tenha sido uma compra 

com MSRM. Caso o cliente não se queira deslocar fisicamente a uma das farmácias do grupo, 

pode fazer a devolução, via online, até 14 dias da data de receção do produto. Nesta situação o 

cliente deve enviar email para apoiocliente@farmacia.pt, explicando o porquê da devolução, o 

número de encomenda e os produtos que pretende devolver. Até 2 dias úteis após a receção 

desse email, a equipa responsável responde e dá seguimento ao processo de devolução 

seguindo todo um procedimento.  

 

Ao longo do meu estágio, principalmente, nas semanas iniciais em que estive, exclusivamente, 

no armazém tive a oportunidade de acompanhar de perto todo este serviço personalizado que o 

GSB oferece aos seus utentes, inclusivamente separei pedidos a serem entregues, tendo em 

conta a guia de aviamento e quando já estava no atendimento preparei alguns Backoffice tendo 

em conta produtos que falhavam ao balcão e que os utentes queriam que fossem entregues em 

casa. Com tudo isto, consegui verificar que este serviço veio ajudar a vida dos utentes do GSB, 

principalmente durante esta fase mais conturbada da pandemia COVID-19 e que as maiores 

vantagens a destacar são ser extremamente rápido, eficaz e gratuito. O segundo projeto 

desenvolvido por mim durante estes quatro meses em farmácia comunitária surgiu, 

precisamente, na necessidade de melhorar a informação dada no website farmácia.pt, para que 

os utentes tivessem menos dúvidas aquando das suas compras, nomeadamente nos MNSRM.  

 

3. Dispensa de medicamentos 

Medicamentos descrevem-se como “Substâncias ou composições de substâncias que possuam 

propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do homem ou do 

animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as 

suas funções” [3]. 

 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são aqueles que: “Podem constituir, 

diretamente ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, 

caso sejam utilizados sem vigilância médica; São com frequência utilizados em quantidade 

considerável para fins diferentes daquele a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, 

direto ou indireto, para a saúde; Contêm substâncias, ou preparações à base dessas 

substâncias, cuja atividade e ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar; Destinam-se 

a ser administrados por via parentérica, ou seja, são injetáveis” [3]. 

 

3.1.1 Receita Médica 

De momento em Portugal, de acordo com as normas de dispensa INFARMED, existem os 

seguintes tipos de receitas:  

 Receita Manual 

 Receita Eletrónica Desmaterializada (Envio por SMS ou email do utente) 
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 Receita Eletrónica Materializada. 

De forma abrangente para que as receitas se considerem válidas, devem ter as seguintes 

informações: 

 Numeração da receita; Local de Prescrição; Identificação do Utente (Nome e Número do 

SNS do utente; Número da entidade financeira responsável, sempre que aplicável e 

Regimes especiais de comparticipação identificados pelas letras “R” ou “O”); 

Identificação do médico prescritor; Identificação do medicamento (ou por designação 

comum internacional (DCI)/substância ativa ou por marca de medicamento em situações 

excecionais); Posologia e duração do tratamento e Comparticipações especiais. 

Para as receitas eletrónicas materializadas devem estar indicadas as seguintes especificidades:  

 Tipo de receita. 

 Via da receita, isto porque as receitas podem ser renováveis, principalmente em 

medicamentos de uso de longa duração. 

 Validade da prescrição e número de embalagens. A prescrição tem uma validade de 30 

dias consecutivos, a partir da sua data de emissão. Em cada receita podem estar 

prescritos até quatro medicamentos diferentes, isto é, apenas quatro embalagens de 

medicação no total por receita. De cada medicamento podem ser prescritas duas 

embalagens de cada medicamento, exceto os medicamentos cuja embalagem é unitária. 

Nesses casos, podem ser prescritos 4 embalagens do mesmo medicamento. Existem, 

também, a exceção de medicamentos de longa duração, nestes casos podem ser 

prescritas até doze embalagens.  

Para as receitas médicas eletrónicas desmaterializadas têm de ser verificadas os seguintes 

aspetos:  

 Os tipos de linhas de prescrição.  

 Validade e número de embalagens dispensadas. Podem ser dispensadas duas 

embalagens de medicação de curta duração, ou seja, até 60 dias consecutivos a partir 

da emissão da receita ou seis embalagens de medicação que seja de longa duração 

com levantamento até seis meses após a emissão da receita. No caso de embalagens 

de medicação unitária, podem ser prescritas quatro embalagens do mesmo 

medicamento ou doze em caso de tratamento de longa duração. 

 Hora de prescrição e assinatura digital do médico prescritor.  

As receitas manuais são aquelas que requerem mais atenção, devem ser prescritas nos 

seguintes casos:  

 “Falência informática; 

 Inadaptação do prescritor; 

 Prescrição no domicílio; 

 Até 40 receitas/mês” [4]. 
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Antes da dispensa, é função do farmacêutico verificar se alguma destas exceções está presente 

na receita.  

Para além da exceção pela qual a receita manual está a ser prescrita, têm ainda de se averiguar 

determinadas especificidades como: local de prescrição, validade e número de embalagens (só 

podem ser prescritas quatro embalagens no total por receita e até duas embalagens no máximo 

do mesmo medicamento, no caso de serem medicamentos unitários podem ser prescritas quatro 

embalagens do mesmo, no entanto mais nenhum medicamento pode ser prescrito nessa 

receita), identificação e assinatura do médico prescritor (verificar vinhetas). 

Toda a informação relatada acima teve de ser estudada por mim ao longo do meu estágio, porque 

tive, no início do mesmo, a oportunidade de verificar receitas manuais com a Dra. Joana Costa, 

uma das Fs substitutas, para que entendesse as normas e especificidades de cada receita e os 

diferentes tipos de sistemas de comparticipação. Toda esta aprendizagem inicial ajudou-me a 

sentir mais confortável nos atendimentos e a que tivesse uma atenção redobrada sobre o 

receituário. Pude ainda constatar que, tendo em conta a localização geográfica da FAV e os 

respetivos utentes, são, ainda, bastantes as receitas manuais que chegam até à FAV. Receitas 

essas que requerem uma maior atenção, para garantir que tudo está correto e para fazer um 

bom ato de dispensa. Como se sabe, é através das receitas médicas que as 

entidades/subsistemas fazem o pagamento das respetivas comparticipações à farmácia, daí a 

verificação do receituário ser tão importante para a farmácia.  

 

3.1.2 Aviamento da Receita Médica 

Na FAV, perante o aviamento de uma receita médica a primeira coisa a fazer é verificar todos os 

detalhes referidos acima. De seguida, tendo em conta o tipo de receita apresentada. Caso seja 

uma receita eletrónica desmaterializada basta apenas colocar no SIFARMA 2000 o código e pin 

de acesso e a receita abre-se automaticamente no sistema, conseguindo-se verificar de imediato 

a data de validade de cada um dos medicamentos e a quantidade prescrita. Caso o médico(a) 

tenha prescrito, corretamente, os medicamentos pelo DCI/substância ativa, o passo seguinte do 

farmacêutico é perguntar ao utente qual a sua preferência acerca da marca ou genérico, 

garantindo o seu direito de optar pela opção mais barata e quantas embalagens de cada uma da 

medicação pretender levantar. Como na maioria das vezes, os utentes não querem levantar a 

medicação toda de uma só vez, é possível através do sistema informático, imprimir estas receitas 

eletrónicas desmaterializadas com a medicação que ficou por dispensar. Caso se trate de uma 

receita eletrónica materializada o procedimento é semelhante. Caso seja uma receita manual, 

existem uma série de pormenores (referidos no ponto 3.1.2 do presente relatório) que têm de ser 

verificados para que a receita seja validada. Após validação, através do sistema SIFARMA 2000 

devem ser introduzidos todos os medicamentos a dispensar com a dosagem correta e as 

respetivas quantidades. De seguida seleciona-se o menu “Planos” e escolhe-se qual o 

subsistema responsável pela comparticipação. No final do atendimento, havendo na receita 

medicamentos sujeitos a receita médica comparticipados, esta deve ser impressa no verso e 

assinada pelo utente para que mais tarde seja enviada para o organismo de comparticipação.  
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Durante o meu estágio, estive cerca de três meses no atendimento o que me permitiu contactar 

com diferentes tipos de receitas médicas, sendo que aquelas que me causaram maior 

desconforto foram as receitas manuais, por todos os detalhes que têm de ser avaliados antes da 

dispensa. Para facilitar o ato de dispensa e haver a garantia de que tudo estava correto, pedi 

várias vezes a um membro da equipa da FAV que verificasse a receita e que me dissesse o que 

lia, porque muitas das vezes a dificuldade era entender a caligrafia do médico prescritor. Este 

pedir de opinião entre membros da equipa é, aliás, um hábito comum, tendo em conta a elevada 

quantidade de receitas manuais que chegam à FAV. Os erros de prescrição nas receitas manuais 

foram, também, das maiores dificuldades que tive. Muitas vezes, os médicos prescreviam mais 

de quatro embalagens por receita, havendo a necessidade de pedir ao utente que “escolhesse” 

quais os quatro medicamentos que lhe faziam mais falta ou prescreviam a marca do 

medicamento ao invés da substância ativa, “trancando” a linha de prescrição, não deixando ao 

critério do doente optar pelo medicamento genérico. Ora, estas situações que nos ultrapassavam 

enquanto farmacêuticos, causavam sempre alguma tensão com os utentes. Outra das 

adversidades que tive aquando do aviamento de receitas médicas foi a incompatibilidade de 

códigos, isto é, muitas vezes o código nacional do produto (CNP) muda ao fim de um período, 

mas o software acessível aos médicos não automaticamente atualizado, fazendo com que no 

momento de prescrição, o medicamento seja prescrito com o CNP antigo, não havendo 

compatibilidade informática com o SIFARMA 2000, impossibilitando o farmacêutico de dispensar 

o medicamento com a respetiva comparticipação. Perante esta situação, o que se pode propor 

ao utente é fazer uma venda suspensa, pagando o produto na totalidade, e pedir que traga, 

posteriormente, uma receita eletrónica com o código atualizado ou uma receita manual, para 

regularizar essa venda suspensa, devolvendo o dinheiro da comparticipação. No entanto, apesar 

de todas as dificuldades referidas acima, tudo acaba por ser bastante intuitivo ao fim de algumas 

semanas de trabalho no atendimento.  

 

3.1.3 Dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes 

A FAV e todo o GSB tem muita atenção ao ato de dispensa de psicotrópicos e estupefacientes, 

por serem substâncias altamente controladas. São substâncias que têm efeitos no sistema 

nervoso central (SNC) e não só podendo provocar uma adição física e psicológica. A legislação 

para a dispensa de psicotrópicos e estupefacientes é bastante rigorosa e deve ser cumprida.  Os 

procedimentos aquando da dispensa de um medicamento desta natureza são: pedir o cartão de 

cidadão da pessoa que está a fazer o levantamento, perguntar se a medicação a dispensar é 

para a própria ou não, preencher no SIFARMA 2000 os dados do doente e do utente que está a 

aviar a receita. Para além disto, de forma a aumentar o controle e segurança da dispensa deste 

tipo de medicação a FAV aplica uma política de dupla verificação, ou seja, o farmacêutico que 

está a dispensar a medicação vai buscar o produto, mas depois um outro colega deve confirmar 

toda a informação previamente preenchida no SIFARMA e picar o código de barras do produto 

garantindo que o produto dispensado é, de facto, o correto. No final do atendimento, já depois 
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da dispensa, os dois talões que saem são agrafados a uma folha e são assinados pelos 

farmacêuticos que dispensaram e verificaram, carimbando e colocando a data. Esses papéis são 

depois arquivados numa capa específica e ficam lá durante três anos. No final de cada mês, para 

que exista uma fiscalização, imprime-se uma lista com todos os registos de saídas de 

psicotrópicos, garantindo que o número de cada um deles nessa lista corresponde ao número 

real de medicamentos existentes na farmácia. 

 

3.1.4 Sistemas de Comparticipação de Medicamentos 

Como se sabe o preço dos medicamentos é bastante elevado e, existem, efetivamente, muitas 

pessoas em Portugal com gastos mensais elevados. De forma a minimizar as despesas e ajudar 

a que todos tenham acesso à medicação, o estado português utiliza cerca de 43% do orçamento 

de estado destinado à saúde na comparticipação dos medicamentos. Os medicamentos sujeitos 

a receita médica comparticipados têm diferentes regimes de comparticipação. Existe um regime 

geral e um regime especial. No regime geral, a forma de atribuição das comparticipações é feita 

por escalões: O escalão A – 90%, escalão B – 69%, escalão C – 37% e escalão D – 15%. O 

regime especial foi desenvolvido para quem tem rendimentos anuais mais baixos, como por 

exemplo os pensionistas (cuja receita médica vem identificada com um “R”). Neste caso, há um 

acréscimo de 5% no escalão A e de 15% nos escalões B, C e D. Para além destes regimes, 

existem ainda determinados produtos com uma comparticipação especial, como os 

medicamentos manipulados comparticipados, cuja comparticipação é de 30% e os produtos 

destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus, como tiras-testes, agulhas e seringas cuja 

comparticipação é de 100% e lancetas cuja comparticipação é de 85%. [4, 5]. No entanto, para 

além do SNS existem outros subsistemas de comparticipação públicos ou privados que 

diminuem ainda mais o preço dos medicamentos. Os subsistemas privados mais comuns na FAV 

são Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS), Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos 

Bancários (SAMS-Quadros), Multicare, EDP-SÃVIDA e Caixa Geral de Depósitos (CCG). Nos 

atendimentos em que apareçam estes subsistemas é necessário ir ao menu “Planos” do 

SIFARMA 2000 e adicionar o plano de complementaridade, para aumentar a comparticipação e 

diminuir o preço do medicamento. Para que tudo seja feito corretamente é obrigatório verificar a 

validade do cartão e certificar de que o nome do utente do cartão é o mesmo que da receita 

médica. Caso se trate de uma receita manual, é necessário tirar uma fotocópia da mesma 

juntamente com o cartão de beneficiário para que no final do atendimento, seja impressa a receita 

no verso e assinada pelo utente. No caso de uma receita eletrónica desmaterializada, no final do 

atendimento sai um talão que é agrafado a uma folha com a fotocópia do cartão e é assinado 

pelo utente. Tanto num caso como no outro, no final do mês todos estes papéis são enviados 

para o respetivo subsistema para o dinheiro ser devolvido à farmácia. O receituário é, 

efetivamente, uma das partes da farmácia que exige mais cuidado e responsabilidade, por isso 

cabe a cada membro da equipa da FAV, que no final do dia, verifique as receitas aviadas e os 

respetivos subsistemas de complementaridade, garantindo que não há nenhum erro de 

aviamento e que todas estão assinadas, carimbadas e datadas. Depois de verificadas são 
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colocadas numa caixa específica, para que a farmacêutica substituta (Fs), Dra. Joana Costa, 

responsável pelo receituário, volte a conferi-las, certificando-se de que nenhuma receita retorne 

à farmácia e, consequentemente, o dinheiro não seja pago. Por cada lote de 30 receitas é emitido 

um verbete de identificação de lote e é arrumado no escritório da FAV de acordo com a entidade 

associada. No final do mês, as receitas comparticipadas pelo SNS são enviadas para o Centro 

de conferência de faturas, e as restantes vão para a Associação Nacional das Farmácias (ANF). 

 

3.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Medicamentos não sujeitos a receita médica são, também, designados de medicamentos de 

venda livre. Têm como designação “Os medicamentos não sujeitos a receita médica não são 

comparticipáveis, salvo em casos excecionais, devidamente justificados por razões de saúde 

pública” [6]. Os medicamentos não sujeitos a receita médica são produtos que já não se vendem 

só nas farmácias, no entanto a sua dispensa é muito mais importante do que se julga, por isso 

cabe aos farmacêuticos fazer a diferença no aconselhamento que executa durante o atendimento 

ao utente. Existem perguntas essenciais que devem ser feitas como: quais são os sintomas, há 

quanto tempo persistem, se sofre de outras patologias e se sim, qual a medicação que toma, e 

entender se é uma situação pontual ou recorrente. O farmacêutico após saber as respostas a 

estas perguntas deve indicar a melhor opção possível, indicando depois a posologia e quais os 

cuidados não farmacológicos que deve adotar.  

 

Durante o meu estágio, quando já estava no atendimento, a dispensa deste tipo de 

medicamentos foi o mais difícil para mim, porque de facto exige um conhecimento prévio de 

várias opções do mercado perante determinado sintoma e quais as suas contraindicações, quais 

as posologias, quais as precauções não farmacológicas a adotar, entre outros cuidados. Assim 

sendo, o segundo projeto que desenvolvi, a pedido da Dra. Joana Cerqueira, que apresento a 

seguir no presente relatório, foi importantíssimo para que aprendesse mais sobre estes produtos 

de venda livre e me sentisse mais confiante nos atendimentos.  

 

3.3 Medicamentos Manipulados 

Medicamentos manipulados podem ser designados como “Fórmulas Magistrais (quando são 

preparados segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se 

destina), ou Preparados Oficinais (quando o medicamento é preparado segundo indicações 

compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário).” [7]. A FAV não tem nenhum laboratório de 

manipulados, no entanto existe um na FSB para o qual são enviados todos os pedidos das 

farmácias do grupo. O pedido é recebido nas farmácias do grupo, as mesmas devem ser 

acompanhadas por uma receita médica que é digitalizada e enviada para o email do laboratório, 

após a receção do pedido e da respetiva receita, a pessoa responsável pelo laboratório verifica 

se é ou não possível fazer aquele produto, qual o preço associado e qual o prazo de validade. 

Toda essa informação é passada ao cliente que depois deve decidir se quer ou não pedir o 

produto. Caso queira, no laboratório verifica-se se aquela fórmula já foi preparada anteriormente, 
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caso seja uma fórmula nova, o responsável do laboratório consulta a Farmacopeia Portuguesa 

e o LEF – Laboratório de Estudos Farmacêuticos, para não surgirem quaisquer dúvidas. O 

laboratório da FSB cumpre com as boas práticas de fabrico, cumprindo escrupulosamente todas 

as indicações, desde a pesagem correta das matérias primas, a manipulação das mesmas, o 

embalamento até à rotulagem (o tipo de rótulo varia consoante o produto que está a ser 

preparado). No final é preenchida a ficha de preparação com todas as matérias primas utilizadas, 

os lotes e prazos de validade respetivos. Toda essa informação é, também, registada no 

“Copiador de Receituário” que serve para arquivar toda a informação dos produtos que são 

preparados no laboratório.  

 

Os produtos mais pedidos ao longo do meu estágio para o laboratório de manipulados, foi a 

solução de minoxidil a 5% para a queda de cabelo e a ivermectina. Os pedidos relativos à 

ivermectina começaram a surgir em massa na FAV, aquando da divulgação de estudos e 

informações, na comunicação social promovendo a sua capacidade preventiva e curativa 

relativamente à COVID-19. Ora, o fluxo de pedidos foi de tal forma elevado a nível nacional que 

ficou esgotada em todos os fornecedores. Durante os dois dias em que fui para o laboratório de 

manipulados consegui fazer várias pomadas, um produto de uso otológico, a solução de minoxidil 

a 5%, cápsulas de minoxidil, supositórios de glicerina e ainda um tópico para peladas.  

 

3.4 Dispositivos médicos 

Dispositivos médicos são “Qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a 

ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêutico e que seja necessário para 

o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos”. [8]. Na FAV os 

dispositivos médicos mais vendidos são os sacos coletores de urina, os sacos para ostomia, as 

fraldas, pensos para incontinência, as meias de compressão e os pulsos, meias, joelheiras 

elásticas para fins médicos e produtos anticoncecionais como preservativos, a marca mais 

vendida é a Durex®.  

 

3.5 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

NA FAV tendo em conta a sua localização geográfica e os utentes que a frequentam o número 

de atendimentos para compra de produtos cosméticos e higiene corporal é muito elevado. As 

marcas mais vendidas na FAV são a La Roche-Posay®, Uriage ®, Bioderma®, Avene®, Vichy®, 

Filorga® e Caudalie®. Para além destas, existem, ainda a Avène®, a A-derma®, a Eucerin®, a 

SVR® e a Sesderma®, no entanto não têm tanta procura como as primeiras referidas. 

Relativamente à higiene corporal, no que diz respeito à higiene íntima as marcas mais vendidas 

são a Lactacyd®, Isdin® e Saforelle®, em relação à higiene oral as marcas mais procuradas são 

Elgydium® e Bexident® e Corega®, relativamente à higiene capilar as marcas mais vendidas 

são Ducray®, Klorane® e Ecophane®.   
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Considerando a quantidade de marcas disponíveis na FAV e o mundo existente em torno dos 

produtos e gamas dermocosméticas, foi importante ter frequentado algumas formações, 

enquanto estagiária, indicadas pelas Dra. Joana Cerqueira. Com elas consegui relembrar 

determinados conceitos dermatológicos e entender as diferentes gamas existentes para cada 

marca tendo em conta o tipo de pele, ajudando nos atendimentos em que tinha de fazer esse 

tipo de aconselhamentos (ANEXO II).  

 

3.6 Produtos de Puericultura  

A FAV, tem, também, uma grande procura de produtos de puericultura, ou seja, tudo o que está 

relacionado com a saúde, bem-estar e desenvolvimento das crianças. Os produtos mais 

procurados pelos pais nesta categoria são as fraldas, toalhitas, papas, leites, biberões, chupetas, 

entre outros. Para além dos referidos anteriormente, os produtos mais procurados pelas recém-

mamãs, especificamente para a fase da amamentação, são as bombas de extração de leite, 

produtos de cuidado para os mamilos e sacos de recolha e congelação de leite, uma das marcas 

mais procuradas e com melhor feedback por parte das utentes é a Medela®.  

 

3.7 Suplementos alimentares 

Durante esta fase da pandemia COVID-19, dos produtos mais procurados, pelos utentes da FAV, 

foram os suplementos alimentares. Os suplementos alimentares são dos produtos de venda livre 

que ainda suscitam mais dúvidas, por existir uma variedade tão grande no mercado. Os mais 

procurados eram os indicados para a perda de peso, o aumento da potência desportiva, o 

cansaço e fadiga e a perda de memória.  

O segundo projeto que desenvolvi, a pedido da Dra. Joana Cerqueira, que apresento a seguir no 

presente relatório, foi importantíssimo para que aprendesse mais sobre estes produtos, ao 

mesmo tempo que atualizava o website farmácia.pt. 

 

3.8 Produtos de Veterinária  

Na FAV existe na zona de atendimento um local específico para produtos de veterinária. 

Contudo caso não existam determinados produtos veterinários não FAV e não seja possível 

encomendar aos fornecedores habituais, a FAV conta com uma parceria com a Agroviseu que 

tem uma série de produtos mais específicos. Para que ocorra a dispensa de MSRM de uso 

veterinário deve existir uma indicação veterinária, o papel com essa indicação é fotocopiado para 

que depois seja agrafado à fatura e arrumado numa capa especifica da FAV. Os produtos mais 

procurados são desparasitastes, externos e internos, coleiras, comprimidos e champôs.  

 

O produto mais específico que tive de encomendar à Agroviseu foi um antibiótico a injetar numa 

ovelha designado de Syvamox 150 mg/ mL, 100 mL suspensão injetável, a substância ativa do 

mesmo é a amoxicilina, cujo uso farmacêutico é o tratamento de infeções bacterianas no trato 
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digestivo; no trato respiratório; no trato urogenital; na pele e tecidos moles dos animais. Este 

produto pode ser usado em bovinos, suínos, caninos e ovinos.  

 

4 Outros serviços prestados na Farmácia 

4.1 Medição de Parâmetros Bioquímicos e fisiológicos 

Na FAV os parâmetros bioquímicos e fisiológicos mais medidos são o colesterol total, 

triglicerídeos, glicemia capilar que têm um custo associado e a tensão arterial que é gratuito. 

Todas estas medições são executadas no gabinete de enfermagem, de forma a garantir a 

privacidade do utente. Enquanto farmacêuticos pode e deve-se ajudar o utente a interpretar os 

valores de cada uma das medições e alertá-los caso algum esteja diferente do habitual. 

Dependendo da situação, pode e deve-se aconselhar a ida a um hospital, consultar um médico.  

 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de fazer cada uma das medições. Efetivamente, 

aquela que se faz com maior regularidade é a da tensão arterial, porque muitos utentes, a pedido 

do médico, vigiam e controlam a tensão arterial de X em X tempo para ficarem com um histórico.  

 

4.2 VALORMED – Recolha de medicamentos 

VALORMED descreve-se como “Uma sociedade sem fins lucrativos à qual está atribuída a 

responsabilidade de gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso de 

origem doméstica através do SIGREM (Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

embalagens e medicamentos)”. [9].  A FAV é uma farmácia que tem cuidado não só com a correta 

dispensa dos medicamentos e a sua responsável utilização, como, também, do fim da 

medicação, não sendo indiferente às questões ambientais. Infelizmente, muitos medicamentos 

fora do prazo, são indevidamente rejeitados no lixo comum, causando graves problemas 

ambientais. Para que tal não aconteça, existe este projeto que distribui contentores nas farmácias 

aderentes, permitindo a recolha de embalagens e medicamentos fora do prazo para serem 

corretamente incinerados.  

 

4.3 Serviço de Enfermagem 

O serviço de enfermagem na FAV funciona todos os dias úteis das 18h30 às 20h30 com uma 

enfermeira que executa serviços de enfermagem mais específicos. Este horário pode ser 

alterado consoante a necessidade, na altura da administração das vacinas da gripe, este horário 

de enfermagem é alargado de forma a conseguir ajudar mais utentes. Os serviços mais pedidos 

no gabinete de enfermagem são a troca de pensos e a administração de injetáveis, ambos têm 

um custo associado.  

 

4.4 Testes de gravidez 

Na FAV para além da venda dos normais testes de gravidez e ovulação, maioritariamente das 

marcas Sangool® e ClearBlue®, a FAV tem um serviço pago que deve ser adicionado no 

SIFARMA 2000 como “Serviço Teste de Gravidez”. Neste caso, em que a mulher quer saber no 
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momento se está ou não grávida, não se cobra o teste, mas sim o serviço. O teste de gravidez 

utilizado para o serviço é retirado do stock da farmácia. Após o teste ser feito, existe uma folha 

específica onde são preenchidos todos os dados, tais como o nome da utente, a data, a hora e 

o resultado do teste. Esse papel é devidamente carimbado, assinado e colocado um envelope 

fechado para manter sigilo e uma postura o mais profissional possível para com a utente.  
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PARTE II- Projetos desenvolvidos em farmácia comunitária 

TEMA I- “LIDAR COM A PANDEMIA COVID-19” 

1. Contextualização e objetivo do projeto desenvolvido 

Numa farmácia comunitária o farmacêutico deve garantir a proximidade aos utentes e conhecer 

todas as suas necessidades e inquietações para, assim, prestar um melhor serviço. Tendo 

desenvolvido o estágio curricular na FAV durante a pandemia, verifiquei que uma das maiores 

preocupações dos utentes era a COVID-19 e tudo o que a envolve. Diariamente surgiam dúvidas 

sobre a pandemia, maioritariamente, relativas ao uso das máscaras, aos testes disponíveis para 

deteção do vírus e à vacinação. No início de 2021, as dúvidas aumentaram significativamente 

como resultado do aumento significativo do número de infetados e de mortes pelo coronavírus 

em Portugal. Nessa altura, eu já desenvolvia de forma autónoma serviço de atendimento ao 

público o que me permitia ter um contacto direto com os utentes. Com esta proximidade, pude 

verificar que as questões sobre a COVID eram transversais a todas as faixas etárias e muitas 

resultavam de uma desinformação gerada pelos meios de comunicação social. No início do mês 

de fevereiro, a RTP debateu no programa “É ou não é”, a falha existente por parte de diversas 

entidades, como os meios de comunicação social, a Direção Geral de Saúde (DGS), o 

INFARMED, entre outros, na transmissão de informação à sociedade. Ao perceber que o que eu 

experienciava diariamente na FAV era um problema geral e de maior dimensão decidi 

desenvolver um website com o objetivo de tentar responder às questões dos utentes de forma 

simples, pragmática e baseada na evidência científica. O objetivo principal deste projeto foi 

aumentar a literacia, relativamente à COVID-19, dos utentes da farmácia e de todos os 

utilizadores do website [ANEXO II]. 

 

2. Metodologia do projeto 

Na fase inicial deste projeto, dedicada à pesquisa sobre a COVID-19 e à comunicação de 

informação sobre a mesma, verifiquei que apesar de ser um tema recente, o primeiro caso foi 

diagnosticado em dezembro de 2019 na China, o número de notícias, artigos científicos e 

websites, sobre o tema era bastante elevado. Foi então necessário definir uma estratégia para 

selecionar a informação que seria mais pertinente para o website. Sendo a sua principal 

finalidade o esclarecimento dos utentes da FAV, decidi que para além das informações gerais 

sobre a COVID, o website deveria conter informação sobre as três questões mais frequentes na 

FAV: uso de máscaras, testes de diagnóstico e vacinação. A pesquisa bibliográfica foi efetuada 

em páginas oficiais das entidades de saúde nacionais e mundiais e em bases de dados 

científicas, nomeadamente a PubMed, Scopus e Web of Science. Depois da pesquisa estar 

finalizada, foi necessário proceder à análise da informação para selecionar a mais relevante para 

o website. A segunda fase do projeto consistiu na procura de plataformas gratuitas disponíveis 

para a criação da página. Da análise comparativa efetuada, a WIX pareceu ser a melhor solução 

porque tem várias ferramentas e templates que permitem a criação de websites muito apelativos 

de uma forma simples e intuitiva. Na criação do website, procurei estruturar a informação de 

forma a que a consulta da mesma fosse intuitiva e de fácil leitura. Para a divulgação do website 
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entre os utentes da FAV, criei um cartaz com um QR Code com uma hiperligação ao mesmo 

[ANEXO III]. Desta forma evitou-se a distribuição de cartões ou folhetos, que numa situação de 

pandemia criaram uma inevitável sensação de desconforto e de insegurança aos utentes. 

 

3. Vírus COVID-19 

Numa das páginas principais do website, criei um separador intitulado de “Informações Gerais” 

onde de forma sucinta é apresentada a seguinte informação: cronologia da evolução da 

pandemia em Portugal e no mundo; modo de transmissão; grupos de risco da doença; sintomas 

principais; medidas de prevenção; websites com informações uteis; e contactos importante para 

obter apoio nas mais diversas situações. O objetivo deste separador é o de sumarizar as 

informações relativas à COVID. O SARS-CoV-2 foi diagnosticado pela primeira vez em dezembro 

de 2019 na China, na cidade de Wuhan [10-15]. No entanto, é o terceiro coronavírus a causar 

doença grave em humanos. Em 2002 e 2003 houve o primeiro surto de coronavírus pelo SARS-

CoV, ficando conhecido pela “síndrome respiratória aguda”. Dez anos mais tarde, em 2012, 

houve um segundo surto de coronavírus provocado pelo MERS-CoV, ficando conhecido pela 

“síndrome respiratória do médio oriente”. O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de cadeia simples 

que infeta o Homem e outros mamíferos, provocando, manifestações ao nível respiratório, 

gastrointestinal e cerebral. A observação por microscopia eletrónica revela que, apesar do seu 

grande polimorfismo, é um vírus esférico com um diâmetro entre os 60-220 nm, com um invólucro 

lipídico e o seu aspeto de coroa é o que dá origem ao nome “coronavírus”. Os primeiros casos 

de SARS-CoV-2 foram diagnosticados em indivíduos que tinham visitado mercados de peixe e 

animais selvagens da região de Wuhan, na província de Hubei na China [16]. Os primeiros 

sintomas e manifestações da doença foram perda de paladar e cheiro, congestão nasal, 

náuseas, vómitos, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, erupções cutâneas, 

arrepios, tonturas e dores musculares e articulares. Com o passar do tempo, alguns começaram 

a piorar e a apresentar falta de ar, perda de apetite, confusão, dor persistente ou pressão no 

peito e temperatura alta (acima de 38ºC). Estudos efetuados para tentar definir a origem da 

infeção provaram que a mesma estava relacionada com a ingestão de pangolim, tendo-se 

verificado que este é apenas um hospedeiro intermediário e que o reservatório natural do vírus 

é o morcego. Verificou-se que o genoma do novo coronavírus, SARS-CoV-2, apresenta uma 

similaridade de 96,2% com outros β-CoV encontrados em morcegos. A transmissão do vírus 

pode ocorrer de forma direta, através de gotículas respiratórias provenientes do contacto 

pessoal, pela tosse, espirros ou fala ou de forma indireta, tocando em superfícies contaminadas. 

As gotículas provenientes da respiração apresentam tamanhos entre 5 e 10 μm, gotículas que 

apresentem um tamanho inferior a 5 μm são considerados aerossóis. O risco de transmissão é 

maior quando o contacto entre pessoas é feito com uma distância inferior a 2 metros e por um 

período de tempo superior a 15 minutos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

os grupos de maior risco de infeção por SARS-CoV-2 são os doentes cardiovasculares, doenças 

do sistema respiratório, cancro, diabetes e pessoas com o sistema imunitário comprometido [17]. 

Como medidas de prevenção e contenção da disseminação do vírus a OMS incentiva a boa 
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higienização das mãos, preferencialmente, com uma solução à base de álcool, distanciamento 

social, evitar aglomerações, isolamento no caso de aparecimento de qualquer sintoma 

relacionado à doença, constante limpeza e desinfeção de superfícies, bom uso de máscaras e 

procurar estar atualizado relativamente à evolução da pandemia. 

 

4. Máscaras de proteção individual 

Desde o início da pandemia COVID-19, que todas as instituições da área da saúde mencionam 

a importância do uso da máscara enquanto elemento de proteção individual e coletivo. No 

entanto, ao longo dos últimos meses, vários países têm mudado as suas políticas relativamente 

às máscaras. A Alemanha, por exemplo, obrigou que toda a população usasse as máscaras 

FFP2. A falta de uma linha orientadora consensual e comum relativa ao uso das máscaras, 

suscitam dúvidas sobre a sua eficácia e contribuem para a desinformação. Para tentar esclarecer 

sobre este assunto criei no website um separador específico sobre o tema, com uma âncora 

lateral que facilita a navegação no mesmo. 

 

4.1 Importância do uso da máscara 

Desde o início da pandemia que as instituições da área da saúde têm divulgado e atualizado a 

informação sobre as máscaras, alertando para a sua importância, enquanto medida de 

prevenção ao controle da disseminação da doença. Inclusivamente, o uso da máscara tem tido 

uma aceitação muito positiva ao longo da pandemia pela população. No entanto, em Portugal, 

no final do ano 2020 e início de 2021, de acordo com um estudo realizado pela Escola Nacional 

de Saúde Pública (ENSP) [18], a população portuguesa diminuiu, consideravelmente, o uso da 

máscara. Essas duas quinzenas referidas no estudo (12 de dezembro a 8 de janeiro) coincidiram, 

precisamente, com a época natalícia e a passagem de ano, onde se sabe que existiram vários 

encontros familiares e entre amigos. A aglomeração de pessoas e a falta da máscara parecem 

justificar o aumento significativo do número de casos em Portugal, no início do ano 2021. De 

acordo com a minha experiência na farmácia, apesar das pessoas estarem conscientes de que 

devem usar máscara ainda têm muitas dúvidas sobre o seu uso. 

 

4.2 Tipos de máscaras 

As três grandes classes de máscaras existentes são as: máscaras de uso social (comunitárias), 

máscaras cirúrgicas e as máscaras FFP1, FFP2 e FFP3. Estas classes diferem no nível de 

proteção e são indicadas consoante o utilizador, a faixa etária, a situação e o local. Relativamente 

ao nível de eficácia das máscaras, pode-se afirmar que as de nível 1 são as FFP1, FFP2 e FFP3, 

as de nível 2 são as cirúrgicas (I, II e IIR) e as de nível 3 são as máscaras de uso social 

(comunitárias) assim ordenadas por ordem decrescente de proteção. Este separador, inclui ainda 

uma breve explicação sobre a nomenclatura das máscaras, dado que o mesmo tipo de máscara 

pode ter designações diferentes consoante o país de origem, por exemplo as FFP2 são iguais 

às KN95, o que cria alguma confusão nas pessoas que as procuram [19-24]. 
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 4.3 Perguntas frequentes sobre o uso das máscaras 

Para além dos tópicos gerais sobre as máscaras, desenvolvi um tópico específico neste 

separador intitulado de “Perguntas Frequentes” onde tentei responder de forma sucinta a outras 

perguntas frequentes na farmácia, como o uso das máscaras nas crianças, a pertinência do uso 

da viseira com a máscara e o uso de máscaras com válvulas [10]. 

 

5. Testes para o vírus COVID-19 

5.1 Contextualização teórica 

Existem três grandes tipos de testes de deteção do vírus COVID-19, o teste molecular de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), os testes rápidos de antigénio e os testes serológicos. 

Estes últimos dois testes são vendidos nas farmácias comunitárias. Inicialmente, apenas os 

testes rápidos de antigénio eram sujeitos a receita médica. No entanto, a partir do dia 12 de 

março de 2021, o INFARMED em linha com a Estratégia Nacional de Testes [25], com o objetivo 

de prevenir, conter e mitigar o vírus SARS-CoV-2, autorizou a venda dos dois testes sem receita 

médica. Desde o momento em que foram introduzidos no mercado, a sua venda tem vindo a 

aumentar, dado que as pessoas procuram na realização do teste um aumento da sua segurança 

relativa à doença. Mais uma vez se verificou uma grande falta de informação, nomeadamente 

sobre como funcionam e em que situações devem ser utilizados. De forma a evitar a compra 

desadequada dos testes, o farmacêutico tem o dever de esclarecer os utentes aquando do ato 

de dispensa. Para ajudar na transmissão de informação sobre o tema, criei uma página no 

website designada de “Testes para SARS-CoV-2” onde são explicadas as funções e as 

diferenças de cada um dos testes disponíveis para diagnóstico da doença [26]. 

 

5.2 Teste Molecular de Amplificação de Ácidos Nucleicos (TAAN) 

O Teste Molecular de Amplificação de Ácidos Nucleicos (TAAN) é considerado o teste de 

referência pela sua sensibilidade e precisão. Este teste é feito através de uma amostra rápida 

recolhida por uma zaragatoa na região da cavidade nasal, que depois é analisada pelo método 

de RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase de Transcrição Reversa) [27]. O vírus SARS-

CoV-2, à semelhança de outros vírus, como o HIV, tem como material genético uma cadeia de 

RNA. O objetivo do teste TAAN é, precisamente, detetar a presença deste material genético 

vírico nas células humanas. Previamente é necessário remover os intrões, que são sequências 

nos genes que dificultam a leitura da sequência de codificação dos mesmos. O processo inicia-

se quando pequenos fragmentos de DNA de cadeia simples, designados de primers reconhecem 

porções específicas do RNA viral. Após esse reconhecimento, uma enzima designada de 

transcriptase reversa sintetiza um DNA de cadeia simples do RNA viral, a essa cadeia de DNA 

formada dá-se o nome de DNA complementar (cDNA). Depois um segundo primer une-se à 

cDNA e uma outra enzima, a Taq DNA polimerase, faz a leitura da cadeia dando origem a uma 

cópia de DNA de cadeia dupla, da região alvo do RNA viral. Posteriormente à formação deste 

DNA de cadeia dupla, ciclos sucessivos dão origem a muitas moléculas de DNA. 

Resumidamente, o RT-PCR é o que permite que os genes sejam amplificados e clonados como 
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cópias de DNA sem intrões a partir do mRNA. Assim, a elevada especificidade e capacidade 

deste teste em detetar a presença de material genético do vírus SARS-CoV-2, previne a 

ocorrência de falsos negativos. Para além da referido anteriormente, este teste tem, ainda, a 

vantagem de identificar a presença do vírus em indivíduos com carga viral baixa, sendo 

importante para o diagnóstico dos casos assintomáticos [26-30]. 

 

5.3 Antigénios e Anticorpos 

Para que os utilizadores percebam o princípio destes testes, este separador inclui uma breve 

explicação sobre sistema imunitário. Existem dois tipos de resposta imunitária: a resposta 

imunitária adquirida e a resposta imunitária inata. A resposta imunitária inata é a primeira linha 

de defesa do organismo e engloba barreiras físicas ou anatómicas como pele e membranas 

mucosas; influências químicas; os componentes internos como interferões, citosinas e proteínas 

séricas; e células fagocíticas como os granulócitos, macrófagos e células da glia. Como o próprio 

nome indica, a resposta imunitária adquirida desenvolve-se ao longo da vida, à medida que o 

organismo vai contactando com microrganismos e reconhecendo neles agentes estranhos 

(antigénios). Assim, os antigénios são os elementos estranhos ao organismo que desencadeiam 

uma resposta do sistema imunitário. No caso dos vírus são as proteínas que existem na sua 

camada externa. Os antigénios são especificamente reconhecidos pelos anticorpos produzidos 

pelo corpo humano para os eliminar. A partir do momento em que ocorre esse reconhecimento, 

o sistema imunológico desencadeia uma série de mecanismos que dão origem a uma resposta 

específica para proteção do organismo. Após esse primeiro contacto, o organismo cria uma 

“memória imunitária” o que permite que o organismo desenvolva uma resposta mais rápida e 

especifica num contacto futuro com esse agente estranho. Aquando da ligação dos anticorpos 

ao antigénio ocorre a libertação de moléculas que vão sinalizar o local da ligação e promover a 

atração de outras células que são importantes na resposta imunitária [31]. 

 

5.4 Testes rápidos de antigénio 

Os testes rápidos de antigénio (TRAg) são testes de diagnóstico rápido da doença COVID-19. 

Os TRAg têm o objetivo de encontrar, no organismo do indivíduo supostamente infetado, 

proteínas específicas (antigénios) presentes na camada externa do vírus SARS-CoV-2. À 

semelhança do teste de diagnóstico TAAN, a amostra é recolhida por zaragatoa através da 

região da cavidade nasal. Estes testes rápidos de antigénio têm vantagens como: oferecer uma 

resposta mais rápida ao utente, serem fáceis de transportar e terem baixa complexidade de 

execução. Contudo, são muito menos específicos e sensíveis que os TAAN, pelo que só são 

indicados para os primeiros cinco dias de sintomas, para diminuir a probabilidade de resultados 

falso negativos. Não se recomenda a realização destes testes a indivíduos assintomáticos, cuja 

carga viral é baixa. Apesar de não serem tão precisos como os TAAN, são testes de elevada 

importância como ferramenta ao combate da pandemia COVID-19 [26, 29, 32]. 
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5.5 Testes serológicos 

Os testes serológicos são testes que permitem detetar anticorpos, IgA, IgM e IgG, produzidos, 

especificamente, para o vírus SARS-CoV-2 no organismo, para confirmar se houve 

desenvolvimento de uma resposta imunitária. Existem os testes serológicos de laboratório e os 

testes serológicos rápidos. No primeiro caso, o teste faz-se através de uma pequena amostra de 

sangue recolhida através de uma picada no dedo e é enviada para o laboratório para ser 

analisada por diferentes métodos como ELISA ou quimiluminescência. O resultado deste teste 

serológico laboratorial demora mais tempo a ser disponibilizado, no entanto faz uma análise mais 

completa, emitindo resultados qualitativos e quantitativos dos anticorpos presentes no sangue. 

No segundo caso, a amostra utilizada é igualmente uma pequena quantidade de sangue, no 

entanto o método de execução é diferente e os resultados aparecem ao fim de 15-30 minutos. O 

teste rápido faz-se com um equipamento simples, semelhante a um teste de gravidez, onde se 

coloca diretamente a amostra recolhida e o resultado vai ser apresentado de forma qualitativa, 

ou seja, é positivo se os anticorpos forem detetados e negativo se não.  De acordo com o que se 

sabe até agora, a resposta imunológica contra o vírus SARS-CoV-2 surge 8 a 10 dias após o 

aparecimento dos primeiros sintomas, é nessa altura que ocorre o pico de concentração do 

anticorpo IgM, a partir desse momento a concentração começa a diminuir significativamente 

ficando com uma concentração nula ou muito baixa, mas ainda detetável pelo teste sorológico. 

A partir do 10º dia após a infeção com o SARS-CoV-2, enquanto a concentração de IgM diminui, 

começa a ser produzido um outro anticorpo, o IgG, que atinge o seu pico de concentração por 

volta do 25º dia. A partir desse momento, a concentração de IgG diminui ligeiramente, ficando 

com uma concentração constante, dando origem à chamada “memória imunológica”. A 

capacidade de deteção destes testes rápidos tem um limite e muitas vezes, as concentrações 

dos anticorpos presentes na amostra podem ser inferiores ao mesmo, dando origem a um 

resultado falso negativo [33]. Considerando o explicado anteriormente, pode-se afirmar que os 

resultados deste teste não podem ser interpretados de forma isolada e sem um contexto 

associado. Apesar destes testes estarem à venda nas farmácias comunitárias, os utentes devem 

ser informados pelos farmacêuticos que a interpretação dos mesmos é exigente e que, por isso, 

deve ser feita, preferencialmente, por um profissional de saúde habilitado. Para explicar, tendo 

em conta os resultados dos testes, as diferentes fases da doença, incluí no website uma tabela 

explicativa. Independentemente do teste serológico realizado, ainda não se sabe ao certo por 

quanto tempo esses anticorpos ficam no organismo a conferir imunidade ao indivíduo. Presume-

se que a imunidade após uma infeção com SARS-CoV-2 dure três a quatros meses, no entanto 

não existem quaisquer garantias. Este teste é, então, útil para a identificação de pessoas que já 

tiveram a doença, com ou sem sintomas, ajudando a conhecer a evolução da mesma na 

sociedade bem como o seu estado de imunidade. Estes testes não são recomendados enquanto 

testes de diagnóstico para a COVID-19, porque não indicam se a infeção está ativa no 

organismo, não havendo credibilidade clínica. Conclui-se assim que os testes serológicos são 

importantes como ferramenta ao combate da pandemia COVID-19, para estudos 
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epidemiológicos populacionais e para tentar monitorizar uma possível imunidade de grupo contra 

o vírus SARS-CoV-2 [26,29]. 

 

6. Vacinação COVID-19 

6.1 Contextualização teórica 

A pandemia COVID-19 foi decretada pela OMS no dia 11 de março de 2020, é, assim, uma 

doença recente no Mundo que tem um elevado nível de disseminação. Em março de 2021, a 

pandemia COVID-19 já tinha provocado cerca de dois milhões de mortes em todo o mundo. Para 

além, do número de mortos e do impacto na saúde pública que esta doenças tem provocado, 

existem, também, efeitos negativos a nível social e económico que têm de ser controlados o mais 

rapidamente possível. Neste sentido, a criação de uma vacina que fosse amplamente distribuída 

era urgente. Posto isto, todas as forças políticas, a OMS e toda a comunidade científica 

colaboraram e contribuíram para que a(s) vacina(s) para esta doença fossem produzidas o mais 

rápido possível, garantindo sempre altos padrões de segurança e uma monitorização elevada 

após a toma das mesmas. A questão do tempo com que a(s) vacina(s) foram desenvolvidas criou 

uma enorme hesitação por parte da população na toma das mesmas, inclusivamente, muitos 

utentes na farmácia perguntavam se a sua toma era segura e eficaz. De facto, o desenvolvimento 

de uma vacina é um processo complexo que envolve variadas etapas, no entanto a rapidez na 

criação destas vacinas é justificável pela urgência mundial das mesmas, pelo dinheiro 

disponibilizado e pela união de toda a comunidade científica em torno da investigação deste vírus 

em específico. Sabendo que a vacinação para a COVID-19 é um dos temas atuais e que ainda 

suscita bastantes dúvidas, desenvolvi no website um separador específico “Vacinação” onde 

referi vários tópicos como: a importância da vacinação, segurança das vacinas, efeitos 

secundários, tipos de vacinas disponíveis contra o SARS-CoV-2 e perguntas frequentes sobre o 

tema e ainda o Plano de Vacinação Nacional [34-35]. 

 

6.2 Importância da vacinação 

A vacina é uma preparação biológica, derivada ou quimicamente semelhante, a um agente 

patogénico, causador de doença. A produção das vacinas é um processo complexo que envolve 

várias etapas. De forma resumida, existem duas grandes fases: a primeira fase é a fase biológica 

que envolve a cultura dos microrganismos a serem estudados (bactérias ou vírus), para que 

deles sejam extraídos os antigénios, a serem purificados e atenuados ou inativados e a segunda 

fase, chamada de fase farmacológica onde são adicionados outros componentes necessários ao 

desenvolvimento da resposta imunitária e à garantia de conservação das vacinas desde a sua 

produção até à sua administração. Existem vários tipos de vacinas, como por exemplo, as vivas 

atenuadas ou as inativadas. As vacinas vivas atenuadas são aquelas que conseguem induzir 

uma resposta imunitária mais forte contra o agente patogénico, resposta desejada em 

concentrações baixas, sem que necessitem de adjuvantes. Estas vacinas têm os antigénios do 

agente patogénico ativos (atenuados) dando origem a algumas desvantagens como: existir a 

possibilidade de os agentes patogénicos modificados reverterem a sua virulência, se 
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multiplicarem dentro do hospedeiro e induzirem uma resposta imunitária diferente da esperada; 

terem uma maior probabilidade de desenvolver efeitos adversos e exigirem maiores condições 

de conservação e armazenamento, por terem uma baixa estabilidade. As vacinas inativadas são 

aquelas que utilizam tratamentos químicos ou do uso do calor para matarem ou inativarem o 

agente patogénico, impedindo que tenha capacidade de se multiplicar. Estas vacinas têm como 

vantagem serem estáveis e a sua produção ser muito menos complexa do que as vacinas vivas 

atenuadas, no entanto são menos eficazes na indução de uma resposta imunitária e têm um 

período de duração de imunidade mais curto. 

Recentemente, surgiram as vacinas genéticas de DNA e RNA. Esta nova abordagem foi, 

inclusivamente, utilizada no desenvolvimento de vacinas para a COVID-19. As vacinas génicas 

desenvolvidas para o SARS-CoV-2 consistem numa sequência de RNA mensageiro (mRNA) que 

é traduzido, no citoplasma das células alvo, na proteína viral, que no caso do SARS-CoV-2 é a 

proteína S (“spike”). Esta proteína é posteriormente exposta à superfície da célula, de modo a 

ser reconhecida pelas células do sistema imunológico e estimular uma resposta imunitária contra 

o vírus. Este primeiro contacto permite assim a criação de uma “memória imunitária” contra o 

vírus. Com a administração de vacinas, tenta-se criar a imunidade de grupo que é uma das 

medidas mais eficazes de prevenção desenvolvidas pela humanidade, para erradicar ou diminuir 

a incidência de uma determinada doença, neste caso a COVID-19 [34-44]. 

 

6.3 Segurança das vacinas 

Antes de uma vacina ser aprovada pelas agências responsáveis, no caso europeu, a Agência 

Europeia do Medicamento (EMA), e disponibilizada no mercado, são muitos os estudos pré-

clínicos e clínicos desenvolvidos, precisamente para ser garantida a maior segurança na 

produção da mesma. Numa fase inicial, fazem-se vários testes laboratoriais em modelos animais, 

avaliando-se a dose e a toxicidade. Numa segunda fase, já com humanos, fazem-se ensaios 

clínicos divididos em três fases distintas. Os estudos de fase 1 avaliam a segurança da vacina 

até ao momento, os de fase 2 avaliam a segurança, dose e frequência de administração e a sua 

capacidade em desenvolver uma resposta imunológica. Os estudos de fase 3 envolvem ensaios 

clínicos controlados com milhares de voluntários que se disponibilizam a testar a vacina, para, 

de forma definitiva, se determine a eficácia da vacina através de ensaios clínicos específicos e 

controlados. Depois das entidades reguladoras, divulgarem todos os dados científicos surgidos 

durante a investigação e produção da vacina existe uma quarta e última fase onde a vacina é 

aprovada, licenciada, distribuída em larga escala na população alvo e onde se monitorizam os 

efeitos adversos passíveis de ocorrer após a administração. Esta última fase de monitorização 

tem sido essencial nas vacinas produzidas para a COVID-19. Todas as entidades da área da 

saúde nacionais e internacionais têm promovido um acompanhamento, após a administração da 

vacina, superior ao que costuma ser feito, um tempo médio de oito semanas [34-45]. 
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6.4 Efeitos secundários das vacinas 

Uma das maiores preocupações relatadas pelos utentes na farmácia acerca da toma das vacinas 

para a COVID-19 é a possível existência de efeitos secundários. Como para qualquer outro 

medicamento introduzido no mercado, existe sempre a possibilidade de ocorrerem efeitos 

secundários. No entanto, relativamente às vacinas para a COVID-19, de acordo com os 

resultados dos ensaios clínicos, os efeitos secundários são maioritariamente ligeiros e 

passageiros, tais como: dor e/ou vermelhidão no local de injeção; cansaço e fadiga; dores de 

cabeça, musculares e articulares, febre e calafrios. Estes efeitos secundários, caso existam, 

podem ser sentidos nos primeiros quatro dias após a administração da vacina, mas acabam por 

desaparecer. Relativamente às reações alérgicas da vacina, já foram relatados alguns casos de 

reações alérgicas graves (anafilaxias), contudo o número de casos relados é, extremamente, 

baixo considerando a quantidade elevada de vacinas que foram administradas. No entanto, como 

medida de segurança, após a administração da vacina, pede-se ao (à) indivíduo(a) que aguarde 

30 minutos, para observar como o organismo reage [34-45]. 

 

6.5 Vacinas disponíveis para o vírus SARS- CoV-2 

Atualmente, em Portugal, já foram aprovadas pelo INFARMED, quatro vacinas. As vacinas dos 

laboratórios AstraZeneca, Janssen, BioNTech-Pfizer e Moderna. A primeira vacina aprovada foi 

a BioNTech-Pfizer (21/12/2020) e Portugal adquiriu 4,5 milhões de doses. Esta vacina é 

administrada a indivíduos com idade igual ou superior a 16 anos, por via intramuscular, após 

diluição, de duas doses cada (0,3 mL). A segunda dose é administrada 21 dias após a primeira 

dose. A segunda vacina a ter aprovação CE foi a Moderna (06/01/2021) e Portugal adquiriu 1,8 

milhões de doses. Esta vacina é administrada a indivíduos com idade igual ou superior a 18 

anos, por via intramuscular, com um esquema de duas doses (de 0,5 ml cada). A segunda dose 

deve ser administrada 28 dias após a primeira dose. Estas duas vacinas são vacinas génicas do 

tipo mRNA. Os cientistas intervêm no código genético do vírus e fazem com que as células criem 

uma camada lipídica à volta do mesmo para que ao injetarem a vacina o organismo, ele consiga 

entrar nas células humanas. Ao entrar vai dar origem à proteína viral do vírus SARS-CoV-2, a 

proteína S (“spike”), que, por sua vez, leva à produção de uma grande quantidade de anticorpos 

neutralizantes e à ativação dos linfócitos T que destroem as células infetadas. A vacina da 

AstraZeneca foi aprovada a 29 de janeiro de 2021 e Portugal adquiriu 6,9 milhões de doses. Esta 

vacina é administrada, por via intramuscular, a indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos, 

com um esquema de duas doses separadas (de 0,5 mL cada). A segunda dose deve ser 

administrada entre 4 e 12 semanas (28 a 84 dias) após a primeira dose. A vacina do laboratório 

Janssen foi a última vacina a ser aprovada, 11 de março de 2021, e Portugal adquiriu 4,5 milhões 

de doses. Esta vacina é administrada é administrada, por injeção intramuscular a indivíduos com 

idade igual ou superior a 18 anos, com um esquema de apenas uma dose única de 0,5 mL. Estas 

últimas duas vacinas referidas são virais não replicativas, ou seja, têm uma versão atenuada de 

um vírus não replicante (adenovírus), no caso da vacina da AstraZeneca, esse adenovírus vem 

do chimpanzé e no caso da Janssen é de origem humana (Ad26). Este codifica a proteína S 
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(“spike”), proteína viral presente na camada externa, do SARS-CoV-2. Com a administração da 

vacina essa proteína vai sendo expressa e o organismo vai identificá-la como um agente 

estranho, estimulando a produção de anticorpos neutralizantes e de linfócitos T. Concluindo, 

independentemente da vacina administrada, o objetivo é sempre fazer com que o organismo 

reconheça este vírus e fique preparado para que, se mais tarde, entrar em contacto com ele, já 

consiga desenvolver uma resposta mais rápida e eficaz [46-49]. 

 

7. Impacto do projeto desenvolvido  

Uma das páginas do website é destinada a um formulário denominado de “Inquérito Final”, onde 

solicito o preenchimento de campos como idade e escolaridade, e a resposta a perguntas como 

“Considerava-se informado(a) sobre o tema?” e “Considera o website esclarecedor?”. Coloquei, 

ainda, um sistema de avaliação, onde os utilizadores podiam avaliar o website em “Mau; Justo; 

Bom; Muito Bom; Excelente” e uma caixa de comentários onde podiam dar feedback sobre o 

website. No total tive, aproximadamente, duas centenas de visitas e mais de 50% dos visitantes 

responderam ao inquérito. Dos visitantes que responderam ao inquérito mais de 60% estavam 

na faixa etária dos 40 aos 65 anos e apesar de afirmarem que estavam informados sobre o tema, 

disseram, também, que considevam o website esclarecedor. Relativamente à avaliação dada, 

mais de 95% dos visitantes considerou o site “Excelente”, dando a pontuação máxima, 5 estrelas. 

Muitos dos visitantes que responderam ao inquérito, deixaram mensagens na caixa de 

comentários como: “Muito útil”, “Muito apelativo e esclarecedor”, “O site está muito bem 

organizado”, “Adorei! Site simples e sucinto, parabéns!”. Para além do feedback do público 

visitante do website, tive ainda as observações por parte da equipa da FAV, quando o mesmo 

ainda estava em construção, em que afirmavam estar um trabalho bem desenvolvido, claro, 

prático, cientificamente correto e acima de tudo útil para manter a informação atualizada sobre o 

tema. Observações estas que me deixaram bastante orgulhosa e com sentido de dever 

cumprido. 

 

8. Conclusão 

Este foi projeto foi, sem dúvida, muito desafiante, porque tive a oportunidade de explorar um 

tema atual e que tantas dúvidas tem suscitado junto da população. Com ele consegui atualizar-

me sobre esta nova doença de impacto mundial, e pude desafiar-me enquanto aspirante a 

farmacêutica a desenvolver um website de raiz que fosse útil para informar os utentes da 

farmácia. No entanto, fazer um projeto completo como este, em que abordei temas como 

“Máscaras”, “Testes de deteção do vírus” e “Vacinação”, exigiu um estudo profundo sobre o vírus 

SARS-CoV-2 que me ajudou a desenvolver competências de análise de informação. No entanto, 

apesar de toda a complexidade e exigência do projeto, finalizo-o com a sensação de dever 

cumprido, porque sei que contribui positivamente para a literacia dos utentes sobre o vírus SARS-

CoV-2 e a respetiva doença, COVID-19.   
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TEMA II- Catalogação de MNSRM do website farmácia.pt 

1. Contextualização do projeto desenvolvido 

Ao longo dos quatro meses de estágio em farmácia comunitária, na FAV, constatei que um dos 

serviços que mais aumentou ao longo dos últimos meses no GSB foi o serviço de entregas ao 

domicílio. Na base desse aumento esteve a pandemia, que fez com que as pessoas tivessem 

receio de sair de casa e passassem a recorrer ao serviço de entregas ao domicílio com maior 

frequência. Para dar uma melhor resposta aos utentes, o GSB desencadeou um processo de 

melhoria daquele serviço. Apesar de já existir desde 2007, este serviço não estava logística e 

estruturalmente bem organizado para conseguir assegurar o elevado número pedidos recebidos, 

por isso foi desenvolvido um website capaz de responder às necessidades dos utentes do GSB. 

A farmácia.pt é um serviço online e gratuito que permite aos utentes fazer as suas compras e 

recebê-las no conforto das suas casas. Esta intervenção de melhoria teve como principal objetivo 

proporcionar aos utentes o mesmo grau de proximidade e acompanhamento do que o existente 

na farmácia física. Para o sucesso deste projeto é essencial o envolvimento dos farmacêuticos 

e técnicos de farmácia que estão preparados a responder a todas as questões colocadas através 

de vários canais de comunicação como o telefone, WhatsApp, email ou pelo próprio website 

farmácia.pt (app). É essencial que todos os utentes que recorrem ao website farmácia.pt tenham 

acesso a toda informação sobre os produtos que procuram. Para atingir este objetivo foram 

adotadas duas estratégias, uma consistiu na disponibilização de um serviço de atendimento 

personalizado, a outra no catalogar de todos os produtos fornecendo de forma detalhada 

informação sobre os mesmos. Este trabalho de atualização da informação dos produtos online 

foi desempenhado pelos estagiários a desenvolver trabalho nas farmácias do grupo, de forma a 

aumentar o seu conhecimento sobre esses mesmos produtos.  Eu fiquei responsável por 

preencher informação de 50 produtos diferentes, não sujeitos a receita médica, nomeadamente 

suplementos alimentares e produtos de cosmética da marca Vichy®. A informação era 

preenchida num Excel editável partilhado por todos os elementos da equipa e consistia no 

preenchimento do “Nome”, “Descrição Curta”, “Descrição mais completa”, “Como funciona”, 

“Como se utiliza” e o “Peso” dos produtos.  

 

1.1 FARMACIA.PT 

A farmácia.pt divide-se em separadores diferentes, sendo eles “Saúde e Bem-Estar”, “Nutrição”, 

“Suplementos”, “Bebé e Mamã”, “Cosmética”, “Veterinária” e “promoções”. Tem ainda um 

separador para os medicamentos sujeitos a receita médica, onde os utentes devem colocar a 

sua informação pessoal e a informação da receita. No caso deste projeto, os separadores que 

tive de consultar com maior frequência, para avaliar o conteúdo e o modo de apresentação dos 

produtos, foram o dos “Suplementos” e o da “Cosmética”.  Para a catalogação de todos os 

produtos que me foram destinados, numa primeira fase tentei encontrar o máximo de informação 

sobre os mesmos, nomeadamente, nos websites dos respetivos laboratórios. De seguida, 

examinei fisicamente os produtos para recolha da informação disponibilizada nas suas 

embalagens. Na procura da informação foquei-me na composição dos produtos, recomendação 
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de uso, posologia e modo de administração e efeitos indesejáveis. A informação sobre os 

produtos foi escrita de uma forma simples, livre de termos científicos, para que pudesse ser 

entendida por todos os utentes, independentemente, da sua literacia. Os cinquenta produtos que 

me foram atribuídos eram, maioritariamente, suplementos alimentares e os produtos de 

cosmética da marca Vichy®, no entanto completei, ainda, os dados do Elugel, gel dentífrico, do 

Ib-u-ron, 20 mg/mL-200 mL x 1, suspensão oral, do Ib-u-ron Gel Mentol, 50 mg/g-100 g x 1 gel 

bisnaga, Purelan creme para mamilos da Medela® e Oscillococcinum, 0.01 ml/g 1 g Grânulos 

[50-58]. 

 

1.2 Suplementos Alimentares 

“Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios, ainda que apresentem 

algumas especificidades, como o facto de se apresentarem com formas doseadas. Constituem 

fontes concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, 

estremes ou combinadas. Destinam-se a complementar e/ou suplementar o regime alimentar 

normal, não devendo ser utilizados como substitutos de uma dieta variada.” Durante estes meses 

de pandemia, tem ocorrido uma elevada procura de suplementos alimentares por utentes que 

pretendem melhorar a sensação de cansaço e fadiga e ter mais energia e vitalidade. De acordo 

com um estudo TGI da Marktest, empresa que faz vários estudos do mercado, 2,1 milhões de 

portugueses referiram que em 2020 consumiram vitaminas ou outros suplementos alimentares, 

o que representa 24,5% dos residentes no continente, com idade igual ou superior a 15 anos. 

Os resultados do estudo mostram ainda que dois terços desses consumidores eram mulheres 

[59]. De facto, com a pandemia da COVID-19, durante os meus quatro meses de estágio na FAV 

consegui verificar uma elevada procura de suplementos alimentares. Entre as razões 

apresentadas pelos utentes estão a necessidade de: reforçar o sistema imunitário para aumentar 

a sua proteção contra o SARS-CoV-2; aumentar a sua força energética e anímica; diminuir 

ansiedade e stress e regularizar a flora intestinal. Os suplementos alimentares apesar de 

apresentarem efeitos benéficos ao organismo não são produtos medicamentosos, ou seja, não 

podem apresentar, nem nos rótulos nem nas respetivas publicidades, referências a propriedades 

profiláticas e ao tratamento ou cura de doenças nem aos seus sintomas. Estes produtos nunca 

podem indicar que têm ações farmacológicas, imunológicas ou metabólicas. A maioria dos 

suplementos alimentares é constituído por plantas/extratos (56%) (Aloé vera, Gingko biloba, 

Panax ginseng), vitaminas/minerais (23%) (Vitamina A, vitamina D), cálcio, componentes 

fibrosos e probióticos (inulina, Lactobacillus acidophilus, outras leveduras), ácidos gordos 

essenciais (DHA, EPA), aminoácidos e enzimas (L-arginina, taurina, coenzima Q10).  Existe 

ainda um conjunto de produtos fronteira, que são definidos como medicamentos e como 

suplementos alimentares. Exemplos destes produtos fronteira são: a glucosamina/condroitina, a 

melatonina, a valeriana, a Ginkgo biloba e a Serenoa repens. O consumo de suplementos 

alimentares, tal como o próprio nome indica, pretende complementar uma dieta que se pretende 

que seja equilibrada. No entanto, apesar de raras, podem ocorrer reações adversas após o 

consumo destes suplementos. Para a sua monitorização existe, em Portugal, a Direção Geral de 
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Alimentação e Veterinária (DGAV) que é a entidade reguladora responsável por registar e 

analisar as possíveis reações adversas reportadas. Em 2017, a Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos (EFSA) emitiu um relatório onde definiu os valores de referência de 

consumo dos nutrientes numa dieta equilibrada. Isto porque, existe um nível de ingestão superior 

tolerável, que representa o limite máximo de ingestão crónico de um dado nutriente vindo de uma 

fonte diversa (sem ser da dieta), e que constitui um risco de reações adversas  [ANEXO V]. Os 

produtos/marcas de suplementos alimentares que ficaram à minha responsabilidade neste 

projeto foram Biogaia Gotas, Acutil, Atyflor, Cerebrum e Viterra. Relativamente, a suplementos 

alimentares dedicados à regularização da flora intestinal, estudei o Biogaia Gotas, que tem como 

base bactérias Lactobacillus Reuteri Protectis, sendo assim probiótico, principalmente dedicado 

às cólicas infantis e o Atyflor que tem como base sete bactérias benéficas (Lactobacillus casei; 

Lactobacillus rhamnosus; Streptococcus thermophilus; Bifidobacterium breve; Lactobacillus 

acidophilus; Bifidobacterium infantis; Lactobacillus bulgaricus) e frutooligossacarídeos. Este 

último suplemento é, portanto, um pré e probiótico, que ajuda a restabelecer a microflora 

intestinal, desde a lactação até à idade adulta. O suplemento alimentar Acutil ajuda a melhorar a 

capacidade cognitiva e intelectual. O Cerebrum e Viterra são suplementos que apresentam 

benefícios tais como melhoria: da capacidade intelectual e cognitiva; funcionamento dos 

músculos e as articulações; do nível energético e da sensação de cansaço e fadiga e do 

funcionamento do sistema imunitário. Estes produtos possuem, suplementos específicos para 

ambos os géneros, sendo que os destinados às mulheres, têm mais iodo e vitamina B6. Antes 

de catalogar os suplementos procurei fazer uma pesquisa exaustiva dos mesmos para que a 

informação disponibilizada fosse rigorosa [60-65]. 

 

1.2.1 Cálcio 

O cálcio é um mineral essencial ao bom funcionamento do organismo. Este mineral é 

naturalmente armazenado na estrutura óssea e está envolvido na formação e desenvolvimento 

dos ossos e dentes. Para além da fortificação dos ossos, este mineral, está, também, envolvido 

em várias funções fisiológicas como a neurotransmissão, contração muscular e coagulação do 

sangue. A absorção do cálcio no organismo vai diminuindo com a idade e tem com principais 

razões, alterações hormonais, níveis de vitamina D e quantidade de fosfato presente no 

organismo. A sua diminuição leva ao aparecimento de osteoporose e fraturas ósseas. A mulher 

sofre particularmente com a diminuição da absorção do cálcio, pelas alterações hormonais da 

menopausa. Os suplementos que cataloguei com maior quantidade de cálcio foram o Viterra 

Homem Platinium 50+, o Viterra Mulher Platinium 50+ e o Viterra Jovem (para ajudar na 

neurotransmissão cerebral) [64, 50]. 

 

1.2.2 Cobre 

O cobre é um metal de transição que desempenha um papel importante nos processos de 

oxidação biológica do organismo e é um importante componente de várias enzimas. O cobre 

está, naturalmente, presente no sangue e está em maiores concentrações, no cérebro, no fígado, 
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no coração e nos rins. O seu défice no organismo pode levar a situações como anemia, a 

anomalias esqueléticas (desmineralização) e neutropenias. Este mineral estava presente em 

suplementos como Viterra Clássico, Viterra Homem Adulto, Viterra Mulher Adulto, Viterra Jovem 

Teenz e Viterra Sport Activit, tendo como função ajudar a proteger as células de oxidações 

indesejáveis e, consequentemente, promover o bom funcionamento do sistema imunitário [50, 

64, 65]. 

 

1.2.3 Ferro 

O ferro, à semelhança, do cobre, é um metal de transição essencial ao organismo. O ferro liga-

se à hemoglobina, ajudando no transporte do oxigénio dos pulmões aos tecidos e mioglobina, 

que, por sua vez, facultam oxigénio aos músculos. A carência deste mineral no organismo pode 

levar a situações como anemia, distúrbios gastrointestinais e funções cognitiva e imunológica 

prejudicadas. Os suplementos do projeto com maiores quantidades de ferro eram Viterra 

Clássico, Viterra Homem, Viterra Mulher Adulto, Viterra Homem Platinium 50+, o Viterra Mulher 

Platinium 50+, Viterra Jovem Teenz e Viterra Sport Activit, em todos eles o ferro era identificado 

como um mineral que aumenta os níveis de energia, diminuindo o cansaço e fadiga [50,64]. 

 

1.2.4 Iodo 

O Iodo é um elemento essencial para a síntese das hormonas tiroideias e para o correto 

funcionamento da tiroide. São estas hormonas da tiroide que regulam o metabolismo celular, 

nomeadamente o metabolismo basal, temperatura corporal, crescimento e desenvolvimento de 

órgãos. A carência deste mineral no organismo pode levar a dificuldades como bócio, no 

retardamento mental e atrasos no desenvolvimento e crescimento do feto durante a gravidez, 

podendo causar efeitos irreversíveis. Assim, o iodo extremamente importante para a mulher, 

principalmente, durante a gestação e amamentação. O iodo está presente em maiores 

concentrações em suplementos como Viterra Mulher Adulto e Viterra Mulher Platinium 50+ [50, 

64, 65]. 

 

1.2.5 Magnésio 

O Magnésio é cofator de muitas enzimas, fazendo com que esteja envolvido em processos do 

nosso organismo como síntese proteica, controlo glicémico e pressão arterial. O magnésio é dos 

minerais mais importantes na produção de energia através da fosforilação oxidativa e da glicólise. 

Contribui para o desenvolvimento ósseo e para o bom funcionamento muscular. Dos 

suplementos catalogados aqueles que apresentaram maior quantidade de magnésio foram o 

Viterra Magnesio Plus e o Viterra Sport Activit [50, 64, 65]. 

 

1.2.6 Vitamina A 

A vitamina A é completa contribuindo para uma normal visão, para a expressão genética, para a 

reprodução, para o crescimento e desenvolvimento embrionário e para a função imunológica. A 

deficiência em vitamina A desta vitamina no organismo, dentro de muitos problemas, pode levar 
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ao aparecimento de uma doença ocular designada de xeroftalmia ou olho seco. Esta patologia 

caracteriza-se por uma secura extrema dos olhos, pela dificuldade em produzir lágrimas e pela 

dificuldade de ver, especialmente, em situações com pouca luz (noite). A vitamina A estava 

presente, principalmente, nos suplementos Viterra Clássico e Viterra Mulher Adulto, com a 

indicação de aumentar a proteção do sistema imunitário e para a manutenção da pele saudável, 

respetivamente [50, 64, 65]. 

 

1.2.7 Vitaminas B1 (tiamina), B2 (riboflavina) e B3 (niacina) 

A Vitaminas B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina) e a vitamina B3 (niacina) são suplementos 

indicadas para o metabolismo produtor de energia. A tiamina é relevante no metabolismo 

energético e no crescimento e desenvolvimento celular. A riboflavina é essencial para o 

crescimento e reparação de tecidos e a niacina é, especialmente, importante para reparação do 

DNA e estabilidade genética. O défice destas vitaminas no organismo leva ao aparecimento de 

determinados problemas, tais como: perda de peso, perda de memória, edemas na boca, perda 

de cabelo, olhos irritados e vermelhos, fraqueza muscular, indigestão e erupções na pele. 

Considerando a importância destas no organismo, a maioria dos suplementos catalogados 

tinham a presença dos mesmos [50, 64]. 

 

1.2.8 Vitamina B6 

A vitamina B6 é conhecida por ser uma vitamina versátil contribuindo para o metabolismo de 

aminoácidos, desenvolvimento cognitivo, função imunitária, formação de hemoglobina, bom 

funcionamento do sistema nervoso e contribuí ao metabolismo produtor de energia. Com a 

carência desta vitamina podem surgir problemas como anemia, dermatite, depressão e confusão 

e função imunológica enfraquecida. Esta era uma das vitaminas mais usadas nos suplementos 

da marca Viterra [50, 64]. 

 

1.2.9 Vitamina B9 

A vitamina B9 ou ácido fólico é uma vitamina que está envolvida na síntese dos ácidos nucleicos, 

no metabolismo de aminoácidos e na boa divisão celular. A sua deficiência, apesar de rara, pode 

resultar em problemas como elevadas concentrações de homocisteína, sendo um fator de risco 

para doenças cardiovasculares, dor e úlceras na língua e na mucosa oral, alterações na pele e 

no cabelo. O ácido fólico está presente no suplemento Acutil com o objetivo de proteger o sistema 

nervoso da ação da homocisteína, no Viterra Magnesio Plus, o ácido fólico tem o propósito de 

diminuir o cansaço e a fadiga e no Viterra Clássico está indicado como uma vitamina que 

contribui para o bom funcionamento muscular [50, 64]. 

 

1.2.10 Vitamina B12 

A vitamina B12 contribui para a formação das células sanguíneas, para a síntese de DNA e para 

manutenção da integridade da mielina das células nervosas. A vitamina B12 encontra-se apenas 

em produtos animais, que têm microrganismos capazes de incorporar vitamina B12, e em 



38 
 

alimentos enriquecidos com a mesma. Indivíduos com dietas vegans ou vegetarianas que não 

consomem alimentos enriquecidos com este tipo de vitamina, devem tomar suplementação com 

esta vitamina. O défice desta vitamina pode dar origem anemia megaloblástica, a cansaço e 

fadiga, perda de apetite, diminuição da divisão celular e alterações neurológicas, levando a 

problemas como a demência. Esta vitamina é uma das mais comuns nos suplementos 

alimentares, dado os seus elevados benefícios [50, 64]. 

 

1.2.11 Vitamina C  

A vitamina C ou ácido ascórbico é uma vitamina hidrossolúvel, com alto poder redutor, que está 

presente em quantidades significativas em vegetais, legumes e órgãos animais como fígado, rim 

e cérebro. A vitamina C é um cofator importante para enzimas envolvidas em processos como a 

síntese de colagénio e de neurotransmissores. A vitamina C tem, ainda, um papel importante no 

sistema imunitário, na promoção da absorção do ferro e tem elevado poder antioxidante. Para o 

homem, a dose alimentar recomendada de vitamina C é de 90 mg/dia e para a mulher, a dose 

alimentar recomendada de vitamina C é de 75 mg/dia. Para tabagistas, como o fumo aumenta o 

stress oxidativo e provoca um turnover metabólico na vitamina C, a dose alimentar recomendada 

aumenta em 35 mg/dia. No caso de carência desta vitamina, o corpo começa a manifestar 

sintomas como fadiga, mal-estar e inflamação das gengivas numa fase inicial, mas em situações 

cujo défice é elevado podem ocorrer doenças como o escorbuto, que leva a uma diminuição da 

síntese de colagénio, os tecidos conjuntivos enfraquecem, há dor nas articulações, inchaço e um 

elevado sangramento das gengivas. A maioria dos suplementos que cataloguei, tinham vitamina 

C na sua composição e a mesma era indicada para diversos fins como ajudar ao bom 

funcionamento do sistema imunitário e para a formação de colagénio importante para o bom 

funcionamento das articulações [50, 64]. 

 

1.2.12 Vitamina D 

A vitamina D é uma das vitaminas mais importantes para o nosso organismo, no entanto não 

está presente em muitos alimentos, pelo que por vezes é necessário recorrer à suplementação.  

No entanto, o organismo é capaz de a produzir de forma endógena sobre ação da radiação 

ultravioleta da luz solar na nossa pele. A vitamina D contribui, positivamente, para o bom 

funcionamento muscular e cardiovascular e fortifica o sistema imunitário. Contudo, o grande 

benefício desta vitamina é a promoção da absorção dos de cálcio que permite o aumento da 

densidade mineral óssea. A vitamina D está, presente, principalmente no suplemento Viterra 

Articulações, precisamente indicado para o bom desenvolvimento ósseo [50, 64]. 

 

1.3 Produtos Cosméticos 

Relativamente a produtos cosméticos, cataloguei produtos da marca Vichy®, nomeadamente, as 

gamas Neovadiol, Normaderm e Slow Âge. O facto de ter feito a marca Vichy® foi uma grande 

vantagem para mim enquanto estagiária, porque a “Marca do Mês” da FAV durante o mês de 

fevereiro foi, precisamente, a Vichy® e uma marca com um desconto associado tem sempre uma 
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procura maior. Por isso, foi relevante estar informada sobre a mesma para conseguir fazer o 

melhor aconselhamento possível durante os atendimentos. A gama Neovadiol é indicada para 

peles maduras, nomeadamente, para mulheres a partir da menopausa que começam a sentir a 

pele menos densa, firme e brilhante. A gama Normaderm é a gama da Vichy® indicada ao 

cuidado das peles mistas a oleosas. Ajuda na correção de imperfeições como vermelhidão, poros 

dilatados e brilhos excessivos. Por último, a gama Slow Âge é indicada a mulheres a partir dos 

30 anos que começam a sentir os primeiros sinais de envelhecimento, ajudando a diminuir os 

sinais já existente e a desacelerar os que possam aparecer, todos os produtos desta gama 

ajudam a tornar a pele mais macia, mais fresca, tonificada e luminosa. Ao estudar todas estas 

gamas, para além de conseguir conhecer melhor a marca em questão, consegui relembrar 

conceitos dados nas unidades curriculares Dermofarmácia e Cosmética e Cosmetologia para 

que pudesse interligar conhecimentos com outras marcas vendidas na FAV, tendo em conta os 

efeitos pretendidos e o tipo de pele do(a) utente [56-58]. 

 

1.4 Conclusão 

Este projeto enriqueceu o meu estágio em farmácia comunitária, porque obrigou-me a relembrar 

conceitos de várias unidades curriculares tidas ao longo dos cinco anos do MICF e preparou-me 

para os atendimentos. Para além de enriquecer as minhas competências profissionais, este 

projeto permitiu-me integrar uma equipa do GSB, aproximando-me dos colegas e fazendo com 

que me sentisse mais à vontade em esclarecer as minhas dúvidas. De facto, os utentes da FAV 

procuram com frequência aconselhamento relacionado tanto com suplementos alimentares 

como com produtos de cosmética, por isso este projeto permitiu aumentar o meu conhecimento 

sobre estes produtos e assim prestar o melhor serviço aos clientes.  
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Anexo I- Formações de Marcas de Cosmética 

Dezembro Janeiro 

- 6 de dezembro- Formação completa da marca 

SVR (1 hora). 

 

- 14 de dezembro- Formação de novidades da 

marca SVR (2 horas). 

 

- 16 de dezembro- “Cuidado da pele seca, muito 

seca ou atópica|Atoderm” da marca Bioderma.(1 

hora). 

 

- 17 de dezembro- “Cuidado da pele oleosa ou 

acneica | Sébium” da marca Bioderma! (1 hora). 

 

- 18 de dezembro- “Cuidado da pele sensível do 

bebé | ABCDerm” da marca Bioderma! (1 hora). 

 

- 13 de janeiro- Formação completa da 

marca Skinceuticals (2 horas). 

 

- 28 de janeiro- Formação completa da 

Caudalie (2 horas).  
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ANEXO II- Projeto “Lidar com a pandemia COVID-19”” 
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ANEXO III- Cartaz de divulgação do projeto “Como lidar com a pandemia COVID-19” 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
Projeto “Catalogação de MNSRM do 

website farmácia.pt” 



. DESIGNAÇÃO
TITULO (APARECE NO 
SITE)

Carateres (30 - 65) DESCRIÇÃO  CURTA Cartateres (50-160) DESCRIÇÃO (O QUE É?) COMO FUNCIONA (O QUE FAZ?) COMO UTILIZO PESO

7355842

Biogaia Gotas 5 ml 0

Biogaia Gotas Orais 5ml                                                                                    
BioGaia é um suplemento alimentar rico em 
bactérias Lactobacillus Reuteri Protectis com 
efeitos benéficos na regularização da flora 
intestinal, sendo particularmente indicado nas 
cólicas infantis.

303

Biogaia Gotas Orais                                                                                                                                  
Este suplemento alimentar é composto por Lactobacillus Reuteri, uma das 
poucas estirpes de probióticos cujo habitat natural é o trato gastrointestinal 
humano, estando por isso especialmente bem adaptada para sobreviver 
neste meio.  Os efeitos do Lactobacillus Reuteri estão clinicamente provados 
na manutenção da motilidade, saúde e funcionamento do intestino em 
lactentes, especialmente na cólica Infantil, dor abdominal e obstipação. 
Biogaia favorece a normalização da flora intestinal, conferindo proteção 
contra os agentes patogénicos.

Este suplemento encontra-se formulado e acondicionado de modo a garantir uma 
conveniente administração e uma durabilidade das bactérias vivas por vários meses, 
mesmo à temperatura ambiente.  Estes probióticos produzem a substância reuterina, 
que inibe o crescimento de vários microrganismos patogénicos. Ao mesmo tempo, 
que promovem a colonização por outras bactérias que fazem parte da flora intestinal 
normal.                                           BioGaia não afeta a amamentação ou o sabor 
dos alimentos e encontra-se apto para celíacos, intolerantes à lactose e diabéticos.

Este suplemento pode ser utilizado desde o nascimento, por lactentes, crianças e adultos.                                                                                                             
Devem ser adimistradas 5 gotas/dia, de uma só vez, com ou sem alimentos.  A toma não deve ser feita com bebidas 
quentes.

7359992

Acutil Caps X 30 Acutil Cápsulas 16
Acutil é um suplemento alimentar indicado na 
melhoraria da aptidão intelectual. Acutil 
melhora o desempenho cerebral.

117

Acutil é um suplemento alimentar constituído por ácidos gordos derivados do 
óleo de peixe, ácido eicosapentaenoico (EPA), extracto de Ginkgo biloba, 
monoestearato de glicerilo, fosfatidilserina, vitamina E, ácido fólico e vitamina 
B12 que tem como principal objetivo melhorar a capacidade cerebral para 
quem se sente intelectualmente cansado. Este suplemento alimentar ajuda 
em momentos de maior stress como épocas de exames no caso dos 
estudantes ou para adultos que necessitem de melhor suporte para 
momentos de maior carga de trabalho onde se possam sentir uma maior 
cansado mental. 

Este suplemento alimentar tem constituintes como ácidos gordos de ómega 3, que 
são importantes constituintes das membranas celulares dos neurónios, o ácido 
eicosapentaenoico (EPA) importante na resolução dos processos imunológicos e 
inflamatórios, a fosfatidilserina que tem um papel relevante na passagem dos sinais 
nervosos no sistema nervoso, a vitamina E que tem uma ação antioxidante 
importante na proteção das células, nomeadamente dos neurónios e vitamina B12 e o 
ácido fólico que têm o papel de proteger o sistema nervoso da ação da homocisteína 
e, consequentemente, da potenciação do mesmo. 
O suplemento alimentar Acutil deve ser conservado a uma temperatura inferior aos 
25ºC e de o consumir antes do fim do prazo indicado na embalagem. 

Recomenda-se que Acutil seja tomado uma a duas vezes ao dia de forma diária, sempre com alimentos ou bebidas não 
alcoólicas. 
Não é recomendado na grávidez ou na amamentação. Adverte-se que este suplemento alimentar seja tomado a doentes 
que tomem medicação anticoagulante ou antiagregantes plaquetários. Sempre que existam dúvidas acerca da sua 
posologia ou sobre os constituintes do suplemento alimentar Acutil deve falar com o seu médico ou farmacêutico.

7380980

Acutil Caps X 60 0
Acutil é um suplemento alimentar indicado na 
melhoraria da aptidão intelectual. Acutil 
melhora o desempenho cerebral.

117

Acutil é um suplemento alimentar constituído por ácidos gordos derivados do 
óleo de peixe, ácido eicosapentaenoico (EPA), extracto de Ginkgo biloba, 
monoestearato de glicerilo, fosfatidilserina, vitamina E, ácido fólico e vitamina 
B12 que tem como principal objetivo melhorar a capacidade cerebral para 
quem se sente intelectualmente cansado. Este suplemento alimentar ajuda 
em momentos de maior stress como épocas de exames no caso dos 
estudantes ou para adultos que necessitem de melhor suporte para 
momentos de maior carga de trabalho onde se possam sentir uma maior 
cansado mental. 

Este suplemento alimentar tem constituintes como ácidos gordos de ómega 3, que 
são importantes constituintes das membranas celulares dos neurónios, o ácido 
eicosapentaenoico (EPA) importante na resolução dos processos imunológicos e 
inflamatórios, a fosfatidilserina que tem um papel relevante na passagem dos sinais 
nervosos no sistema nervoso, a vitamina E que tem uma ação antioxidante 
importante na proteção das células, nomeadamente dos neurónios e vitamina B12 e o 
ácido fólico que têm o papel de proteger o sistema nervoso da ação da homocisteína 
e, consequentemente, da potenciação do mesmo. 
O suplemento alimentar Acutil deve ser conservado a uma temperatura inferior aos 
25ºC e de o consumir antes do fim do prazo indicado na embalagem. 

Recomenda-se que Acutil seja tomado uma a duas vezes ao dia de forma diária, sempre com alimentos ou bebidas não 
alcoólicas. 
Não é recomendado na grávidez ou na amamentação. Adverte-se que este suplemento alimentar seja tomado a doentes 
que tomem medicação anticoagulante ou antiagregantes plaquetários. Sempre que existam dúvidas acerca da sua 
posologia ou sobre os constituintes do suplemento alimentar Acutil deve falar com o seu médico ou farmacêutico.

7377390

Atyflor Saq X 10 Atyflor saquetas 16

Atyflor é um suplemento alimentar indicado 
para a regularização da flora intestinal. 
Indicado nos disturbios como diarreia, 
obstipação, cólicas e disfunções intestinais 
provocadas por toma de medicamentos como 
antibióticos ou mudanças na dieta. 

246

Atyflor é constituído por sete bactérias benéficas e frutooligossacarídeos que 
ajudam na regularização da microflora intestinal aquando da sua disfunção. 
Os efeitos da desregularização da flora intestinal podem surgir por diversas 
razões, como pela toma de diferentes medicações, ou por alterações da 
dieta ou por mudanças ambientais. Este desajuste pode provocar efeitos 
como diarreia, obstipação ou cólicas que conseguem ser controlados com a 
ajuda deste suplemento. 

Este suplemento alimentar tem um conjunto de sete estirpes bacterianas 
Lactobacillus case, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium breve, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis e 
Lactobacillus bulgaricus. A Bifidobacterium infantis é uma bactéria que habita de 
forma natural na flora intestinal das crianças e, portanto, estando presente neste 
suplemento ajuda também na regularização dos problemas intestinais das crianças. 

Recomenda-se que o modo de administração de Atyflor seja 1 saqueta por dia durante ou imediatamente após as 
refeições. A saqueta pode ser dissolvida em água, leite ou sumo. Pode ser utilizado em todas as faixas etárias desde a 
lactação à fase adulta. Pode conter vestígios de leite ou soja, mas a quantidade presente não provoca qualquer 
problema a quem tem intolerância. 

6656967

Elugel Gel Dent 40 Ml Elugel Gel dentrífico 21

Elugel é um gel oral que reduz a placa 
bacteriana. Está indicado na inflamação 
gengival que é comum após cirurgias orais, 
tratamentos periodontais e implantes.

159

Elugel é um gel dentífrico relevante nos hábitos de higiene oral. Elugel pode 
ser utilizado em diferentes situações, nomeadamente para pessoas que 
foram sujeitas a tratamentos dentários como cirurgias orais, tratamentos 
periodontais e implantes, que possam ter provocado uma maior sensibilidade 
gengival. Este gel dentífrico não substitui a lavagem dos dentes, no entanto, 
excepcionalmente, caso haja dificuldade a lavar os dentes ou hajam locais 
de difícil acesso o Elugel pode ser uma boa alternativa. 

O Elugel é constituído por clorohexidina a 0.2%. A clorohexidina tem uma ação 
importante na prevenção e tratamento de infeções, pela sua ação antisséptica, já que 
promove a eliminação de microorganismos inconvenientes à microbiota oral. Para 
além da ação, anteriormente referida, a clorohexidina tem, também, uma ação 
cicatrizante, o que é importante a quem foi sujeito a tratamentos dentários. Apresenta 
portanto ação purificante, reduzindo a placa bacteriana e ajudando na limpeza oral. 

O Elugel pode ser usado em adultos, adolescentes e a crianças a partir dos seis anos de idade. Este gel dentífrico pode 
ser utilizado diariamente, até três vezes por dia, preferencialmente nas regiões mais afetadas. A marca sugere que o 
Elugel seja aplicado com a escova Elgydium Clinic escova pós-cirúrgica 7/100 extra-suave para que o efeito final seja o 
mais eficaz possível, depois de uma boa escovagem dentária. 
O seu uso frequente pode provocar algumas manchas nos dentes, no entanto essas manchas ao fim de algum tempo 
acabam por desaparecer com a escovagem. 

5451125

Ib-u-ron, 20 mg/mL-200 mL x 1 susp oral mL Ib-u-ron 20 mg/mL 17

ib-u-ron 20 mg/ml suspensão oral é um 
medicamento não sujeito a receita médica com 
ação anti-inflamatória. Indicado no tratamento 
da dor ligeira a moderada e da febre. 

168

Atyflor é constituído por sete bactérias benéficas e frutooligossacarídeos que 
ajudam na regularização da microflora intestinal aquando da sua disfunção. 
Os efeitos da desregularização da flora intestinal podem surgir por diversas 
razões, como pela toma de diferentes medicações, ou por alterações da 
dieta ou por mudanças ambientais. Este desajuste pode provocar efeitos 
como diarreia, obstipação ou cólicas que conseguem ser controlados com a 
ajuda deste suplemento. 

ib-u-ron 20 mg/ml suspensão oral tem como substância ativa o ibuprofeno, anti-
inflamatório não esteróide (AINE) vai inibir as enzimas responsáveis pela produção de 
prostaglandinas, que por sua vez são incumbidas pela sinalização e controle da dor. 
Ora, com a inibição dessas enzimas vai haver a redução da dor. Este xarope é 
contraindicado para crianças com antecedentes de reações do tipo alérgico 
associadas ao uso de anti-inflamatórios, doentes com problemas gastrointestinais, 
grávidas no terceiro trimestre da gravidez e crianças com menos de 3 meses de 
idade ou com peso inferior a 5 Kg. Crianças com algum tipo de intolerância à frutose 
ou que estejam sujeitos a tratamento da varicela não devem usar este xar

O xarope ib-u-ron 20mg/ml suspensão oral vem com uma seringa doseadora que facilita o controle da quantidade de 
produto a usar. A seringa é de 5 mL e por cada 5 mL de xarope existem 100 mg de ibuprofeno. Para saber a quantidade 
de xarope a administrar deve-se ler a bula para fazer os cálculos tendo em conta o peso da criança. O ib-u-ron 20mg/ml 
suspensão oral pode ser tomado a qualquer hora do dia, independentemente das refeições. A única precaução a ter 
aquando do uso do xarope é agitá-lo vigorosamente antes da sua utilização. 

5754916

Ib-u-ron Gel Mentol, 50 mg/g-100 g x 1 gel bisnaga Ib-u-ron Gel Mentol 20

ib-u-ron gel mentol está indicado para o alívio 
de dor ligeira provocada originada pela 
inflamação dos músculos e articulações 
especialmente após situações traumáticas.

168

ib-u-ron gel mentol é um gel com 50 mg/g de ibuprofeno e está indicado para 
uso cutâneo em adultos ou crianças com idade superior a 12 anos. 
Aconselhado no tratamento e alívio de dor e inflamação ligeira de músculos 
ou articulações após situações como entorses, contraturas, distensões, 
contusões, dor nas costas e torcicolos. Medicamento Não Sujeito a Receita 
Médica.

ib-u-ron gel mentol tem na sua constituição ibuprofeno que é um anti-inflamatório não 
esteróide (AINE) que há semelhança do que acontece com os AINES orais vão 
provocar analgesia aliviando a dor e reduzindo a inflamação dos músculos e 
articulações em questão. O uso externo do ibuprofeno ajuda a controlar a dor aguda 
e crónica. 

O ib-u-ron gel mentol pode ser aplicado até três vezes ao dia apenas na zona dorida ou por outra indicação médica, 
massajando cuidadosamente a zona inflamada e aplicando uma camada fina de gel. Não deve ser aplicado em pele com 
queimadura solar, ferida abertas ou eczemas. O ib-u-ron gel mentol também deve ser evitado em pessoas com histórico 
de reações alérgicas a anti-inflamatórios não esteróides e a crianças com menos de 12 anos de idade. Caso a dor se 
mantenha por mais de sete dias seguidos deve-se consultar o médico. 

6079772

Cerebrum Cápsula com Cerosomas 30 Unidade(s) + ampola 
bebível Shot 8 Unidade(s)

Cerebrum Cáspsulas 19

Cerebrum capsulas + ampolas estão indicados 
no suporte da capacidade de memória 
contribuindo para o melhor funcionamento do 
sistema nervoso e imunitário diminuindo assim 
a fadiga intelectual. 

192

Cerebrum cápsulas com cerosomas é um suplemento alimentar 100% 
natural, multivitamínico e mineral que ajuda a melhorar o funcionamento 
intelectual, a melhorar a memória e a capacidade cognitiva e diminuir a 
fadiga intelectual. Assim, o Cerebrum cápsulas com cerosomas é uma boa 
opção para quem sente dificuldade no raciocínio, quem sente uma menor 
agilidade de pensamento e raciocínio. 

Cerebrum cápsulas com cerosomas é constituído por Gluconato de Magnésio, 
Gluconato de zinco, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, L-aspartato, L-arginina, 
Ovas de peixe, mistura de fosfolípidos vegetais (fosfatidilserina, fosfatidilcolina ou 
lecitina de soja), Vinca minor (extrato 20:1), Ácido L-glutâmico, L-lisina, L-fenilalanina, 
DL-Metionina e Gluconato de cálcio. Tendo em conta esta lista de ingredientes é 
importante relembrar que pessoas com algum tipo de intolerância a proteínas de 
peixe ou a produtos derivados de soja, não devem consumir este suplemento 
alimentar.
É o conjunto de todos estes ingredientes numa só cápsula que vão potenciar a 
produtividade cerebral e provocar o efeito pretendido. 
Tanto as cápsulas como as ampolas não são aconselhadas a mulheres grávidas ou 
que estejam a amamentar e não são substitutos de uma dieta equilibrada, servem 
apenas como um complemento. 

As cápsulas podem ser tomadas uma vez por dia antes do almoço ou do jantar e as ampolas podem ser tomadas a 
qualquer altura do dia. As ampolas podem ser tomadas a qualquer hora do dia, mas recomenda-se que se faça num 
momento do dia em que se sinta maior cansaço intelectual e físico. As ampolas podem ser diluídas num copo de água 
ou num sumo. 
As ampolas devem ser agitadas vigorosamente antes de serem diluídas na água ou sumo. 
Não se deve exceder a toma diária recomendada tanto de cápsulas como ampolas.

7325936

Cerebrum Forte Amp Beb X 20
Cerebrum Forte Ampolas 
Bebíveis 

32

Cerebrum Forte Ampolas Beb é um 
suplemento alimentar que permite ajudar na 
capacidade cognitiva, diminuir a fadiga 
intelectual e a potenciar o raciocínio e a 
memória. 

168

Cerebrum Forte Amp Beb é um suplemento alimentar 100% natural que tem 
na sua constituição um conjunto de vitaminas e minerais que associados a 
uma dieta equilibrada potenciam a capacidade cerebral aquando de uma 
altura de maior cansaço. Este suplemento alimentar é assim recomendado 
em momentos de maior stress, maior carga de trabalho e preocupação. 

Cerebrum Forte Amp Beb tem na sua constituição os seguintes ingredientes: 
Agentes de volume: água purificada, sumo de ananás, ácido glutâmico, corante: 
caramelo, levedura,  Metionina, Lisina, fosfatidilcolina, fosfato tricálcico, fenilalanina, 
pervinca, vinca minor, sulfato de zinco, conservante: benzoato de sódio; aroma: 
Ananás, gluconato de zinco, gluconato de magnésio, conservante: sorbato de 
potássio, riboflavina-5´-fosfato de sódio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, 
ácido L-aspártico, L-Arginina e Ovas de peixe. Dos constituintes referidos é 
importante referir a tiamina e Vitamina B6 que são vitaminas importantes para o bom 
funcionamento do sistema nervoso, o zinco tem múltiplos benefíciosno nosso 
organismo, como colaborar para uma boa função cognitiva. A vitamina B2, é 
extremamente relevante no metabolismo das gorduras, açúcares e proteínas do 
nosso organismo ajudando assim para a redução da fadiga e cansaço. 
Este suplemento alimentar é apenas um complemento a uma alimentação que deve 
ser o mais equilibrada possível, não sendo um substituto alimentar. 
Não é aconselhado a grávidas ou a mulheres que estejam em fase de amamentação 
e deve ser tomado com cautela por pessoas com algum tipo de alergia a algum dos 
ingredientes mencionados acima. 

Podem ser tomadas uma ou duas ampolas por dia, antes das refeições principais, de acordo com a necessidade do 
utente e tendo em conta possível suplementação que já esteja a fazer. Qualquer dúvida acerca da posologia deste 
suplemento deve consultar o seu médico ou farmacêutico. 
As ampolas devem ser agitadas antes de serem utilizadas. Após a agitação devem ser diluídas em água. 

7352906

Cerebrum Forte Amp Beb X 30
Cerebrum Forte Ampolas 
Bebíveis 

32

Cerebrum Forte Amp Beb é um suplemento 
alimentar que permite ajudar na capacidade 
cognitiva, diminuir a fadiga intelectual e a 
potenciar o raciocínio e a memória. 

164

Cerebrum Forte Amp Beb é um suplemento alimentar 100% natural que tem 
na sua constituição um conjunto de vitaminas e minerais que associados a 
uma dieta equilibrada potenciam a capacidade cerebral aquando de uma 
altura de maior cansaço. Este suplemento alimentar é assim recomendado 
em momentos de maior stress, maior carga de trabalho e preocupação. 

Cerebrum Forte Amp Beb tem na sua constituição os seguintes ingredientes: 
Agentes de volume: água purificada, sumo de ananás, ácido glutâmico, corante: 
caramelo, levedura,  Metionina, Lisina, fosfatidilcolina, fosfato tricálcico, fenilalanina, 
pervinca, vinca minor, sulfato de zinco, conservante: benzoato de sódio; aroma: 
Ananás, gluconato de zinco, gluconato de magnésio, conservante: sorbato de 
potássio, riboflavina-5´-fosfato de sódio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, 
ácido L-aspártico, L-Arginina e Ovas de peixe. Dos constituintes referidos é 
importante referir a tiamina e Vitamina B6 que são vitaminas importantes para o bom 
funcionamento do sistema nervoso, o zinco tem múltiplos benefíciosno nosso 
organismo, como colaborar para uma boa função cognitiva. A vitamina B2, é 
extremamente relevante no metabolismo das gorduras, açúcares e proteínas do 
nosso organismo ajudando assim para a redução da fadiga e cansaço. 
Este suplemento alimentar é apenas um complemento a uma alimentação que deve 
ser o mais equilibrada possível, não sendo um substituto alimentar. 
Não é aconselhado a grávidas ou a mulheres a amamentar e deve ser tomado com 
cuidado por pessoas com algum tipo de alergia a algum dos ingredientes 
mencionados acima. 

Podem ser tomadas uma ou duas ampolas por dia, antes das refeições principais, de acordo com a necessidade do 
utente e tendo em conta possível suplementação que já esteja a fazer. Qualquer dúvida acerca da posologia deste 
suplemento deve consultar o seu médico ou farmacêutico. 
As ampolas devem ser agitadas antes de serem utilizadas. Após a agitação devem ser diluídas em água. 



. DESIGNAÇÃO
TITULO (APARECE NO 
SITE)

Carateres (30 - 65) DESCRIÇÃO  CURTA Cartateres (50-160) DESCRIÇÃO (O QUE É?) COMO FUNCIONA (O QUE FAZ?) COMO UTILIZO PESO

7355842

Biogaia Gotas 5 ml 0

Biogaia Gotas Orais 5ml                                                                                    
BioGaia é um suplemento alimentar rico em 
bactérias Lactobacillus Reuteri Protectis com 
efeitos benéficos na regularização da flora 
intestinal, sendo particularmente indicado nas 
cólicas infantis.

303

Biogaia Gotas Orais                                                                                                                                  
Este suplemento alimentar é composto por Lactobacillus Reuteri, uma das 
poucas estirpes de probióticos cujo habitat natural é o trato gastrointestinal 
humano, estando por isso especialmente bem adaptada para sobreviver 
neste meio.  Os efeitos do Lactobacillus Reuteri estão clinicamente provados 
na manutenção da motilidade, saúde e funcionamento do intestino em 
lactentes, especialmente na cólica Infantil, dor abdominal e obstipação. 
Biogaia favorece a normalização da flora intestinal, conferindo proteção 
contra os agentes patogénicos.

Este suplemento encontra-se formulado e acondicionado de modo a garantir uma 
conveniente administração e uma durabilidade das bactérias vivas por vários meses, 
mesmo à temperatura ambiente.  Estes probióticos produzem a substância reuterina, 
que inibe o crescimento de vários microrganismos patogénicos. Ao mesmo tempo, 
que promovem a colonização por outras bactérias que fazem parte da flora intestinal 
normal.                                           BioGaia não afeta a amamentação ou o sabor 
dos alimentos e encontra-se apto para celíacos, intolerantes à lactose e diabéticos.

Este suplemento pode ser utilizado desde o nascimento, por lactentes, crianças e adultos.                                                                                                             
Devem ser adimistradas 5 gotas/dia, de uma só vez, com ou sem alimentos.  A toma não deve ser feita com bebidas 
quentes.

7359992

Acutil Caps X 30 Acutil Cápsulas 16
Acutil é um suplemento alimentar indicado na 
melhoraria da aptidão intelectual. Acutil 
melhora o desempenho cerebral.

117

Acutil é um suplemento alimentar constituído por ácidos gordos derivados do 
óleo de peixe, ácido eicosapentaenoico (EPA), extracto de Ginkgo biloba, 
monoestearato de glicerilo, fosfatidilserina, vitamina E, ácido fólico e vitamina 
B12 que tem como principal objetivo melhorar a capacidade cerebral para 
quem se sente intelectualmente cansado. Este suplemento alimentar ajuda 
em momentos de maior stress como épocas de exames no caso dos 
estudantes ou para adultos que necessitem de melhor suporte para 
momentos de maior carga de trabalho onde se possam sentir uma maior 
cansado mental. 

Este suplemento alimentar tem constituintes como ácidos gordos de ómega 3, que 
são importantes constituintes das membranas celulares dos neurónios, o ácido 
eicosapentaenoico (EPA) importante na resolução dos processos imunológicos e 
inflamatórios, a fosfatidilserina que tem um papel relevante na passagem dos sinais 
nervosos no sistema nervoso, a vitamina E que tem uma ação antioxidante 
importante na proteção das células, nomeadamente dos neurónios e vitamina B12 e o 
ácido fólico que têm o papel de proteger o sistema nervoso da ação da homocisteína 
e, consequentemente, da potenciação do mesmo. 
O suplemento alimentar Acutil deve ser conservado a uma temperatura inferior aos 
25ºC e de o consumir antes do fim do prazo indicado na embalagem. 

Recomenda-se que Acutil seja tomado uma a duas vezes ao dia de forma diária, sempre com alimentos ou bebidas não 
alcoólicas. 
Não é recomendado na grávidez ou na amamentação. Adverte-se que este suplemento alimentar seja tomado a doentes 
que tomem medicação anticoagulante ou antiagregantes plaquetários. Sempre que existam dúvidas acerca da sua 
posologia ou sobre os constituintes do suplemento alimentar Acutil deve falar com o seu médico ou farmacêutico.

7380980

Acutil Caps X 60 0
Acutil é um suplemento alimentar indicado na 
melhoraria da aptidão intelectual. Acutil 
melhora o desempenho cerebral.

117

Acutil é um suplemento alimentar constituído por ácidos gordos derivados do 
óleo de peixe, ácido eicosapentaenoico (EPA), extracto de Ginkgo biloba, 
monoestearato de glicerilo, fosfatidilserina, vitamina E, ácido fólico e vitamina 
B12 que tem como principal objetivo melhorar a capacidade cerebral para 
quem se sente intelectualmente cansado. Este suplemento alimentar ajuda 
em momentos de maior stress como épocas de exames no caso dos 
estudantes ou para adultos que necessitem de melhor suporte para 
momentos de maior carga de trabalho onde se possam sentir uma maior 
cansado mental. 

Este suplemento alimentar tem constituintes como ácidos gordos de ómega 3, que 
são importantes constituintes das membranas celulares dos neurónios, o ácido 
eicosapentaenoico (EPA) importante na resolução dos processos imunológicos e 
inflamatórios, a fosfatidilserina que tem um papel relevante na passagem dos sinais 
nervosos no sistema nervoso, a vitamina E que tem uma ação antioxidante 
importante na proteção das células, nomeadamente dos neurónios e vitamina B12 e o 
ácido fólico que têm o papel de proteger o sistema nervoso da ação da homocisteína 
e, consequentemente, da potenciação do mesmo. 
O suplemento alimentar Acutil deve ser conservado a uma temperatura inferior aos 
25ºC e de o consumir antes do fim do prazo indicado na embalagem. 

Recomenda-se que Acutil seja tomado uma a duas vezes ao dia de forma diária, sempre com alimentos ou bebidas não 
alcoólicas. 
Não é recomendado na grávidez ou na amamentação. Adverte-se que este suplemento alimentar seja tomado a doentes 
que tomem medicação anticoagulante ou antiagregantes plaquetários. Sempre que existam dúvidas acerca da sua 
posologia ou sobre os constituintes do suplemento alimentar Acutil deve falar com o seu médico ou farmacêutico.

7377390

Atyflor Saq X 10 Atyflor saquetas 16

Atyflor é um suplemento alimentar indicado 
para a regularização da flora intestinal. 
Indicado nos disturbios como diarreia, 
obstipação, cólicas e disfunções intestinais 
provocadas por toma de medicamentos como 
antibióticos ou mudanças na dieta. 

246

Atyflor é constituído por sete bactérias benéficas e frutooligossacarídeos que 
ajudam na regularização da microflora intestinal aquando da sua disfunção. 
Os efeitos da desregularização da flora intestinal podem surgir por diversas 
razões, como pela toma de diferentes medicações, ou por alterações da 
dieta ou por mudanças ambientais. Este desajuste pode provocar efeitos 
como diarreia, obstipação ou cólicas que conseguem ser controlados com a 
ajuda deste suplemento. 

Este suplemento alimentar tem um conjunto de sete estirpes bacterianas 
Lactobacillus case, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium breve, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis e 
Lactobacillus bulgaricus. A Bifidobacterium infantis é uma bactéria que habita de 
forma natural na flora intestinal das crianças e, portanto, estando presente neste 
suplemento ajuda também na regularização dos problemas intestinais das crianças. 

Recomenda-se que o modo de administração de Atyflor seja 1 saqueta por dia durante ou imediatamente após as 
refeições. A saqueta pode ser dissolvida em água, leite ou sumo. Pode ser utilizado em todas as faixas etárias desde a 
lactação à fase adulta. Pode conter vestígios de leite ou soja, mas a quantidade presente não provoca qualquer 
problema a quem tem intolerância. 

6656967

Elugel Gel Dent 40 Ml Elugel Gel dentrífico 21

Elugel é um gel oral que reduz a placa 
bacteriana. Está indicado na inflamação 
gengival que é comum após cirurgias orais, 
tratamentos periodontais e implantes.

159

Elugel é um gel dentífrico relevante nos hábitos de higiene oral. Elugel pode 
ser utilizado em diferentes situações, nomeadamente para pessoas que 
foram sujeitas a tratamentos dentários como cirurgias orais, tratamentos 
periodontais e implantes, que possam ter provocado uma maior sensibilidade 
gengival. Este gel dentífrico não substitui a lavagem dos dentes, no entanto, 
excepcionalmente, caso haja dificuldade a lavar os dentes ou hajam locais 
de difícil acesso o Elugel pode ser uma boa alternativa. 

O Elugel é constituído por clorohexidina a 0.2%. A clorohexidina tem uma ação 
importante na prevenção e tratamento de infeções, pela sua ação antisséptica, já que 
promove a eliminação de microorganismos inconvenientes à microbiota oral. Para 
além da ação, anteriormente referida, a clorohexidina tem, também, uma ação 
cicatrizante, o que é importante a quem foi sujeito a tratamentos dentários. Apresenta 
portanto ação purificante, reduzindo a placa bacteriana e ajudando na limpeza oral. 

O Elugel pode ser usado em adultos, adolescentes e a crianças a partir dos seis anos de idade. Este gel dentífrico pode 
ser utilizado diariamente, até três vezes por dia, preferencialmente nas regiões mais afetadas. A marca sugere que o 
Elugel seja aplicado com a escova Elgydium Clinic escova pós-cirúrgica 7/100 extra-suave para que o efeito final seja o 
mais eficaz possível, depois de uma boa escovagem dentária. 
O seu uso frequente pode provocar algumas manchas nos dentes, no entanto essas manchas ao fim de algum tempo 
acabam por desaparecer com a escovagem. 

5451125

Ib-u-ron, 20 mg/mL-200 mL x 1 susp oral mL Ib-u-ron 20 mg/mL 17

ib-u-ron 20 mg/ml suspensão oral é um 
medicamento não sujeito a receita médica com 
ação anti-inflamatória. Indicado no tratamento 
da dor ligeira a moderada e da febre. 

168

Atyflor é constituído por sete bactérias benéficas e frutooligossacarídeos que 
ajudam na regularização da microflora intestinal aquando da sua disfunção. 
Os efeitos da desregularização da flora intestinal podem surgir por diversas 
razões, como pela toma de diferentes medicações, ou por alterações da 
dieta ou por mudanças ambientais. Este desajuste pode provocar efeitos 
como diarreia, obstipação ou cólicas que conseguem ser controlados com a 
ajuda deste suplemento. 

ib-u-ron 20 mg/ml suspensão oral tem como substância ativa o ibuprofeno, anti-
inflamatório não esteróide (AINE) vai inibir as enzimas responsáveis pela produção de 
prostaglandinas, que por sua vez são incumbidas pela sinalização e controle da dor. 
Ora, com a inibição dessas enzimas vai haver a redução da dor. Este xarope é 
contraindicado para crianças com antecedentes de reações do tipo alérgico 
associadas ao uso de anti-inflamatórios, doentes com problemas gastrointestinais, 
grávidas no terceiro trimestre da gravidez e crianças com menos de 3 meses de 
idade ou com peso inferior a 5 Kg. Crianças com algum tipo de intolerância à frutose 
ou que estejam sujeitos a tratamento da varicela não devem usar este xar

O xarope ib-u-ron 20mg/ml suspensão oral vem com uma seringa doseadora que facilita o controle da quantidade de 
produto a usar. A seringa é de 5 mL e por cada 5 mL de xarope existem 100 mg de ibuprofeno. Para saber a quantidade 
de xarope a administrar deve-se ler a bula para fazer os cálculos tendo em conta o peso da criança. O ib-u-ron 20mg/ml 
suspensão oral pode ser tomado a qualquer hora do dia, independentemente das refeições. A única precaução a ter 
aquando do uso do xarope é agitá-lo vigorosamente antes da sua utilização. 

5754916

Ib-u-ron Gel Mentol, 50 mg/g-100 g x 1 gel bisnaga Ib-u-ron Gel Mentol 20

ib-u-ron gel mentol está indicado para o alívio 
de dor ligeira provocada originada pela 
inflamação dos músculos e articulações 
especialmente após situações traumáticas.

168

ib-u-ron gel mentol é um gel com 50 mg/g de ibuprofeno e está indicado para 
uso cutâneo em adultos ou crianças com idade superior a 12 anos. 
Aconselhado no tratamento e alívio de dor e inflamação ligeira de músculos 
ou articulações após situações como entorses, contraturas, distensões, 
contusões, dor nas costas e torcicolos. Medicamento Não Sujeito a Receita 
Médica.

ib-u-ron gel mentol tem na sua constituição ibuprofeno que é um anti-inflamatório não 
esteróide (AINE) que há semelhança do que acontece com os AINES orais vão 
provocar analgesia aliviando a dor e reduzindo a inflamação dos músculos e 
articulações em questão. O uso externo do ibuprofeno ajuda a controlar a dor aguda 
e crónica. 

O ib-u-ron gel mentol pode ser aplicado até três vezes ao dia apenas na zona dorida ou por outra indicação médica, 
massajando cuidadosamente a zona inflamada e aplicando uma camada fina de gel. Não deve ser aplicado em pele com 
queimadura solar, ferida abertas ou eczemas. O ib-u-ron gel mentol também deve ser evitado em pessoas com histórico 
de reações alérgicas a anti-inflamatórios não esteróides e a crianças com menos de 12 anos de idade. Caso a dor se 
mantenha por mais de sete dias seguidos deve-se consultar o médico. 

6079772

Cerebrum Cápsula com Cerosomas 30 Unidade(s) + ampola 
bebível Shot 8 Unidade(s)

Cerebrum Cáspsulas 19

Cerebrum capsulas + ampolas estão indicados 
no suporte da capacidade de memória 
contribuindo para o melhor funcionamento do 
sistema nervoso e imunitário diminuindo assim 
a fadiga intelectual. 

192

Cerebrum cápsulas com cerosomas é um suplemento alimentar 100% 
natural, multivitamínico e mineral que ajuda a melhorar o funcionamento 
intelectual, a melhorar a memória e a capacidade cognitiva e diminuir a 
fadiga intelectual. Assim, o Cerebrum cápsulas com cerosomas é uma boa 
opção para quem sente dificuldade no raciocínio, quem sente uma menor 
agilidade de pensamento e raciocínio. 

Cerebrum cápsulas com cerosomas é constituído por Gluconato de Magnésio, 
Gluconato de zinco, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, L-aspartato, L-arginina, 
Ovas de peixe, mistura de fosfolípidos vegetais (fosfatidilserina, fosfatidilcolina ou 
lecitina de soja), Vinca minor (extrato 20:1), Ácido L-glutâmico, L-lisina, L-fenilalanina, 
DL-Metionina e Gluconato de cálcio. Tendo em conta esta lista de ingredientes é 
importante relembrar que pessoas com algum tipo de intolerância a proteínas de 
peixe ou a produtos derivados de soja, não devem consumir este suplemento 
alimentar.
É o conjunto de todos estes ingredientes numa só cápsula que vão potenciar a 
produtividade cerebral e provocar o efeito pretendido. 
Tanto as cápsulas como as ampolas não são aconselhadas a mulheres grávidas ou 
que estejam a amamentar e não são substitutos de uma dieta equilibrada, servem 
apenas como um complemento. 

As cápsulas podem ser tomadas uma vez por dia antes do almoço ou do jantar e as ampolas podem ser tomadas a 
qualquer altura do dia. As ampolas podem ser tomadas a qualquer hora do dia, mas recomenda-se que se faça num 
momento do dia em que se sinta maior cansaço intelectual e físico. As ampolas podem ser diluídas num copo de água 
ou num sumo. 
As ampolas devem ser agitadas vigorosamente antes de serem diluídas na água ou sumo. 
Não se deve exceder a toma diária recomendada tanto de cápsulas como ampolas.

7325936

Cerebrum Forte Amp Beb X 20
Cerebrum Forte Ampolas 
Bebíveis 

32

Cerebrum Forte Ampolas Beb é um 
suplemento alimentar que permite ajudar na 
capacidade cognitiva, diminuir a fadiga 
intelectual e a potenciar o raciocínio e a 
memória. 

168

Cerebrum Forte Amp Beb é um suplemento alimentar 100% natural que tem 
na sua constituição um conjunto de vitaminas e minerais que associados a 
uma dieta equilibrada potenciam a capacidade cerebral aquando de uma 
altura de maior cansaço. Este suplemento alimentar é assim recomendado 
em momentos de maior stress, maior carga de trabalho e preocupação. 

Cerebrum Forte Amp Beb tem na sua constituição os seguintes ingredientes: 
Agentes de volume: água purificada, sumo de ananás, ácido glutâmico, corante: 
caramelo, levedura,  Metionina, Lisina, fosfatidilcolina, fosfato tricálcico, fenilalanina, 
pervinca, vinca minor, sulfato de zinco, conservante: benzoato de sódio; aroma: 
Ananás, gluconato de zinco, gluconato de magnésio, conservante: sorbato de 
potássio, riboflavina-5´-fosfato de sódio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, 
ácido L-aspártico, L-Arginina e Ovas de peixe. Dos constituintes referidos é 
importante referir a tiamina e Vitamina B6 que são vitaminas importantes para o bom 
funcionamento do sistema nervoso, o zinco tem múltiplos benefíciosno nosso 
organismo, como colaborar para uma boa função cognitiva. A vitamina B2, é 
extremamente relevante no metabolismo das gorduras, açúcares e proteínas do 
nosso organismo ajudando assim para a redução da fadiga e cansaço. 
Este suplemento alimentar é apenas um complemento a uma alimentação que deve 
ser o mais equilibrada possível, não sendo um substituto alimentar. 
Não é aconselhado a grávidas ou a mulheres que estejam em fase de amamentação 
e deve ser tomado com cautela por pessoas com algum tipo de alergia a algum dos 
ingredientes mencionados acima. 

Podem ser tomadas uma ou duas ampolas por dia, antes das refeições principais, de acordo com a necessidade do 
utente e tendo em conta possível suplementação que já esteja a fazer. Qualquer dúvida acerca da posologia deste 
suplemento deve consultar o seu médico ou farmacêutico. 
As ampolas devem ser agitadas antes de serem utilizadas. Após a agitação devem ser diluídas em água. 

7352906

Cerebrum Forte Amp Beb X 30
Cerebrum Forte Ampolas 
Bebíveis 

32

Cerebrum Forte Amp Beb é um suplemento 
alimentar que permite ajudar na capacidade 
cognitiva, diminuir a fadiga intelectual e a 
potenciar o raciocínio e a memória. 

164

Cerebrum Forte Amp Beb é um suplemento alimentar 100% natural que tem 
na sua constituição um conjunto de vitaminas e minerais que associados a 
uma dieta equilibrada potenciam a capacidade cerebral aquando de uma 
altura de maior cansaço. Este suplemento alimentar é assim recomendado 
em momentos de maior stress, maior carga de trabalho e preocupação. 

Cerebrum Forte Amp Beb tem na sua constituição os seguintes ingredientes: 
Agentes de volume: água purificada, sumo de ananás, ácido glutâmico, corante: 
caramelo, levedura,  Metionina, Lisina, fosfatidilcolina, fosfato tricálcico, fenilalanina, 
pervinca, vinca minor, sulfato de zinco, conservante: benzoato de sódio; aroma: 
Ananás, gluconato de zinco, gluconato de magnésio, conservante: sorbato de 
potássio, riboflavina-5´-fosfato de sódio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, 
ácido L-aspártico, L-Arginina e Ovas de peixe. Dos constituintes referidos é 
importante referir a tiamina e Vitamina B6 que são vitaminas importantes para o bom 
funcionamento do sistema nervoso, o zinco tem múltiplos benefíciosno nosso 
organismo, como colaborar para uma boa função cognitiva. A vitamina B2, é 
extremamente relevante no metabolismo das gorduras, açúcares e proteínas do 
nosso organismo ajudando assim para a redução da fadiga e cansaço. 
Este suplemento alimentar é apenas um complemento a uma alimentação que deve 
ser o mais equilibrada possível, não sendo um substituto alimentar. 
Não é aconselhado a grávidas ou a mulheres a amamentar e deve ser tomado com 
cuidado por pessoas com algum tipo de alergia a algum dos ingredientes 
mencionados acima. 

Podem ser tomadas uma ou duas ampolas por dia, antes das refeições principais, de acordo com a necessidade do 
utente e tendo em conta possível suplementação que já esteja a fazer. Qualquer dúvida acerca da posologia deste 
suplemento deve consultar o seu médico ou farmacêutico. 
As ampolas devem ser agitadas antes de serem utilizadas. Após a agitação devem ser diluídas em água. 



7389155

CEREBRUM FORTE AMP BEB X10 + AMP BEB X30 AMP BEB
Cerebrum Forte Ampolas 
Bebíveis 

32

Cerebrum Forte Amp Beb é um suplemento 
alimentar que permite ajudar na capacidade 
cognitiva, diminuir a fadiga intelectual e a 
potenciar o raciocínio e a memória. 

164

Cerebrum Forte Amp Beb é um suplemento alimentar 100% natural que tem 
na sua constituição um conjunto de vitaminas e minerais que associados a 
uma dieta equilibrada potenciam a capacidade cerebral aquando de uma 
altura de maior cansaço. Este suplemento alimentar é assim recomendado 
em momentos de maior stress, maior carga de trabalho e preocupação. 

Cerebrum Forte Amp Beb tem na sua constituição os seguintes ingredientes: 
Agentes de volume: água purificada, sumo de ananás, ácido glutâmico, corante: 
caramelo, levedura,  Metionina, Lisina, fosfatidilcolina, fosfato tricálcico, fenilalanina, 
pervinca, vinca minor, sulfato de zinco, conservante: benzoato de sódio; aroma: 
Ananás, gluconato de zinco, gluconato de magnésio, conservante: sorbato de 
potássio, riboflavina-5´-fosfato de sódio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, 
ácido L-aspártico, L-Arginina e Ovas de peixe. Dos constituintes referidos é 
importante referir a tiamina e Vitamina B6 que são vitaminas importantes para o bom 
funcionamento do sistema nervoso, o zinco tem múltiplos benefíciosno nosso 
organismo, como colaborar para uma boa função cognitiva. A vitamina B2, é 
extremamente relevante no metabolismo das gorduras, açúcares e proteínas do 
nosso organismo ajudando assim para a redução da fadiga e cansaço. 
Este suplemento alimentar é apenas um complemento a uma alimentação que deve 
ser o mais equilibrada possível, não sendo um substituto alimentar. 
Não é aconselhado a grávidas ou a mulheres a amamentar e deve ser tomado com 
cuidado por pessoas com algum tipo de alergia a algum dos ingredientes 
mencionados acima. 

Podem ser tomadas uma ou duas ampolas por dia, antes das refeições principais, de acordo com a necessidade do 
utente e tendo em conta possível suplementação que já esteja a fazer. Qualquer dúvida acerca da posologia deste 
suplemento deve consultar o seu médico ou farmacêutico. 
As ampolas devem ser agitadas antes de serem utilizadas. Após a agitação devem ser diluídas em água. 

7368142

Cerebrum Forte Sh Amp Beb X 8
Cerebrum Forte Shot 
Ampolas Bebíveis 

37

Cerebrum Forte Shot Ampolas bebíveis está 
indicado para o aumento da energia, na 
diminuição de fadiga e cansaço. Favorece 
maior concentração e raciocínio.

154

Cerebrum Forte Shot Ampolas bebíveis é um suplemento alimentar 
constituído por oito ampolas de 10 mL que surge como uma boa alternativa a 
quem procura, através da suplementação alimentar,  uma ajuda rápida, de 
efeito quase imediato, aumentar os níveis de concentração, a capacidade de 
memória e a agilidade intelectual. Este suplemento alimentar é assim uma 
boa ajuda para quem pretende um efeito rápido em momentos de maior 
stress ou de maior carga de trabalho e consequentemente de maior cansaço 
mental. 

Cerebrum Forte Shot Ampolas bebíveis tem na sua constituição vários ingredientes 
como carnitina, taurina, vitamina C, guaraná, ginseng e gengibre. A vitamina C é o 
que tem efeitos benéficos para o sistema imunitário e nervoso, o que provoca desde 
logo efeitos positivos no metabolismo dando mais energia ao corpo. Os restantes 
ingredientes, por diferentes mecanismos, provocam, também, um aumento na 
eficácia do metabolismo celular, estimulando física e mentalmente o organismo, 
havendo logo um aumento da sensação de energia. 
Não é substituto de uma alimentação equilibrada, é apenas um complemento à 
mesma. Não é recomendado a grávidas ou a mulheres que ainda estejam a 
amamentar e a pessoas que tenham algum tipo de hipersensibilidade a algum dos 
ingredientes referidos acima. 

As ampolas Cerebrum Forte Shot podem ser tomadas por adultos e adolescentes a qualquer altura do dia. Recomenda-
se que seja tomada apenas uma ampola por dia e no momento do dia em que a pessoa se sinta mais cansada e 
necessite de maior energia, maior foco e concentração no trabalho a desempenhar. A ampola deve ser bem agitada 
antes de ser utilizada e deve-se diluir a mesma num copo de água ou sumo de fruta. 

7360024

Cerebrum Student Caps X 30
Cerebrum Student capsulas 
x 30

30

Cerebrum Student Capsulas é desenvolvido 
para adolescente com o objetivo de ajudar a 
aumentar o seu desempenho intelectual, nível 
de concentração e aumentar a capacidade de 
memória. 

182

Cerebrum Student Caps X 30 é um suplemento alimentar 100% natural 
destinado, essencialmente, a jovens estudantes que estejam a passar por 
momentos de maior carga letiva e estudo intenso como a realização de 
exames. 
A ampola é  constituída por diferentes ingredientes que juntos, por diferentes 
mecanismos, ajudam a melhorar a performance cerebral, a capacidade de 
concentração, a capacidade de raciocínio e a capacidade de memória.

Cerebrum Student Caps X 30 é um suplemento alimentar 100% natural constituído 
por diversos ingredientes como o DHA, o EPA, a fosfatidilcolina, a fosfatidilserina, 
fósforo, L- arginina, L-glutamina, vitamina B1, B2 e B6 e ácido fólico (vitamina B9). 
Dos constituintes referidos destaca-se o DHA e EPA que têm um papel relevante na 
manutenção de uma boa função cerebral, DHA tem também um importante papel na 
visão, ajudando assim ao nível da aprendizagem pelo aumento da concentração. 
O fósforo é, também, um dos principais constituintes deste suplemento, porque ajuda 
ao normal funcionamento do metabolismo produtor de energia. 
Este suplemento alimentar à semelhança de outros não substitui uma dieta 
devidamente equilibrada. Não é recomendado a grávidas ou a mulheres que estejam 
a amamentar e não é recomendado a pessoas que tenham algum tipo de alergia a 
algum dos ingredientes referidos acima. 

Cerebrum Student Caps X 30 é destinado, principalmente, a estudantes que necessitem de ajuda para melhorar o seu 
desempenho académico. Para tal, devem tomar uma cápsula por dia, de preferência ao pequeno-almoço

5112834

Oscillococcinum , 0.01 ml/g 6 Recipiente unidose 1 g Grânulos
Oscillococcinum , 6 
Recipiente unidose 1 g 
Grânulos

51

Oscillococcinum é um medicamento 
homeopático que se destina a aliviar estados 
gripais e respectivos sintomas como febre, 
dores musculares, dores de cabeça.

155

Oscillococcinum é um medicamento homeopático que ajuda em diferentes 
fases da doença. É usado na prevenção, no início dos sintomas do estado 
gripal e no estado gripal declarado. Dependendo da fase Oscillococcinum 
existem diferentes posologias, mas o modo como se toma e os objetivos são 
sempre os mesmos. Isto é, ajudar a aliviar ou prevenir sintomas como febre, 
dores no corpo, arrepios, entre outros. 

Por cada embalagem unidose de Oscillococcinum existem glóbulos extrato fluido 
peptonado de fígado e coração de Anas barbariae dinamizado a 200 K. Para além 
destes constituintes Oscillococcinum tem, também, lactose e sacarose. Assim sendo, 
apesar de não existirem efeitos secundários de maior, Oscillococcinum deve ser 
evitado por pessoas que tenham alergia a algum dos açúcares referidos acima. 
Pessoas que estejam a tomar outro tipo de medicação, sujeita ou não a receita 
médica devem consultar o seu médico ou farmacêutico antes de começar a toma 
deste medicamento homeopático. Grávidas ou mulheres que estejam a amamentar 
devem também consultar o seu médico ou farmacêutico antes de tomar 
Oscillococcinum , grânulos. 

Oscillococcinum, grânulos, toma-se de diferentes formas, tendo em conta a fase do estado gripal. 
Em momento de prevenção pode-se tomar uma dose por semana. 
Quando já existem sintomas deve-se tomar de imediato uma dose e pode-se repetir mais uma ou duas vezes com um 
intervalo de 6 horas entre cada toma. 
Quando o estado gripal já está declarado devem-se tomar duas doses por dia, uma de manhã e uma à noite durante três 
dias, passados estes três dias caso os sintomas se mantenham deve-se consultar o médico. 
Oscillococcinum, grânulos, deve-se tomar colocando a totalidade do conteúdo debaixo da língua e deixar dissolver. 

5495205

Oscillococcinum , 0.01 ml/g 30 Recipiente unidose 1 g Grânulos
Oscillococcinum , 6 
Recipiente unidose 1 g 
Grânulos

51

Oscillococcinum é um medicamento 
homeopático com o objetivo de aliviar estados 
gripais e respectivos sintomas como febre, 
dores musculares, dores de cabeça, entre 
outros. 

171

Oscillococcinum é um medicamento homeopático que ajuda em diferentes 
fases da doença. É usado na prevenção, no início dos sintomas do estado 
gripal e no estado gripal declarado. Dependendo da fase Oscillococcinum 
existem diferentes posologias, mas o modo como se toma e os objetivos são 
sempre os mesmos. Isto é, ajudar a aliviar ou prevenir sintomas como febre, 
dores no corpo, arrepios, entre outros. 

Por cada embalagem unidose de Oscillococcinum existem glóbulos extrato fluido 
peptonado de fígado e coração de Anas barbariae dinamizado a 200 K. Para além 
destes constituintes Oscillococcinum tem, também, lactose e sacarose. Assim sendo, 
apesar de não existirem efeitos secundários de maior, Oscillococcinum deve ser 
evitado por pessoas que tenham alergia a algum dos açúcares referidos acima. 
Pessoas que estejam a tomar outro tipo de medicação, sujeita ou não a receita 
médica devem consultar o seu médico ou farmacêutico antes de começar a toma 
deste medicamento homeopático. Grávidas ou mulheres que estejam a amamentar 
devem também consultar o seu médico ou farmacêutico antes de tomar 
Oscillococcinum , grânulos. 

Oscillococcinum, grânulos, toma-se de diferentes formas, tendo em conta a fase do estado gripal. 
Em momento de prevenção pode-se tomar uma dose por semana. 
Quando já existem sintomas deve-se tomar de imediato uma dose e pode-se repetir mais uma ou duas vezes com um 
intervalo de 6 horas entre cada toma. 
Quando o estado gripal já está declarado devem-se tomar duas doses por dia, uma de manhã e uma à noite durante três 
dias, passados estes três dias caso os sintomas se mantenham deve-se consultar o médico. 
Oscillococcinum, grânulos, deve-se tomar colocando a totalidade do conteúdo debaixo da língua e deixar dissolver. 

6726018

Medela Purelan Creme Para Mamilos
Medela Purelan Creme 
Para Mamilos

33

Medela Purelan é um cuidado que promove a 
hidratação profunda da pele. Utilizado no 
tratamento de mamilos secos e gretados. É 
também utilizado na hidratação dos lábios ou 
do nariz com sinais de desidratação. Pode ser 
utilzado em bebés.

235

Medela Purelan Creme é um creme com lanolina 100% pura e natural. 
Lanolina é uma cera natural que pode ser usada para vários fins, no entanto 
é especialmente procurada pelo seu poder hidratante. Uma das grandes 
vantagens da lanolina aquando da sua aplicação nos mamilos da mulher é 
que não tem de ser retirada antes da amamentação.  Medela Purelan Creme 
não tem parabenos, aditivos, conservantes e perfumes e é hipoalergénico, 
pelo que é extremamente seguro para a mãe e para o bebé. Este creme tem 
assim a função de fazer uma hidratação profunda da pele e fortalecer a 
barreira natural da mesma. 

Medela Purelan Creme tendo apenas na sua constituição lanolina a 100% é um 
creme que confere uma imensa hidratação, podendo ser usada em diferentes regiões 
do corpo como lábios e narizes secos, durante o Inverno, ou mamilos que estejam 
mais secos e gretados na altura da amamentação. 

Na zona dos mamilos, a mulher após a amamentação deve umedecê-los com leite e deixar secar. Após este 
procedimento e com as mãos devidamente lavadas, deve-se colocar um bocadinho do creme Purelan 100 da Medela. 
Na mamada seguinte, não é necessário remover o creme, porque é seguro para o bebé. 

6457895

Viterra Articulac Caps X30
Viterra Articulac Capsulas 
X30

30
Viterra Articulações, 30 cápsulas é um 
suplemento alimentar que contém uma série de 
ingredientes que ajudam numa maior 
flexibilidade das articulações e o normal ação e 
trabalho dos músculos.

190

Viterra Articulações, 30 cápsulas, é um suplemento alimentar à base de 
Curcumina bio-micelar, Vitamina D e Vitamina C que tem como objetivo o 
bom funcionamento das articulações e o normal funcionamento dos 
músculos. 

Os principais ingredientes de Viterra Articulações são a curcumina líquida bio-micelar, 
vitamina D e vitamina C. A curcumina líquida bio-micelar, pela tecnologia patenteada 
NovaSol, permite que haja uma absorção 185 vezes mais rápida, o que vai fazer com 
que a curcumina permaneça mais tempo no organismo. A vitamina D é aquela que 
permite bom funcionamento ósseo e muscular. Por último, a vitamina C é aquela que 
vai provocar a frequente formação de colagénio, tão importante para as articulações. 
Este suplemento alimentar à semelhança de outros não substitui uma dieta 
devidamente equilibrada. Não é recomendado a quem tem problemas de fígado e 
rins. Também, não é utilizado a quem tem hipersensibilidade ou alergia a algum dos 
ingredientes. 

Recomenda-se que a toma diária de Viterra Articulações seja de 1 cápsula por dia.
Não se deve exceder a toma diária recomendada. 

7355586

Viterra Comp Rev X 30 0 Viterra Comprimidos revestidos, 30 
comprimidos, é um suplemento alimentar que 
tem como objetivo potenciar os níveis de 
energia, diminuindo a sensação de cansaço e 
fadiga. Contribui, também, para o bom 
funcionamento do sistema imunitário e ajuda a 
função cognitiva.

264

Viterra Comprimidos é composto por 10 vitaminas e 6 minerais escolhidos e 
doseados de forma criteriosa para proporcionar a quem os toma uma rápida 
e otimizada sensação de bem-estar. Sensação de bem-estar que se traduz 
na diminuição de cansaço e fadiga, no aumento de energia diária e numa 
maior vitalidade diária. 

Viterra Comprimidos Revestidos tem na sua constituição várias vitaminas e minerais 
específicos que juntos potenciam a sensação de bem-estar. A vitamina A, vitamina C 
e cobre ajudam no bom funcionamento do sistema imunitário. Ácido Pantoténico, 
Ferro, Vitamina B12, vitamina B6, tiamina, riboflavina e niacina contribuem 
positivamente para o metabolismo de produção de energia, ajudando a diminuir o 
cansaço e a fadiga. Ácido Fólico, magnésio e vitamina B12 ajudam, também, no bom 
funcionamento dos músculos. 
Este suplemento alimentar à semelhança de outros não substitui uma dieta 
devidamente equilibrada. Em caso de gravidez ou de situações de pós-menopausa 
deve tomar este suplemento com precaução. Quem tiver algum tipo de doença na 
tiróide deve tomar este suplemento mediante recomendação médica. Também, não é 
utilizado a quem tem hipersensibilidade ou alergia a algum dos ingredientes. 

Recomenda-se que a toma diária de Viterra Comprimidos Revestidos seja de 1 comprimido por dia.
Não se deve exceder a toma diária recomendada.

7394023

Viterra Homem Adulto Compx30 0

Viterra Homem Adulto 30 comprimidos é um 
suplemento alimentar que permite dar uma 
maior vitalidade, energia e um estado geral da 
saúde nutricional do homem adulto. 

164

Viterra Homem Adulto 30 comprimidos é um suplemento alimentar que reune 
uma série de vitaminas e minerais pensadas concretamente para os 
homens, que permitem dar um boost de energia, que aumentam a potência 
muscular e melhoram o sistema imunitário. 

Viterra Homem Adulto possui uma série de vitaminas e minerais que contribuem, em 
conjunto, para uma maior sensação de bem estar e maior vitalidade. Tiamina, 
Riboflavina e Niacina contribuem para o metabolismo produtor de energia, Ácido 
Pantoténico, Ferro e Vitamina B12 potenciam, também, a produção de energia e a 
diminuição de cansaço e fadiga. Para um reforço muscular, a Viterra Homem Adulto 
tem magnésio e vitamina D que ajudam nesse sentido. 
Vitaminas E e C, Selénio são uma combinação que protege as células contra 
oxidações inconvenientes. A vitamina C e o cobre contribuem para o bom 
funcionamento do sistema imunitário. Viterra Homem Adulto oferece assim com este 
conjunto de vitaminas e minerais uma sensação de maior energia diária, um maior 
reforço muscular e um maior poder de proteção celular, tendo em conta o poder 
antioxidante. 

Recomenda-se que a toma de Viterra Homem Adulto seja de 1 comprimido por dia, de preferência de manhã, ao 
pequeno-almoço. 
Não se deve exceder a toma diária recomendada.



6884809

Vichy Normaderm Esfol Cr Masc 3em1 125ml
Vichy Normaderm 
Esfoliante 3 em 1 

34
Vichy Normaderm Esfoliante 3 em 1 limpa, 
esfolia e atua como máscara.  

71
Vichy Normaderm Esfoliante 3 em 1 é um cuidado indicado para peles mista 
a oleosas com tendencia acneica. Pode ter três usos, sendo estes a 
limpeza, esfoliação e ainda máscara. Pode ser utilizado nas peles sensiveis. 

Este cuidado limpa a pele eliminado o sebo e as impurezas, esfolia o que ajuda na 
desobstrução dos poros e quando utilizado com máscara ajuda matificação da pele e 
melhora da tez. Posui agentes com efeito peeling, agentes calmantes e argila, numa 
textura cremosa. 

Quando usado para limpeza e esfoliação deve ser aplicado com movimentos suaves e circulares no rosto previamente 
humedecido, exaguando de seguinda.  Se for usado como máscara deve ser colocada uma camada fina e deixar atuar 
durante 5 minutos, enxaguando de seguida. A limpeza deve ser realizadas todos os dias de manhã e à noite, a 
esfoliação uma a duas vezes por semans tal como a máscara. Deve ser evitado o contato com os olhos. 

125 
ml 

6259770
Vichy Normaderm Gel Limp Purif Intens 200

Vichy Normaderm Gel 
Limpeza Purificante 
Intensivo 

50
Vichy Normaderm Gel Limpeza Purificante 
Intensivo limpa e retira as impurezas da pele. 

87
Vichy Normaderm Gel Limpeza Purificante Intensivo é um cuidado de 
limpeza purificante indicado para pele mista a oleosa com tendência acneica 
e imperfeições. 

Este cuidado limpa a pele elimiando sebo e impurazas podendo também ser utilizado 
como desmaquilhante. Respeita o pH da pele e não contém alcool podendo ser 
usada por pele sensiveis. 

Aplicar de manhã e à noite no rosto previamente humedecido com movimentos suaves fazendo espuma, retirando com 
água abundante. Deve ser evitado o contacto com os olhos. 

200m
l 

6259788
Vichy Normaderm Gel Limp Purif Intens 400

Vichy Normaderm Gel 
Limpeza Purificante 
Intensivo 

50
Vichy Normaderm Gel Limpeza Purificante 
Intensivo limpa e retira as impurezas da pele. 

87
Vichy Normaderm Gel Limpeza Purificante Intensivo é um cuidado de 
limpeza purificante indicado para pele mista a oleosa com tendência acneica 
e imperfeições. 

Este cuidado limpa a pele elimiando sebo e impurazas podendo também ser utilizado 
como desmaquilhante. Respeita o pH da pele e não contém alcool podendo ser 
usada por pele sensiveis. 

Aplicar de manhã e à noite no rosto previamente humedecido com movimentos suaves fazendo espuma, retirando com 
água abundante. Deve ser evitado o contacto com os olhos. 

400m
l 

6349845

Vichy Normaderm Phytosol Bruma Matif100
Vichy Normaderm Phytosol 
Bruma Matificante 

43
Vichy Normaderm Phytosol Bruma Matificante 
matifica, protege e refresca a pele. 

80
Vichy Normaderm Phytosol Bruma Matificante é um cuidado matificante 
indicado para pele mista a oleosa com tendência acneica. Proporciona um 
efeito refrescante e de proteção contra a poluição na pele. 

Este cuidado matifica a pele reduzindo o sebo por um periodo de 8 horas graças ao 
Aminoácido Acetilado de Origem Natural. A Água Vulcânica Vichy fortalece as 
defesas da pele devido aos seus 15 minerais essenciais. Pode ser usada nas peles 
mais sensiveis pois possui uma composição minimalista com 7 ingredientes.   

Pode ser aplicado de manhã ou a qualquer hora do dia, quando se sente necessidade de refrescar proteger e matificar a 
pele. Deve ser aplicado com 3 vaporizações a 15cm do rosto com os olhos e a boca fechados. Pode ser aplicado após a 
maquilhagem. 

100m
l 

6242511
Vichy Normaderm SOS Pasta 20Ml

Vichy Normaderm Pasta 
SOS 

26
Vichy Normaderm Pasta SOS reduz a 
vermelhidão e o tamanho da imperfeição. 

74
Vichy Normaderm Pasta SOS é um cuidado localizado indicado para peles 
com tendência acneica com borbulhas. 

Este cuidado seca a borbulha diminuindo o seu tamnaho pelo Enxofre que contém, 
apazigua a pele, diminuindo a vermelhidão, com a Niacinamida e o Ácido Glicólico 
esfolia a pele deixando a zona mais suave. 

Deve ser aplicado à noite em quantidade suficiente para tapar toda a brobulha. Caso haja necessidade de aplicar pela 
manhã, deve se esperar até que a pasta esteja seca e em seguida aplicar proteção solar. 20ml 

6281816 Vichy Pur Thermal Ag Mic P Sens 200Ml Vichy Pureté Thermale 
Água Micelar para Pele 
Sensível

53

Vichy Água Micelar limpa, desmaquilha e 
fortalece a pele sensível. 66

Vichy Água Micelar é um cuidado de limpeza indicado para a remoção da 
maquilhagem e impurezas. Fortalece e suaviza a pele.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. O Pantenol presente na 
formulação suaviza a pele.

Humeder o disco de algodão com a Água Micelar e limpar a zona do rosto, olhos e pescoço com movimentos suaves. 200m
l

6281824 Vichy Pur Thermal Ag Mic P Sens 400Ml Vichy Pureté Thermale 
Água Micelar para Pele 
Sensível 53

Vichy Água Micelar limpa, desmaquilha e 
fortalece a pele sensível.

66

Vichy Água Micelar é um cuidado de limpeza indicado para a remoção da 
maquilhagem e impurezas. Fortalece e suaviza a pele.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. O Pantenol presente na 
formulação suaviza a pele.

Humeder o disco de algodão com a Água Micelar e limpar a zona do rosto, olhos e pescoço com movimentos suaves. 400m
l

6281857 Vichy Pur Thermal Ag Mic Pmo 200Ml Vichy Pureté Thermale 
Água Micelar para Pele 
Mista e Oleosa

59

Vichy Água Micelar limpa, desmaquilha e 
matifica a pele mista e oleosa. 71

Vichy Água Micelar é um cuidado de limpeza indicado para a remoção da 
maquilhagem e impurezas. Fortalece, suaviza e matifica a pele através da 
redução da oleosidade. Reduz os poros dilatados.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. O Ácido Lático presente 
na formulação suaviza e ilumina a pele.

Humeder o disco de algodão com a Água Micelar e limpar a zona do rosto, olhos e pescoço com movimentos suaves. 200m
l

6281865 Vichy Pur Thermal Ag Mic Pmo 400Ml Vichy Pureté Thermale 
Água Micelar para Pele 
Mista e Oleosa

59

Vichy Água Micelar limpa, desmaquilha e 
matifica a pele mista e oleosa. 71

Vichy Água Micelar é um cuidado de limpeza indicado para a remoção da 
maquilhagem e impurezas. Fortalece, suaviza e matifica a pele através da 
redução da oleosidade. Reduz os poros dilatados.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. O Ácido Lático presente 
na formulação suaviza e ilumina a pele.

Humeder o disco de algodão com a Água Micelar e limpar a zona do rosto, olhos e pescoço com movimentos suaves. 400m
l

6856864 Vichy Pur Thermal Desmaq Integ 200ml Vichy Pureté Thermale 
Desmaquilhante Integral 3 
em 1 200 ml

59

Vichy Desmaquilhante Integral 3 em 1 limpa e 
desmaquilha a pele sensível.

73 Vichy Desmaquilhante Integral é um cuidado de limpeza indicado para a 
remoção da maquilhagem e impurezas. Está especialmente indicado para 
pele sensível devido à sua ação calmante e suavizante.

Este cuidado 3 em 1 atua como leite de limpeza, loção e desmaquilhagem apenas 
num só produto. Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. Possui 
manteiga de Karité com propriedades hidratantes e suavizantes.

Humeder o disco de algodão com o Desmaquilhante e limpar a zona do rosto e olhos de manhã e à noite. Sem 
necessidade de enxaguar. 

200m
l

6815258 Vichy Pur Thermal Desmaq Integ 300ml Vichy Pureté Thermale 
Desmaquilhante Integral 3 
em 1

52

Vichy Desmaquilhante Integral 3 em 1 limpa e 
desmaquilha a pele sensível.

73 Vichy Desmaquilhante Integral é um cuidado de limpeza indicado para a 
remoção da maquilhagem e impurezas. Está especialmente indicado para 
pele sensível devido à sua ação calmante e suavizante.

Este cuidado 3 em 1 atua como leite de limpeza, loção e desmaquilhagem apenas 
num só produto. Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. Possui 
manteiga de Karité com propriedades hidratantes e suavizantes.

Humeder o disco de algodão com o Desmaquilhante e limpar a zona do rosto e olhos de manhã e à noite. Sem 
necessidade de enxaguar. 

400m
l

6281907 Vichy Pur Thermal Desmaq Olhos Wtpf 100Ml Vichy Pureté Thermale 
Desmaquilhante de Olhos à 
Prova de Água 61

Vichy Desmaquilhante de Olhos à Prova de 
Água limpa e desmaquilha olhos sensíveis.

82 Vichy Desmaquilhante de Olhos é um cuidado de limpeza bifásico indicado 
para a remoção da maquilhagem à prova de água dos olhos. Protege as 
pestanas prevenindo a sua queda no ato de desmaquilhar. Está indicado 
para olhos sensível e portadores de lentes de contacto.

Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. Possui arginina e 
taurina que previnem a queda das pestanas na remoção da maquilhagem e 
estimulam o seu crescimento.

Agitar antes de usar. Humeder o disco de algodão com o Desmaquilhante de Olhos e limpar as pálpebras e pestanas 
com movimentos na direção do exterior da pálpebra. Sem necessidade de enxaguar. 

100m
l

6873851 Vichy Pur Thermal Desmaq Olhos Wtpf 150ml Vichy Pureté Thermale 
Desmaquilhante de Olhos à 
Prova de Água 61

Vichy Desmaquilhante de Olhos à Prova de 
Água limpa e desmaquilha olhos sensíveis.

82 Vichy Desmaquilhante de Olhos é um cuidado de limpeza bifásico indicado 
para a remoção da maquilhagem à prova de água dos olhos. Protege as 
pestanas prevenindo a sua queda no ato de desmaquilhar. Está indicado 
para olhos sensível e portadores de lentes de contacto.

Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. Possui arginina e 
taurina que previnem a queda das pestanas na remoção da maquilhagem e 
estimulam o seu crescimento.

Agitar antes de usar. Humeder o disco de algodão com o Desmaquilhante de Olhos e limpar as pálpebras e pestanas 
com movimentos na direção do exterior da pálpebra. Sem necessidade de enxaguar. 

150m
l

6947374 Vichy Pur Thermal Gel Fresco Limp 200ml Vichy Pureté Thermale Gel 
Fresco de Limpeza

43

VIchy Gel de Limpeza limpa e acalma a pele 
sensível.

52 Vichy Gel de Limpeza é um cuidado de limpeza indicado para a remoção de 
impurezas e poluentes diários. Está especialmente indicado para pele 
sensível devido à sua ação calmante e suavizante.

Possui Moringa que confere proteção à pele contra a poluição diária e outras 
impurezas. A Amilite permite ao produto apresentar-se na forma de espuma 
promovendo a suavidade da pele.  Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes 
de limpeza.

Aplicar na pele humedecida do rosto com massagens suaves. Enxaguar com água e secar a pele sem esfregar. Utilizar 
de manhã e à noite. Evitar o contacto com os olhos.

200m
l

6947390 Vichy Pur Thermal Locao Tonica Aperf 200ml Vichy Pureté Thermale 
Loção Tónica 34

Vichy Loção Tónica limpa e hidrata a pele 
sensível.

51 Vichy Loção Tónica é um cuidado para finalizar a limpeza da pele indicado 
para a remoção de impurezas e de resíduos de maquilhagem. Acalma a pele 
sensível e tem propriedades hidratantes.

Possui Água Termal Vichy com propriedades calmantes. A glicerina presente na 
formulação permite hidratar e suavizar a pele. Elimina as impurezas através dos 
agentes de limpeza.

Humeder o disco de algodão com a Loção Tónica e limpar a zona do rosto e pescoço após a limpeza da pele. Sem 
necessidade de enxaguar. Evitar o contacto com os olhos.

200m
l

6086322 Vichy Pur Thermal Masc Aloe 2x6ml Vichy Pureté Thermale 
Máscara Apaziguante com 
Aloé Vera 55

Vichy Máscara Apaziguante com Aloé Vera 
acalma e hidrata a pele seca com tendência a 
vermelhidão.

97 Vichy Máscara Apaziguante apresenta-se em formato monodose. Está 
indicada para pele seca e sensível devido às propriedades calmantes e 
hidratantes que apresenta e dminui a vermelhidão.

Possui Água Vulcânica Vichy que suaviza e reforça a pele. O extrato de Alcaçuz 
presente na formulação confere-lhe propriedades calmantes. A Aloé Vera suaviza, 
hidrata e refresca a pele.

Aplicar uma camada fina na pele limpa e deixar atuar durante 5 minutos e por fim, enxaguar. Utilizar 2 vezes por semana. 
Evitar o contacto com os olhos.

2x6ml

7462820 Vichy Pur Thermal Masc Luminosidade 2x6ml Vichy Pureté Thermale 
Máscara Luminosidade

42

Vichy Máscara Luminosidade tem ação 
esfoliante e ilumina a pele.

64 Vichy Máscara Luminosidade apresenta-se em formato monodose. Devido à 
sua ação esfoliante, elimina as células mortas do rosto devolvendo a 
luminosidade.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
As Pedras Vulcânicas tem atividade esfoliante, removem as impurezas da pele e 
assim, devolvem-lhe a luminosidade.

Aplicar uma camada fina na pele limpa e deixar atuar durante 3 a 5 minutos e por fim, enxaguar com água morna. Utilizar 
1 a 2 vezes por semana. Evitar o contacto com os olhos.

2x6ml

7462804 Vichy Pur Thermal Masc Purif 2x6ml Vichy Pureté Thermale 
Máscara Purificante com 
Argila

52

Vichy Máscara Purificante com Argila está 
indicada para pele mista e oleosa com poros 
dilatados.

96 Vichy Máscara Purificante apresenta-se em formato monodose. Tem 
capacidade de desobstruir os poros, purificar e hidratar até a pele mais 
sensível. Tem efeito matificante.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
A Alantoína e as duas argilas brancas,Calium e Bentonite, presentes na formulação 
purificam e atenuam os poros dilatados enquanto a Aloé Vera hidrata e suaviza a 
pele.  

Aplicar uma camada fina na pele limpa e deixar atuar durante 3 a 5 minutos e por fim, enxaguar com água morna. Utilizar 
1 a 2 vezes por semana. Evitar o contacto com os olhos.

2x6ml

6976407 Vichy Pur Thermal Masc Purif 75ml Vichy Pureté Thermale 
Máscara Purificante com 
Argila 52

Vichy Máscara Purificante com Argila está 
indicada para pele com tendência a oleosidade 
e poros dilatados.

106 Vichy Máscara Purificante tem capacidade de desobstruir os poros, purificar 
e hidratar até a pele mais sensível. Tem efeito matificante.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
A Alantoína e as duas argilas brancas,Calium e Bentonite, presentes na formulação 
purificam e atenuam os poros dilatados enquanto a Aloé Vera hidrata e suaviza a 
pele.  

Aplicar uma camada fina na pele limpa e deixar atuar durante 3 a 5 minutos e por fim, enxaguar com água morna. Utilizar 
1 a 2 vezes por semana. Evitar o contacto com os olhos.

75ml

6983254 Vichy Slow Age Cr Diario Fp25 50ml Vichy Slow Age Creme 
FPS25

26

Vichy Slow Age Creme FPS25 é um creme anti-
idade com proteção solar.

68

Vichy Slow Age Creme é um cuidado hidratante e anti-idade. Protege a pele 
das agressões externas incluindo dos raios UV porque confere proteção 
solar. Atrasa o aparecimento dos primeiros sinais de envelhecimento. 
Indicado para todos os tipos de pele.

Possui Água Termal Mineralizante de Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
A raiz de Baicaline e os probióticos presentes têm capacidade antioxidante. Previnem 
a perda de elasticidade da pele e o aparecimento das primeiras rugas.

Aplicar no rosto de manhã após a limpeza da pele. Evitar o contacto com os olhos. Para um melhor resultado aplicar 
Vichy Slow Age Creme de Contorno de Olhos.

50ml

7475509 Vichy Slow Age Cr Diario Fp30 50ml Vichy Slow Age Creme 
FPS30

26

Vichy Slow Age Creme FPS30 é um creme anti-
idade com proteção solar.

68

Vichy Slow Age Creme é um cuidado hidratante e anti-idade. Protege a pele 
das agressões externas incluindo dos raios UV porque confere proteção 
solar. Atrasa o aparecimento dos primeiros sinais de envelhecimento. 
Indicado para todos os tipos de pele.

Possui Água Termal Mineralizante de Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
A raiz de Baicaline e os probióticos presentes têm capacidade antioxidante. Previnem 
a perda de elasticidade da pele e o aparecimento das primeiras rugas.

Aplicar no rosto de manhã após a limpeza da pele. Evitar o contacto com os olhos. Para um melhor resultado aplicar 
Vichy Slow Age Creme de Contorno de Olhos.

50ml

7475517 Vichy Slow Age Cr Olhos 15ml Vicht Slow Age Creme 
Contorno de Olhos

38

Vichy Slow Age Creme Contorno de Olhos é 
um creme anti-idade.

61

Vichy Slow Age Creme Contorno de Olhos é um cuidado hidratante e anti-
idade. Protege a pele das agressões externas. Atrasa o aparecimento dos 
primeiros sinais de envelhecimento e atenua as rídulas existentes. Indicado 
para todos os tipos de pele.

Possui Água Termal Mineralizante de Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
A raiz de Baicaline e os probióticos presentes têm capacidade antioxidante. Previnem 
a perda de elasticidade da pele e o aparecimento das primeiras rugas.

Aplicar de manhã e à noite no contorno de olhos com o dedo anelar com movimentos suaves do canto interno do olhos 
para fora. Evitar o contacto direto com os olhos.

15ml



7389155

CEREBRUM FORTE AMP BEB X10 + AMP BEB X30 AMP BEB
Cerebrum Forte Ampolas 
Bebíveis 

32

Cerebrum Forte Amp Beb é um suplemento 
alimentar que permite ajudar na capacidade 
cognitiva, diminuir a fadiga intelectual e a 
potenciar o raciocínio e a memória. 

164

Cerebrum Forte Amp Beb é um suplemento alimentar 100% natural que tem 
na sua constituição um conjunto de vitaminas e minerais que associados a 
uma dieta equilibrada potenciam a capacidade cerebral aquando de uma 
altura de maior cansaço. Este suplemento alimentar é assim recomendado 
em momentos de maior stress, maior carga de trabalho e preocupação. 

Cerebrum Forte Amp Beb tem na sua constituição os seguintes ingredientes: 
Agentes de volume: água purificada, sumo de ananás, ácido glutâmico, corante: 
caramelo, levedura,  Metionina, Lisina, fosfatidilcolina, fosfato tricálcico, fenilalanina, 
pervinca, vinca minor, sulfato de zinco, conservante: benzoato de sódio; aroma: 
Ananás, gluconato de zinco, gluconato de magnésio, conservante: sorbato de 
potássio, riboflavina-5´-fosfato de sódio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, 
ácido L-aspártico, L-Arginina e Ovas de peixe. Dos constituintes referidos é 
importante referir a tiamina e Vitamina B6 que são vitaminas importantes para o bom 
funcionamento do sistema nervoso, o zinco tem múltiplos benefíciosno nosso 
organismo, como colaborar para uma boa função cognitiva. A vitamina B2, é 
extremamente relevante no metabolismo das gorduras, açúcares e proteínas do 
nosso organismo ajudando assim para a redução da fadiga e cansaço. 
Este suplemento alimentar é apenas um complemento a uma alimentação que deve 
ser o mais equilibrada possível, não sendo um substituto alimentar. 
Não é aconselhado a grávidas ou a mulheres a amamentar e deve ser tomado com 
cuidado por pessoas com algum tipo de alergia a algum dos ingredientes 
mencionados acima. 

Podem ser tomadas uma ou duas ampolas por dia, antes das refeições principais, de acordo com a necessidade do 
utente e tendo em conta possível suplementação que já esteja a fazer. Qualquer dúvida acerca da posologia deste 
suplemento deve consultar o seu médico ou farmacêutico. 
As ampolas devem ser agitadas antes de serem utilizadas. Após a agitação devem ser diluídas em água. 

7368142

Cerebrum Forte Sh Amp Beb X 8
Cerebrum Forte Shot 
Ampolas Bebíveis 

37

Cerebrum Forte Shot Ampolas bebíveis está 
indicado para o aumento da energia, na 
diminuição de fadiga e cansaço. Favorece 
maior concentração e raciocínio.

154

Cerebrum Forte Shot Ampolas bebíveis é um suplemento alimentar 
constituído por oito ampolas de 10 mL que surge como uma boa alternativa a 
quem procura, através da suplementação alimentar,  uma ajuda rápida, de 
efeito quase imediato, aumentar os níveis de concentração, a capacidade de 
memória e a agilidade intelectual. Este suplemento alimentar é assim uma 
boa ajuda para quem pretende um efeito rápido em momentos de maior 
stress ou de maior carga de trabalho e consequentemente de maior cansaço 
mental. 

Cerebrum Forte Shot Ampolas bebíveis tem na sua constituição vários ingredientes 
como carnitina, taurina, vitamina C, guaraná, ginseng e gengibre. A vitamina C é o 
que tem efeitos benéficos para o sistema imunitário e nervoso, o que provoca desde 
logo efeitos positivos no metabolismo dando mais energia ao corpo. Os restantes 
ingredientes, por diferentes mecanismos, provocam, também, um aumento na 
eficácia do metabolismo celular, estimulando física e mentalmente o organismo, 
havendo logo um aumento da sensação de energia. 
Não é substituto de uma alimentação equilibrada, é apenas um complemento à 
mesma. Não é recomendado a grávidas ou a mulheres que ainda estejam a 
amamentar e a pessoas que tenham algum tipo de hipersensibilidade a algum dos 
ingredientes referidos acima. 

As ampolas Cerebrum Forte Shot podem ser tomadas por adultos e adolescentes a qualquer altura do dia. Recomenda-
se que seja tomada apenas uma ampola por dia e no momento do dia em que a pessoa se sinta mais cansada e 
necessite de maior energia, maior foco e concentração no trabalho a desempenhar. A ampola deve ser bem agitada 
antes de ser utilizada e deve-se diluir a mesma num copo de água ou sumo de fruta. 

7360024

Cerebrum Student Caps X 30
Cerebrum Student capsulas 
x 30

30

Cerebrum Student Capsulas é desenvolvido 
para adolescente com o objetivo de ajudar a 
aumentar o seu desempenho intelectual, nível 
de concentração e aumentar a capacidade de 
memória. 

182

Cerebrum Student Caps X 30 é um suplemento alimentar 100% natural 
destinado, essencialmente, a jovens estudantes que estejam a passar por 
momentos de maior carga letiva e estudo intenso como a realização de 
exames. 
A ampola é  constituída por diferentes ingredientes que juntos, por diferentes 
mecanismos, ajudam a melhorar a performance cerebral, a capacidade de 
concentração, a capacidade de raciocínio e a capacidade de memória.

Cerebrum Student Caps X 30 é um suplemento alimentar 100% natural constituído 
por diversos ingredientes como o DHA, o EPA, a fosfatidilcolina, a fosfatidilserina, 
fósforo, L- arginina, L-glutamina, vitamina B1, B2 e B6 e ácido fólico (vitamina B9). 
Dos constituintes referidos destaca-se o DHA e EPA que têm um papel relevante na 
manutenção de uma boa função cerebral, DHA tem também um importante papel na 
visão, ajudando assim ao nível da aprendizagem pelo aumento da concentração. 
O fósforo é, também, um dos principais constituintes deste suplemento, porque ajuda 
ao normal funcionamento do metabolismo produtor de energia. 
Este suplemento alimentar à semelhança de outros não substitui uma dieta 
devidamente equilibrada. Não é recomendado a grávidas ou a mulheres que estejam 
a amamentar e não é recomendado a pessoas que tenham algum tipo de alergia a 
algum dos ingredientes referidos acima. 

Cerebrum Student Caps X 30 é destinado, principalmente, a estudantes que necessitem de ajuda para melhorar o seu 
desempenho académico. Para tal, devem tomar uma cápsula por dia, de preferência ao pequeno-almoço

5112834

Oscillococcinum , 0.01 ml/g 6 Recipiente unidose 1 g Grânulos
Oscillococcinum , 6 
Recipiente unidose 1 g 
Grânulos

51

Oscillococcinum é um medicamento 
homeopático que se destina a aliviar estados 
gripais e respectivos sintomas como febre, 
dores musculares, dores de cabeça.

155

Oscillococcinum é um medicamento homeopático que ajuda em diferentes 
fases da doença. É usado na prevenção, no início dos sintomas do estado 
gripal e no estado gripal declarado. Dependendo da fase Oscillococcinum 
existem diferentes posologias, mas o modo como se toma e os objetivos são 
sempre os mesmos. Isto é, ajudar a aliviar ou prevenir sintomas como febre, 
dores no corpo, arrepios, entre outros. 

Por cada embalagem unidose de Oscillococcinum existem glóbulos extrato fluido 
peptonado de fígado e coração de Anas barbariae dinamizado a 200 K. Para além 
destes constituintes Oscillococcinum tem, também, lactose e sacarose. Assim sendo, 
apesar de não existirem efeitos secundários de maior, Oscillococcinum deve ser 
evitado por pessoas que tenham alergia a algum dos açúcares referidos acima. 
Pessoas que estejam a tomar outro tipo de medicação, sujeita ou não a receita 
médica devem consultar o seu médico ou farmacêutico antes de começar a toma 
deste medicamento homeopático. Grávidas ou mulheres que estejam a amamentar 
devem também consultar o seu médico ou farmacêutico antes de tomar 
Oscillococcinum , grânulos. 

Oscillococcinum, grânulos, toma-se de diferentes formas, tendo em conta a fase do estado gripal. 
Em momento de prevenção pode-se tomar uma dose por semana. 
Quando já existem sintomas deve-se tomar de imediato uma dose e pode-se repetir mais uma ou duas vezes com um 
intervalo de 6 horas entre cada toma. 
Quando o estado gripal já está declarado devem-se tomar duas doses por dia, uma de manhã e uma à noite durante três 
dias, passados estes três dias caso os sintomas se mantenham deve-se consultar o médico. 
Oscillococcinum, grânulos, deve-se tomar colocando a totalidade do conteúdo debaixo da língua e deixar dissolver. 

5495205

Oscillococcinum , 0.01 ml/g 30 Recipiente unidose 1 g Grânulos
Oscillococcinum , 6 
Recipiente unidose 1 g 
Grânulos

51

Oscillococcinum é um medicamento 
homeopático com o objetivo de aliviar estados 
gripais e respectivos sintomas como febre, 
dores musculares, dores de cabeça, entre 
outros. 

171

Oscillococcinum é um medicamento homeopático que ajuda em diferentes 
fases da doença. É usado na prevenção, no início dos sintomas do estado 
gripal e no estado gripal declarado. Dependendo da fase Oscillococcinum 
existem diferentes posologias, mas o modo como se toma e os objetivos são 
sempre os mesmos. Isto é, ajudar a aliviar ou prevenir sintomas como febre, 
dores no corpo, arrepios, entre outros. 

Por cada embalagem unidose de Oscillococcinum existem glóbulos extrato fluido 
peptonado de fígado e coração de Anas barbariae dinamizado a 200 K. Para além 
destes constituintes Oscillococcinum tem, também, lactose e sacarose. Assim sendo, 
apesar de não existirem efeitos secundários de maior, Oscillococcinum deve ser 
evitado por pessoas que tenham alergia a algum dos açúcares referidos acima. 
Pessoas que estejam a tomar outro tipo de medicação, sujeita ou não a receita 
médica devem consultar o seu médico ou farmacêutico antes de começar a toma 
deste medicamento homeopático. Grávidas ou mulheres que estejam a amamentar 
devem também consultar o seu médico ou farmacêutico antes de tomar 
Oscillococcinum , grânulos. 

Oscillococcinum, grânulos, toma-se de diferentes formas, tendo em conta a fase do estado gripal. 
Em momento de prevenção pode-se tomar uma dose por semana. 
Quando já existem sintomas deve-se tomar de imediato uma dose e pode-se repetir mais uma ou duas vezes com um 
intervalo de 6 horas entre cada toma. 
Quando o estado gripal já está declarado devem-se tomar duas doses por dia, uma de manhã e uma à noite durante três 
dias, passados estes três dias caso os sintomas se mantenham deve-se consultar o médico. 
Oscillococcinum, grânulos, deve-se tomar colocando a totalidade do conteúdo debaixo da língua e deixar dissolver. 

6726018

Medela Purelan Creme Para Mamilos
Medela Purelan Creme 
Para Mamilos

33

Medela Purelan é um cuidado que promove a 
hidratação profunda da pele. Utilizado no 
tratamento de mamilos secos e gretados. É 
também utilizado na hidratação dos lábios ou 
do nariz com sinais de desidratação. Pode ser 
utilzado em bebés.

235

Medela Purelan Creme é um creme com lanolina 100% pura e natural. 
Lanolina é uma cera natural que pode ser usada para vários fins, no entanto 
é especialmente procurada pelo seu poder hidratante. Uma das grandes 
vantagens da lanolina aquando da sua aplicação nos mamilos da mulher é 
que não tem de ser retirada antes da amamentação.  Medela Purelan Creme 
não tem parabenos, aditivos, conservantes e perfumes e é hipoalergénico, 
pelo que é extremamente seguro para a mãe e para o bebé. Este creme tem 
assim a função de fazer uma hidratação profunda da pele e fortalecer a 
barreira natural da mesma. 

Medela Purelan Creme tendo apenas na sua constituição lanolina a 100% é um 
creme que confere uma imensa hidratação, podendo ser usada em diferentes regiões 
do corpo como lábios e narizes secos, durante o Inverno, ou mamilos que estejam 
mais secos e gretados na altura da amamentação. 

Na zona dos mamilos, a mulher após a amamentação deve umedecê-los com leite e deixar secar. Após este 
procedimento e com as mãos devidamente lavadas, deve-se colocar um bocadinho do creme Purelan 100 da Medela. 
Na mamada seguinte, não é necessário remover o creme, porque é seguro para o bebé. 

6457895

Viterra Articulac Caps X30
Viterra Articulac Capsulas 
X30

30
Viterra Articulações, 30 cápsulas é um 
suplemento alimentar que contém uma série de 
ingredientes que ajudam numa maior 
flexibilidade das articulações e o normal ação e 
trabalho dos músculos.

190

Viterra Articulações, 30 cápsulas, é um suplemento alimentar à base de 
Curcumina bio-micelar, Vitamina D e Vitamina C que tem como objetivo o 
bom funcionamento das articulações e o normal funcionamento dos 
músculos. 

Os principais ingredientes de Viterra Articulações são a curcumina líquida bio-micelar, 
vitamina D e vitamina C. A curcumina líquida bio-micelar, pela tecnologia patenteada 
NovaSol, permite que haja uma absorção 185 vezes mais rápida, o que vai fazer com 
que a curcumina permaneça mais tempo no organismo. A vitamina D é aquela que 
permite bom funcionamento ósseo e muscular. Por último, a vitamina C é aquela que 
vai provocar a frequente formação de colagénio, tão importante para as articulações. 
Este suplemento alimentar à semelhança de outros não substitui uma dieta 
devidamente equilibrada. Não é recomendado a quem tem problemas de fígado e 
rins. Também, não é utilizado a quem tem hipersensibilidade ou alergia a algum dos 
ingredientes. 

Recomenda-se que a toma diária de Viterra Articulações seja de 1 cápsula por dia.
Não se deve exceder a toma diária recomendada. 

7355586

Viterra Comp Rev X 30 0 Viterra Comprimidos revestidos, 30 
comprimidos, é um suplemento alimentar que 
tem como objetivo potenciar os níveis de 
energia, diminuindo a sensação de cansaço e 
fadiga. Contribui, também, para o bom 
funcionamento do sistema imunitário e ajuda a 
função cognitiva.

264

Viterra Comprimidos é composto por 10 vitaminas e 6 minerais escolhidos e 
doseados de forma criteriosa para proporcionar a quem os toma uma rápida 
e otimizada sensação de bem-estar. Sensação de bem-estar que se traduz 
na diminuição de cansaço e fadiga, no aumento de energia diária e numa 
maior vitalidade diária. 

Viterra Comprimidos Revestidos tem na sua constituição várias vitaminas e minerais 
específicos que juntos potenciam a sensação de bem-estar. A vitamina A, vitamina C 
e cobre ajudam no bom funcionamento do sistema imunitário. Ácido Pantoténico, 
Ferro, Vitamina B12, vitamina B6, tiamina, riboflavina e niacina contribuem 
positivamente para o metabolismo de produção de energia, ajudando a diminuir o 
cansaço e a fadiga. Ácido Fólico, magnésio e vitamina B12 ajudam, também, no bom 
funcionamento dos músculos. 
Este suplemento alimentar à semelhança de outros não substitui uma dieta 
devidamente equilibrada. Em caso de gravidez ou de situações de pós-menopausa 
deve tomar este suplemento com precaução. Quem tiver algum tipo de doença na 
tiróide deve tomar este suplemento mediante recomendação médica. Também, não é 
utilizado a quem tem hipersensibilidade ou alergia a algum dos ingredientes. 

Recomenda-se que a toma diária de Viterra Comprimidos Revestidos seja de 1 comprimido por dia.
Não se deve exceder a toma diária recomendada.

7394023

Viterra Homem Adulto Compx30 0

Viterra Homem Adulto 30 comprimidos é um 
suplemento alimentar que permite dar uma 
maior vitalidade, energia e um estado geral da 
saúde nutricional do homem adulto. 
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Viterra Homem Adulto 30 comprimidos é um suplemento alimentar que reune 
uma série de vitaminas e minerais pensadas concretamente para os 
homens, que permitem dar um boost de energia, que aumentam a potência 
muscular e melhoram o sistema imunitário. 

Viterra Homem Adulto possui uma série de vitaminas e minerais que contribuem, em 
conjunto, para uma maior sensação de bem estar e maior vitalidade. Tiamina, 
Riboflavina e Niacina contribuem para o metabolismo produtor de energia, Ácido 
Pantoténico, Ferro e Vitamina B12 potenciam, também, a produção de energia e a 
diminuição de cansaço e fadiga. Para um reforço muscular, a Viterra Homem Adulto 
tem magnésio e vitamina D que ajudam nesse sentido. 
Vitaminas E e C, Selénio são uma combinação que protege as células contra 
oxidações inconvenientes. A vitamina C e o cobre contribuem para o bom 
funcionamento do sistema imunitário. Viterra Homem Adulto oferece assim com este 
conjunto de vitaminas e minerais uma sensação de maior energia diária, um maior 
reforço muscular e um maior poder de proteção celular, tendo em conta o poder 
antioxidante. 

Recomenda-se que a toma de Viterra Homem Adulto seja de 1 comprimido por dia, de preferência de manhã, ao 
pequeno-almoço. 
Não se deve exceder a toma diária recomendada.



7394049

Viterra Homem Platinum 55+ Compx30 0

Viterra Homem Platinum 55+ é um suplemento 
alimentar com a função de fornecer vitaminas e 
minerais, de acordo com as necessidades do 
homem com idade superior a 55 anos. 
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Viterra Homem Platinum 55+ é um suplemento alimentar que reúne uma 
série de vitaminas e minerais que permitem a melhoraria da memória, a 
manter o coração e os ossos saudáveis e a diminuir o cansaço e sensação 
de fadiga. 

Viterra Homem Platinum 55+ tem na sua constituição várias vitaminas e minerais que 
em conjunto funcionam de forma a dar mais energia e vitalidade para homens com 
idade superior a 55 anos. A Tiamina, Riboflavina e Niacina contribuem para o 
metabolismo produtor de energia. O Ácido Pantoténico, o Ferro e a Vitamina B12 são 
responsáveis por diminuir o cansaço e a fadiga. A Vitamina D, Cálcio e Manganês 
que são os constituintes deste suplemento que contribuem para a manutenção de 
ossos saudáveis. A Vitamina C contribui para a formação de colagénio. Colagénio 
este que é muito importante para o funcionamento dos ossos. 
Para a manutenção do coração saudável, a Viterra Homem Platinum 55+ tem na sua 
constituição  tiamina que para além de ser importante no bom funcionamento do 
metabolismo produtor de energia, é, também,  relevante para o bom funcionamento 
do coração. Vitamina B6 e B12 são vitaminas que ajudam na produção de glóbulos 
vermelhos e a vitamina K e o cálcio ajudam na normal coagulação do sangue.

Recomenda-se que a toma de Viterra Homem Platinum 55+ seja de 1 comprimido por dia, de preferência de manhã, ao 
pequeno-almoço. 
Não se deve exceder a toma diária recomendada.

7394072

Viterra Jovem Teenz Compx30 0

Viterra Jovem Teenz é um suplemento 
alimentar que foi desenvolvido com o objetivo 
específico de fornecer a energia e vitalidade 
necessárias para a rotina dos adolescentes, 
entre os 13 e 17 anos. 
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Viterra Jovem Teenz é um suplemento alimentar desenvolvido para jovens 
adolescentes, entre os 13 e os 17 anos, que pretende oferecer em 1 só 
cápsula, uma série de vitaminas, minerais e prebióticos que ajudam a dar um 
boost energético, a melhorar a memória e a aumentar a resistência física. 
Tudo o que é importante para esta fase de crescimento. 

Viterra Jovem Teenz tem na sua constituição vários minerais, vitaminas e prebióticos 
que em conjunto ajudam a dar mais energia. A Tiamina, Riboflavina e Niacina 
contribuem para o metabolismo produtor de energia. O  Ácido Pantoténico, Ferro e 
Vitamina B12 potenciam, também, a produção de energia e a diminuição de cansaço 
e fadiga. Viterra Jovem Teenz possui, também, na sua constituição extrato natural de 
Guaraná, que é uma fonte natural de cafeína, ajudando no fornecimento de energia. 
O folato pela ajuda na parte psicológica, o ferro e o zinco pela ajuda na parte 
cognitiva e o iodo e o magnésio pela ajuda no sistema nervoso, colaboram para uma 
melhor capacidade de memória. Vitaminas E e C, Selénio e outros minerais 
colaboram na proteção das células contra oxidações inconvenientes e a Vitamina C e 
o cobre contribuem para o bom funcionamento do sistema imunitário, dando assim 
uma maior capacidade de resistência física que é tão importante nesta faixa etária.

Recomenda-se que a toma de Viterra Jovem Teenz seja de 1 comprimido por dia, de preferência de manhã, ao pequeno-
almoço. 
Não se deve exceder a toma diária recomendada.

7394080

Viterra Junior Comp Mastig Laranj X30 0

Viterra Junior Comprimidos Mastigáveis de 
laranja é um suplemento alimentar formulado 
para crianças com idade entre os 4 e 12 anos 
que tem como objetivo, complementar 
possíveis falhas nutricionais. 
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Viterra Junior Comprimidos Mastigáveis de laranja reúne uma série de 
vitaminas, minerais e prebióticos que pretendem contribuir positivamente 
para o desenvolvimento das crianças, colaborando para o crescimento 
ósseo, o desenvolvimento cognitivo e o normal funcionamento psicológico, 
importante para a capacidade de aprendizagens das crianças entre os 4 e 
os 12 anos.

Viterra Junior Comprimidos Mastigáveis é um suplemento alimentar com um sabor 
apelativo às crianças, o sabor a laranja que tem na sua constituição uma série de 
vitaminas e minerais que complementam uma dieta equilibrada das crianças. A 
vitamina D é muito importante para o bom desenvolvimento ósseo. A biotina, niacina, 
vitamina B2, tiamina e vitamina B12 são responsáveis por um bom desempenho do 
sistema nervoso e o cálcio é crucial para a neurotransmissão cerebral. Todas elas, 
em conjunto, vão melhorar a capacidade de aprendizagem, a capacidade de 
concentração e o crescimento físico e intelectual. 

Recomenda-se que a toma de Viterra Junior seja de 1 comprimido mastigável por dia. 
Não se deve exceder a toma diária recomendada.

6330498

Viterra Magnésio Plus Comprimidos, Blister 42Unidade(s) 0

Viterra Magnésio Plus é um suplemento que 
tem acção na melhoria das capacidades 
musculares e na diminuição da sensação de 
cansaço e fadiga, aumentando assim a 
energia. 
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Viterra Magnésio Plus é um suplemento alimentar inovador desenvolvido 
com o intuito de ir libertando magnésio e vitaminas B ao longo de, 
aproximadamente, 8 horas ao longo do dia  para que  haja uma menor 
sensação de cansaço e fadiga, um melhor desempenho muscular e uma 
maior capacidade cerebral, por promover um bom funcionamento do sistema 
nervoso. 

Viterra Magnésio Plus é um suplemento alimentar extremamente completo, para além 
da elevada quantidade de magnésio que é importante para o bom funcionamento 
muscular, possui, também ácido fólico e vitamina B12 que ajudam a reduzir a 
sensação de cansaço e fadiga ao longo do dia  e uma  elevada concentração de 
biotina e niacina que ajudam no metabolismo energético ajudando a dar mais 
vitalidade. 

Recomenda-se que Viterra Magnésio Plus seja tomado apenas 1 vez por dia. 
Não se deve exceder a toma diária recomendada.

7394031

Viterra Mulher Adulto Compx30 0

Viterra Mulher Adulto 30 comprimidos é um 
suplemento alimentar que permite dar uma 
maior vitalidade, energia e um estado geral da 
saúde nutricional da mulher adulta. 
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Viterra Mulher Adulto 30 comprimidos é um suplemento alimentar com várias 
vitaminas e minerais com prebióticos que foram pensados, tendo em conta 
as necessidades da mulher adulta e que permitem dar um boost de energia, 
ajudar na regularização hormonal da mulher e na antioxidação da pele e , 
ainda, na manutenção das unhas e do cabelo saudáveis. Este suplemento 
alimentar tem a vantagem de ajudar em tudo isto sem provocar aumento de 
peso. 

Viterra Mulher Adulto possui uma série de vitaminas e minerais que contribuem, em 
conjunto, para uma maior sensação de bem estar e maior vitalidade. Tiamina, 
Riboflavina e Niacina contribuem para o metabolismo produtor de energia, Ácido 
Pantoténico, Ferro e Vitamina B12 potenciam, também, a produção de energia e a 
diminuição de cansaço e fadiga. Tem, também, Vitamina B6 e iodo que ajuda no 
normal funcionamento de hormonas tiroideias e, consequentemente, da tiroide, 
ajudando assim na regularização hormonal da mulher. 
Vitaminas C e E e o Cobre são os constituintes de Viterra Mulher Adulto 
responsáveis pela proteção das células contra as oxidações indesejáveis. Vitamina A, 
Riboflavina e Niacina são benéficas para a manutenção saudável da pele e o Selénio 
e o Zinco que contribuem para a manutenção de cabelo e unhas normais.

Recomenda-se que a toma de Viterra Mulher Adulto seja de 1 comprimido por dia, de preferência de manhã, ao pequeno-
almoço. 
Não se deve exceder a toma diária recomendada.

7394056

Viterra Mulher Platinum 55+ Compx30 0

Viterra Mulher Platinum 55+ é um suplemento 
alimentar que tem o objetivo de fornecer uma 
série de vitaminas e minerais, que ajudam na 
vida quotidiana da mulher, de acordo com as 
necessidades de uma mulher com idade 
superior a 55 anos. 
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Viterra Mulher Platinum 55+ é um suplemento alimentar, muito completo, que 
reúne uma série de vitaminas e minerais que ajudam a mulher com idade 
superior a 55 anos em vários aspetos. Ajuda a dar um boost de energia 
diária, coopera para a manutenção de um coração e ossos saudáveis, 
colabora a dar um estímulo intelectual e, consequentemente, na memória e 
tem ainda a capacidade de auxiliar uma boa regularização hormonal, sendo 
importante para a fase pós-menopáusica. Ao todo são quatro aspetos 
essenciais que este suplemento ajuda, sem provocar aumento de peso.

Viterra Mulher Platinum 55+ tem na sua constituição várias vitaminas e minerais que 
em conjunto funcionam de forma a dar mais energia e vitalidade para homens com 
idade superior a 55 anos. A Tiamina, Riboflavina e Niacina contribuem para o 
metabolismo produtor de energia. O Ácido Pantoténico, o Ferro e a Vitamina B12 são 
responsáveis por diminuir o cansaço e a fadiga. A Vitamina D, Cálcio e Manganês 
que são os constituintes deste suplemento que contribuem para a manutenção de 
ossos saudáveis. A Vitamina C contribui para a formação de colagénio. Colagénio 
este que é muito importante para o funcionamento dos ossos. 
Para a manutenção do coração saudável, a Viterra Mulher Platinum 55+ tem na sua 
constituição  tiamina que, para além de ser importante no bom funcionamento do 
metabolismo produtor de energia, é, também, relevante para o bom funcionamento do 
coração. Vitamina B6 e B12 são vitaminas que ajudam na produção de glóbulos 
vermelhos e a vitamina K e o cálcio que ajudam na normal coagulação do sangue.
Para a normal capacidade psicológica, para o bom funcionamento cognitivo e para o 
bom exercício do sistema nervoso, a Viterra Mulher Platinum 55+ reúne, 
respetivamente, folato, ferro e zinco e iodo e magnésio. 

Recomenda-se que a toma de Viterra Mulher Platinum 55+ seja de 1 comprimido por dia, de preferência de manhã, ao 
pequeno-almoço. 
Não se deve exceder a toma diária recomendada.

7394064

Viterra Sport Activit Adulto Compx60 0

Viterra Sport Activit é um suplemento alimentar 
desenvolvido a pensar nos desportistas 
amadores ou profissionais que precisam de 
ajuda para o fortalecimento muscular e para 
uma maior sensação de bem-estar. 
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Viterra Sport Activit é um suplemento alimentar que reúne uma série de 
vitaminas e minerais que têm o objetivo de dar mais energia diária, de 
provocar um efeito revitalizante e de contribuir para o bom funcionamento 
muscular e para a manutenção de um bom sistema imunitário. 

Viterra Sport Activit tem na sua constituição várias vitaminas e minerais que em 
conjunto têm o objetivo de dar uma maior sensação de bem-estar e mais energia. A 
Tiamina, Riboflavina e Niacina contribuem para o metabolismo produtor de energia. O 
Ácido Pantoténico, o Ferro e a Vitamina B12 são responsáveis por diminuir o cansaço 
e a fadiga. Vitaminas C e E e o Cobre são os constituintes de Viterra Sport Activit 
responsáveis pela proteção das células contra as oxidações indesejáveis.

Vitamina D, Cálcio e Magnésio são responsáveis por contribuir positivamente ao 
processo de divisão celular, o que ajuda a dar uma ação revitalizante. Sendo este 
suplemento alimentar indicado para quem faz exercício físico intenso é importante 
manter o bom funcionamento dos músculos e do sistema imunitário. 

Recomenda-se que a toma de Viterra Sport Activit seja de 2 comprimidos por dia, de preferência de manhã. 
Não se deve exceder a toma diária recomendada. 

6273722

Viterra Stress Comp X30 0

Viterra Stress é um suplemento alimentar 
indicado para diminuir o cansaço e a sensação 
de fadiga, diminuir o stress físico e mental e 
promover a sensação de maior energia . 
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Viterra Stress é um suplemento alimentar constituído, principalmente, por 
vitaminas do complexo B e ingredientes naturais como a lavanda e a erva-
cidreira que permitem promover a tranquilidade, gerir o stress físico e mental 
e o bom funcionamento psicológico. Viterra Stress tem assim uma enorme 
importância no que diz respeito à regulação do sistema nervoso. 

Viterra Stress tem uma série de ingredientes como a lavanda, a erva-cidreira, 
vitaminas e minerais que, em conjunto, ajudam a promover a calma, diminuindo o 
stress e dando mais energia. As vitaminas do complexo B, como a vitamina B1, B2, 
B6  e B12 e o ácido pantoténico têm um importante papel no metabolismo produtor 
de energia, desta forma, ajudam a dar um boost de energia diariamente, diminuindo a 
sensação de cansaço e fadiga. A lavanda e a erva-cidreira, simultaneamente às 
vitaminas referidas anteriormente, colaboram na regulação do sistema nervoso, 
promovendo uma sensação de serenidade. 

Recomenda-se que a toma de Viterra Stress seja de 1 comprimido por dia.
Não se deve exceder a toma diária recomendada.

6063099

Vichy Naturalblen Bals Lab Coral 4,5g 0

Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Coral é um 
batom labial com cor que permite hidratar, 
nutrir e proporcionar uma cor natural aos 
lábios. 
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Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Coral é um bálsamo labial ultranutritivo, 
específico para lábios secos. Para além de dar cor como um batom, permite, 
também, que os lábios se mantenham hidratados e nutridos ao longo do dia. 

Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Coral  é um bálsamo labial constituído por cerca 
de 96% de ingredientes de origem natural, como cera de abelha, óleos naturais 
selecionados e óleo de côco, que mantêm um conforto ao longo do dia, hidratam e 
suavizam a pele. Pode ser usado em qualquer tipo de pele, é de fácil aplicação e 
confortável e tem um sabor agradável. 

Este bálsamo labial deve ser usado nos lábios depois de lavados e secos e deve ser aplicado desde o interior dos lábios 
em direção aos cantos. Para que a aplicação seja o mais fácil possível pode-se usar um pincel. Ao longo do dia, pode-se 
reaplicar o bálsamo sempre que necessário. 

6063115

Vichy Naturalblen Bals Lab Crystal 4,5g 0

Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Crystal é 
um batom labial com cor que permite hidratar, 
nutrir e proporcionar uma cor natural aos 
lábios. 
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Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Crystal é um bálsamo labial ultranutritivo, 
específico para lábios secos. Para além de dar cor como um batom, permite, 
também, que os lábios se mantenham hidratados e nutridos ao longo do dia. 

Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Crystal é um bálsamo labial constituído por cerca 
de 96% de ingredientes de origem natural, como cera de abelha, óleos naturais 
selecionados e óleo de côco, que mantêm um conforto ao longo do dia, hidratam e 
suavizam a pele. Pode ser usado em qualquer tipo de pele, é de fácil aplicação e 
confortável e tem um sabor agradável. 

Este bálsamo labial deve ser usado nos lábios depois de lavados e secos e deve ser aplicado desde o interior dos lábios 
em direção aos cantos. Para que a aplicação seja o mais fácil possível pode-se usar um pincel. Ao longo do dia, pode-se 
reaplicar o bálsamo sempre que necessário. 

6063107

Vichy Naturalblen Bals Lab Fuschia 4,5g 0

Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Fuschia é 
um batom labial com cor coral que permite 
hidratar, nutrir e proporcionar uma cor natural 
aos lábios. 
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Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Fuschia é um bálsamo labial 
ultranutritivo, específico para lábios secos. Para além de dar cor como um 
batom, permite, também, que os lábios se mantenham hidratados e nutridos 
ao longo do dia. 

Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Fuschia  é um bálsamo labial constituído por 
cerca de 96% de ingredientes de origem natural, como cera de abelha, óleos naturais 
selecionados e óleo de côco, que mantêm um conforto ao longo do dia, hidratam e 
suavizam a pele. Pode ser usado em qualquer tipo de pele, é de fácil aplicação e 
confortável e tem um sabor agradável. 

Este bálsamo labial deve ser usado nos lábios depois de lavados e secos e deve ser aplicado desde o interior dos lábios 
em direção aos cantos. Para que a aplicação seja o mais fácil possível pode-se usar um pincel. Ao longo do dia, pode-se 
reaplicar o bálsamo sempre que necessário. 

6063081

Vichy Naturalblen Bals Lab Nude 4,5g 0

Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Nude é um 
batom labial com cor coral que permite 
hidratar, nutrir e proporcionar uma cor natural 
aos lábios. 
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Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Nude é um bálsamo labial ultranutritivo, 
específico para lábios secos. Para além de dar cor como um batom, permite, 
também, que os lábios se mantenham hidratados e nutridos ao longo do dia. 

Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Nude é um bálsamo labial constituído por cerca de 
96% de ingredientes de origem natural, como cera de abelha, óleos naturais 
selecionados e óleo de côco, que mantêm um conforto ao longo do dia, hidratam e 
suavizam a pele. Pode ser usado em qualquer tipo de pele, é de fácil aplicação e 
confortável e tem um sabor agradável. 

Este bálsamo labial deve ser usado nos lábios depois de lavados e secos e deve ser aplicado desde o interior dos lábios 
em direção aos cantos. Para que a aplicação seja o mais fácil possível pode-se usar um pincel. Ao longo do dia, pode-se 
reaplicar o bálsamo sempre que necessário. 

6063073

Vichy Naturalblen Bals Lab Red 4,5g 0

Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Red é um 
batom labial com cor que permite hidratar, 
nutrir e proporcionar uma cor natural aos 
lábios. 
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Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Red é um bálsamo labial ultranutritivo, 
específico para lábios secos. Para além de dar cor como um batom, permite, 
também, que os lábios se mantenham hidratados e nutridos ao longo do dia. 

Vichy Naturalblend Bálsamo Labial Red  é um bálsamo labial constituído por cerca de 
96% de ingredientes de origem natural, como cera de abelha, óleos naturais 
selecionados e óleo de côco, que mantêm um conforto ao longo do dia, hidratam e 
suavizam a pele. Pode ser usado em qualquer tipo de pele, é de fácil aplicação e 
confortável e tem um sabor agradável. 

Este bálsamo labial deve ser usado nos lábios depois de lavados e secos e deve ser aplicado desde o interior dos lábios 
em direção aos cantos. Para que a aplicação seja o mais fácil possível pode-se usar um pincel. Ao longo do dia, pode-se 
reaplicar o bálsamo sempre que necessário. 



6954362

Vichy Neovadiol Complex Reeq Conc 30ml 0

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante 
Concentrado sérum melhora a pele de 
mulheres em período menopáusico que a 
sintam mais madura, menos densa, firme e 
brilhante. 
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Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Concentrado é um sérum 
antienvelhecimento que tem como objetivo ajudar a pele mais madura, com 
algumas alterações cutâneas, como falta de elasticidade, firmeza, volume e 
densidade, muitas vezes provocados pela menopausa e respetivas 
alterações hormonais sofridas. Este sérum permite dar uma maior sensação 
de conforto, densidade e frescura à pele, tornando-a, visivelmente mais 
luminosa e homogénea. 

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Concentrado tem como principais 
ingredientes, o proxylane que combate as rugas e a falta de firmeza, a glicerina que 
oferece um alto nível de hidratação à pele, o hedione que tem o poder de nutrir bem a 
pele e o hepes que ajuda na reestruturação, renovação da pele dando origem a uma 
pele mais firme e homogénea. 

Recomenda-se que a aplicação seja preferencialmente feita de manhã, no rosto limpo e seco. No entanto, caso seja 
necessário, pode, também, ser aplicado à noite. 

6965343

Vichy Neovadiol Complex Reeq Noite 50ml 0

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante 
Creme Noite é um creme antienvelhecimento 
de noite. Ajuda as senhoras em período pós-
menopausa, reestruturando a pele e conferindo 
maior firmeza e densidade à pele. 
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Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Creme Noite é um creme anti-
idade noturno que permite ajudar mulheres em período pós-menopáusico 
que sofreram alterações cutâneas como rugas, papos, olheiras, flacidez, má 
textura, vermelhidões e sensações de calor. Este creme ajuda, assim, a 
devolver à pele o volume, o brilho e a densidade. Desde a primeira 
aplicação, produz um efeito anti-calor. 

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Creme Noite tem como principais 
ingredientes, o proxylane que combate as rugas e a falta de firmeza, a glicerina que 
oferece um alto nível de hidratação à pele, o hedione que tem o poder de nutrir bem a 
pele e o hepes que ajuda na reestruturação e renovação da pele dando origem a uma 
pele mais firme e homogénea. A espirulina é o que ajuda a acalmar as vermelhidões 
no rosto, a cafeína ajuda a atenuar os sinais de cansaço e fadiga, por fim, este creme 
tem, também, o complexo airlicum & aquakeeps que oferece um elevado nível de 
hidratação à pele, o que reduz os sinais de envelhecimento. 

Recomenda-se que a aplicação do creme seja feita à noite, no rosto limpo e seco. 

6955211

Vichy Neovadiol Complex Reeq Pnm 50ml 0

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Pele 
Normal a Mista é um creme que melhora a pele 
das senhoras em período menopáusico, que 
sintam a pele mais madura, menos densa, 
firme e brilhante. 

190

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Pele Normal a Mista é um creme 
antienvelhecimento que devolve à pele mais madura, com já algumas 
alterações cutâneas, como falta de elasticidade, firmeza, volume e 
densidade, muitas vezes provocados pela menopausa e respetivas 
alterações hormonais, uma maior sensação de conforto, densidade e 
frescura à pele, tornando-a, mais luminosa e firme. 

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Pele Normal a Mista tem como principais 
ingredientes, o proxylane que combate as rugas e a falta de firmeza, sendo o 
ingrediente principal para o combate ao envelhecimento, a glicerina que oferece um 
alto nível de hidratação à pele e o hedione que tem o poder de nutrir bem a pele. 

Recomenda-se que a aplicação seja preferencialmente feita de manhã, no rosto limpo e seco. No entanto, caso seja 
necessário, pode, também, ser aplicado à noite. 

6955229

Vichy Neovadiol Complex Reeq Ps 50ml 0

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Pele 
Seca é um creme que melhora a pele de 
mulheres em período menopáusico, que sintam 
a pele mais madura, menos densa, firme e 
brilhante. 

179

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Pele Seca é um creme 
antienvelhecimento que devolve à pele mais madura, com já algumas 
alterações cutâneas, como falta de elasticidade, firmeza, volume e 
densidade, muitas vezes provocados pela menopausa e respetivas 
alterações hormonais, uma maior sensação de conforto, densidade e 
frescura à pele, tornando-a, mais luminosa e firme. Para além do referido, 
anteriormente, este creme permite, dar uma hidratação profunda à pele. 

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Pele Seca tem como principais 
ingredientes, o proxylane que combate as rugas e a falta de firmeza, sendo o 
ingrediente principal para o combate ao envelhecimento, o hedione que tem o poder 
de nutrir bem a pele e, principalmente, glicerina que oferece um alto nível de 
hidratação à pele, tendo o poder de reter a água, assegurando a hidratação das 
camadas superficiais da pele.

Recomenda-se que a aplicação seja preferencialmente feita de manhã, no rosto limpo e seco. No entanto, caso seja 
necessário, pode, também, ser aplicado à noite. 

6655456

Vichy Neovadiol Complexo reequilibrante Creme de noite 50 ml 
com Desconto de 20%

Vichy Neovadiol Complexo 
reequilibrante Creme noite 
50 ml c/ desc 20%

69

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante 
Creme Noite é um creme antienvelhecimento 
de noite, que permite ajudar mulheres em 
período pós-menopausa, reestruturando a 
pele, dando maior firmeza e densidade à pele. 

210

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Creme Noite é um creme anti-
idade noturno que permite ajudar mulheres em período pós-menopáusico 
que sofreram alterações cutâneas como rugas, papos, olheiras, flacidez, má 
textura, vermelhidões e sensações de calor. Este creme ajuda, assim, a 
devolver à pele o volume, o brilho e a densidade. Desde a primeira 
aplicação, produz um efeito anti-calor. 

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Creme Noite tem como principais 
ingredientes, o proxylane que combate as rugas e a falta de firmeza, a glicerina que 
oferece um alto nível de hidratação à pele, o hedione que tem o poder de nutrir bem a 
pele e o hepes que ajuda na reestruturação e renovação da pele dando origem a uma 
pele mais firme e homogénea. A espirulina é o que ajuda a acalmar as vermelhidões 
no rosto, a cafeína ajuda a atenuar os sinais de cansaço e fadiga, por fim, este creme 
tem, também, o complexo airlicum & aquakeeps que oferece um elevado nível de 
hidratação à pele, o que reduz os sinais de envelhecimento. 

Recomenda-se que a aplicação do creme seja feita à noite, no rosto limpo e seco. 

6655449

Vichy Neovadiol Complexo reequilibrante Creme pele seca com 
Desconto de 20%

0

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Pele 
Seca é um creme que melhora a pele de 
mulheres em período menopáusico, que sintam 
a pele mais madura, menos densa, firme e 
brilhante. 

179

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Pele Seca é um creme 
antienvelhecimento que devolve à pele mais madura, com já algumas 
alterações cutâneas, como falta de elasticidade, firmeza, volume e 
densidade, muitas vezes provocados pela menopausa e respetivas 
alterações hormonais, uma maior sensação de conforto, densidade e 
frescura à pele, tornando-a, mais luminosa e firme. Para além do referido, 
anteriormente, este creme permite, dar uma hidratação profunda à pele. 

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Pele Seca  tem como principais 
ingredientes, o proxylane que combate as rugas e a falta de firmeza, sendo o 
ingrediente principal para o combate ao envelhecimento, o hedione que tem o poder 
de nutrir bem a pele e, principalmente, glicerina que oferece um alto nível de 
hidratação à pele, tendo o poder de reter a água, assegurando a hidratação das 
camadas superficiais da pele.

Recomenda-se que a aplicação seja preferencialmente feita de manhã, no rosto limpo e seco. No entanto, caso seja 
necessário, pode, também, ser aplicado à noite. 

6655431

Vichy Neovadiol Complexo reequilibrante pele normal a mista 75 
ml com Oferta de 50%

Vichy Neovadiol Complexo 
reequilibrante pele normal a 
mista 75 ml  Oferta de 50%

80

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Pele 
Normal a Mista é um creme que melhora a pele 
de mulheres em período menopáusico, que 
sintam a pele mais madura, menos densa, 
firme e brilhante. 

189

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Pele Normal a Mista é um creme 
antienvelhecimento que devolve à pele mais madura, com algumas 
alterações cutâneas, como falta de elasticidade, firmeza, volume e 
densidade, muitas vezes provocados pela menopausa e respetivas 
alterações hormonais, uma maior sensação de conforto, densidade e 
frescura à pele, tornando-a, mais luminosa e firme. 

Vichy Neovadiol Complexo Reequilibrante Pele Normal a Mista tem como principais 
ingredientes, o proxylane que combate as rugas e a falta de firmeza, sendo o 
ingrediente principal para o combate ao envelhecimento, a glicerina que oferece um 
alto nível de hidratação à pele e o hedione que tem o poder de nutrir bem a pele. 

Recomenda-se que a aplicação seja preferencialmente feita de manhã, no rosto limpo e seco. No entanto, caso seja 
necessário, pode, também, ser aplicado à noite. 

6533281

Vichy Neovadiol Cr Olhos Rose Platin 15Ml
Vichy Neovadiol Creme 
Olhos Rose Platinum 15Ml

46

Vichy Neovadiol Creme Olhos Rose Platinium é 
um creme anti-envelhecimento usado no 
contorno dos olhos que ajuda no combate aos 
papos e olheiras, na diminuição das rugas e no 
aumento da luminosidade dessa região.

211

Vichy Neovadiol Creme Olhos Rose Platinium é um creme desenvolvido para 
o contorno dos olhos de peles mais maduras, nomeadamente para mulheres 
em período menopáusico. Este creme tem como objetivo ajudar no combate 
aos papos e olheiras, na diminuição das linhas de expressão que vão 
ficando mais profundas com o tempo, reduzindo os sinais de cansaço e 
fadiga. Este creme permite que a pele fique com um aspeto mais 
rejuvenescido.

Vichy Neovadiol Creme Olhos Rose Platinium tem como principais ingredientes, o 
cálcio que repara e fortalece a pele, os extratos e pigmentos de rosa uniformizam o 
tom da pele no contorno ocular, a cafeína que melhora a circulação cutânea, 
energizando essa região ocular, diminuindo os sinais de cansaço como olheiras e os 
papos e a água vulcânica vichy que reforça as defesas naturais da pele. 
É um creme pensado para peles mais sensíveis, hipoalergénico e testado sob 
controle oftalmológico. 

Recomenda-se que este creme seja usado de manhã e à noite na zona do contorno ocular, massajando bem.

6287771

Vichy Neovadiol Cr Rose Platin Noite 50Ml
Vichy Neovadiol Creme 
Rose Platinum Noite 50Ml

46

Vichy Neovadiol Creme Rose Platinium Noite é 
um creme anti-envelhecimento que permite 
ajudar mulheres com mais de 50 anos e com 
uma pele mais madura. Este creme pretende 
revitalizar a pele, dando-lhe um ar mais jovem 
e saudável. 

229

Vichy Neovadiol Creme Rose Platinium Noite é um creme desenvolvido para 
uma pele normal a seca mais madura que pretende rejuvenescer a pele, 
diminuindo os sinais de envelhecimento e as marcas provocadas pela 
almofada durante a noite. Este creme dá assim uma maior firmeza e 
densidade à pele, reforçando a barreira cutânea de forma a que a mesma 
fique mais tonificada e com um ar mais leve. 

Vichy Neovadiol Creme Olhos Rose Platinium tem como principais ingredientes a 
cera de abelha que tem a capacidade de nutrir intensamente a pele, suavizando-a, 
tem, também, pigmentos rosados que ajudam a dar alguma cor à pele, concedendo-
lhe um ar mais jovem e saudável e a água mineralizante da vichy que ajuda no 
reforço da barreira cutânea, ajudando a tonificar e hidratar a pele. 

Recomenda-se que este creme seja usado de noite, com uma massagem suave, no rosto limpo e seco. 

7515817

Vichy Neovadiol Cr Rose Platinium 50ml
Vichy Neovadiol Creme 
Rose Platinium 50ml

41

Vichy Neovadiol Creme Rose Platinium é um 
creme de dia anti-envelhecimento que permite 
ajudar mulheres com mais de 50 anos e com 
uma pele mais madura. É um creme que 
revitaliza a pele, dando-lhe um ar mais jovem e 
saudável. 

224

Vichy Neovadiol Creme Rose Platinium é um creme desenvolvido para uma 
pele sensível a muito sensível mais madura que pretende rejuvenescer a 
pele, diminuindo os sinais de envelhecimento e cansaço. Este creme oferece 
assim uma maior firmeza e densidade à pele, reforçando a barreira cutânea 
de forma a que a mesma fique mais tonificada e com um ar mais jovem. 

Vichy Neovadiol Creme Olhos Rose Platinium tem como principais ingredientes a 
cera de abelha que tem a capacidade de nutrir intensamente a pele, suavizando-a, 
tem, também, pigmentos rosados que ajudam a dar alguma cor à pele, concedendo-
lhe um ar mais jovem e saudável e a água mineralizante da vichy que ajuda no 
reforço da barreira cutânea, ajudando a tonificar e hidratar a pele. 

Recomenda-se que este creme seja usado de dia, com uma massagem suave, no rosto limpo e seco. No entanto, caso 
seja necessário pode, também, ser usado de noite. 

6227140

Vichy Neovadiol Cr Rosto Pescoco 50ml
Vichy Neovadiol Creme 
Rosto e Pescoco 50ml

42
Vichy Neovadiol Creme Rosto Pescoço é um 
creme anti-envelhecimento, reafirmante e 
remodelador a ser usado no rosto e pescoço. 

126

Vichy Neovadiol Creme Rosto Pescoço é um creme desenvolvido em 
específico para mulheres com idade superior aos 50 anos, em período 
menopáusico, que têm uma pele mais madura. 
Este creme promove um efeito “lifting”, remodela e reafirma a pele e redefine 
os contornos do rosto e pescoço. Tem, assim, a capacidade de melhorar os 
sinais e marcas da pele que vão aparecendo com o envelhecimento, 
tonificando, reafirmando e dando firmeza à pele. 

Vichy Neovadiol Creme Rosto Pescoço é constituído por uma série de ingredientes 
como o phytosterol, o pro-xylane, ácido hialurónico e água mineralizante da vichy que 
em conjunto promovem a firmeza o preenchimento, a suavização e o anti-
envelhecimento da pele, tornando-a mais tonificada e com os contornos mais 
definidos. 

Recomenda-se que primeiramente se aqueça o creme nas mãos e que depois se aplique generosamente em ambos os 
lados do pescoço e em todo o rosto. Para que a absorção seja o maior possível e o efeito seja mais evidente sugere-se 
que se massage bem a pele aquando da aplicação do creme. 

6867259

Vichy Neovadiol Gf Cont Lab Olhos 15ml
Vichy Neovadiol Contorno 
Labio e Olhos 15ml

43

Vichy Neovadiol GF Contorno dos Olhos e dos 
Lábios é um cuidado anti-idade utilizado no 
contorno dos lábios e olhos para mulheres em 
menopausa que sentem a pele menos densa e 
mais relaxada. 

190

Vichy Neovadiol GF Contornos dos Olhos e dos Lábios é um cuidado anti-
envelhecimento que permite dar firmeza, luminosidade e redefine os 
contornos labiais e oculares. Muitas vezes as alterações hormonais vividas 
no período da menopausa causam flacidez, marcas profundas na pele e 
provocam diferenças na tez da pele. Este creme tem o objetivo de contrariar 
essas diferenças, diminuindo os sinais de cansaço, papos, olheiras e as 
rugas profundas, tonificando e alisando a pele. 

Vichy Neovadiol GF Contornos dos Olhos e dos Lábios tem como principais 
ingredientes, a água termal Vichy que confere um efeito suavizante e calmante, 
Lissyne que é, extremamente, importante no preenchimento das ruga e ainda o 
complexo Pro-Xylane™+Isobioline™ que provoca um efeito rejuvenescedor e 
revitalizante, dando origem a um sorriso mais definido e um olhar mais marcante.

Recomenda-se que Vichy Neovadiol GF Contornos dos Olhos e dos Lábios seja utilizado diariamente, no contorno dos 
lábios e olhos, de manhã e à noite.

6897504

Vichy Neovadiol Magistral Balsamo 50ml
Vichy Neovadiol Magistral 
Balsamo 50ml

38

Vichy Neovadiol Magistral Bálsamo é um 
bálsamo indicado para mulheres em período 
pós-menopáusico com um tipo de pele mais 
seca. Este bálsamo ajuda a hidratar, tonificar e 
reafirmar a pele.

189

Vichy Neovadiol Magistral Bálsamo é um bálsamo anti-envelhecimento 
indicado para peles mais maduras. Na fase pós-menopausa é normal que as 
mulheres sofram algumas alterações na pele como falta de elasticidade, 
firmeza, volume e densidade. Este bálsamo ajuda a devolver à pele uma 
maior sensação de conforto, densidade e frescura à pele, tornando-a mais 
luminosa e firme. Vichy Neovadiol Magistral Bálsamo ajuda a atenuar as 
rugas mais vincadas da pele e repara a desidratação da pele, devolvendo 
elasticidade à pele.

Vichy Neovadiol Magistral Bálsamo tem como principais ingredientes o Pro-Xylane 
que tem um papel importante da reestruturação da pele, o proteic Gf que é uma 
molécula capaz de estimular fatores de crescimento da pele, ajudando na reparação 
e firmeza da pele. Este bálsamo tem, também, óleos de Macadamia, de oliva e argão 
que são ingredientes com uma enorme capacidade de hidratação, ricos em 
propriedades emolientes ajudando a nutrir e a regenerar a pele. 

Recomenda-se que a aplicação seja preferencialmente feita de manhã, no rosto limpo e seco. No entanto, caso seja 
necessário, pode, também, ser aplicado à noite. Para que a absorção seja o maior possível e o efeito seja mais evidente 
sugere-se que se massage bem a pele aquando da aplicação do bálsamo. 

6354449

Vichy Neovadiol Magistral Cr Noite 50Ml
Vichy Neovadiol Magistral 
Creme Noite 50Ml

42

Vichy Neovadiol Magistral Creme de Noite é 
um creme com capacidade anti-
envelhecimento, relipidante, redensificante 
especialmente indicado para tipos de pele mais 
secas. Este creme ajuda a densificar a 
estrutura da pele, a suavizar a pele e a diminuir 
os sinais de envelhecimento como as rugas. 

295

Vichy Neovadiol Magistral Creme de Noite é um creme anti-envelhecimento 
indicado para peles maduras secas e muito secas. Este creme não só 
renova de imediato os lípidos da pele como ajuda à formação de lípidos 
durante a noite, isto vai fazer com que a pele ganhe de imediato uma nova 
estrutura, densidade e firmeza. Este creme de noite hidrata e nutre 
intensamente a pele, por ter um elevado poder de penetração, devolvendo-
lhe elasticidade e melhorando a textura da mesma. 

Vichy Neovadiol Magistral Creme de Noite tem como principais ingredientes a água 
vulcânica vichy que ajuda na proteção da barreira natural da pele e os ómegas 3-6-9 
que são os principais responsáveis pela nutrição da pele, conferindo-lhe o aspeto 
mais jovem e saudável. 

Recomenda-se que este creme de noite seja aplicado à noite sobre o rosto limpo e seco. Para que a absorção seja o 
maior possível e o efeito seja mais evidente sugere-se que se massage bem a pele aquando da aplicação do creme.

6655464

Vichy Neovadiol Magistral Creme pele seca 50 ml com Desconto 
de 20%

Vichy Neovadiol Magistral 
Creme pele seca 50 ml com 
Desconto de 20%

67

Vichy Neovadiol Magistral Bálsamo é um 
cuidado indicado para mulheres em período 
pós-menopáusico com um tipo de pele mais 
seca. Este bálsamo hidrata, tonifica e reafirma 
a pele.

178

Vichy Neovadiol Magistral Bálsamo é um bálsamo anti-envelhecimento 
indicado para peles mais maduras. Na fase pós-menopausa é normal que as 
mulheres sofram algumas alterações na pele como falta de elasticidade, 
firmeza, volume e densidade. Este bálsamo ajuda a devolver à pele uma 
maior sensação de conforto, densidade e frescura à pele, tornando-a mais 
luminosa e firme. Vichy Neovadiol Magistral Bálsamo ajuda a atenuar as 
rugas mais vincadas da pele e repara a desidratação da pele, devolvendo 
elasticidade à pele.

Vichy Neovadiol Magistral Bálsamo tem como principais ingredientes o Pro-Xylane 
que tem um papel importante da reestruturação da pele, o proteic Gf que é uma 
molécula capaz de estimular fatores de crescimento da pele, ajudando na reparação 
e firmeza da pele. Este bálsamo tem, também, óleos de Macadamia, de oliva e argão 
que são ingredientes com uma enorme capacidade de hidratação, ricos em 
propriedades emolientes ajudando a nutrir e a regenerar a pele. 

Recomenda-se que a aplicação seja preferencialmente feita de manhã, no rosto limpo e seco. No entanto, caso seja 
necessário, pode, também, ser aplicado à noite. Para que a absorção seja o maior possível e o efeito seja mais evidente 
sugere-se que se massage bem a pele aquando da aplicação do bálsamo. 

6867820

Vichy Normaderm Anti Idade 50ml
Vichy Normaderm Anti 
Idade 50ml

31

Vichy Normaderm Anti-Idade é um creme com 
capacidade anti-envelhecimento, desenvolvido 
para mulheres acima dos 30 anos que 
começam a ter os principais sinais de 
envelhecimento e alterações na pele. 

198

Vichy Normaderm Anti-Idade é um creme anti-envelhecimento que pretende 
renovar a pele, tendo propriedades antioxidantes que protegem a pele do 
aparecimento das primeiras rugas e a capacidade de regenerar, de alisar e 
uniformizar a pele, diminuindo as imperfeições e rugas já existentes. Este 
creme pela sua textura extremamente hidratante e de rápida absorção 
confere à pele um ar mais saudável, mais jovem, com menos brilho, mas 
mais luz. 

Vichy Normaderm Anti-Idade tem na sua constituição ingredientes a destacar como o 
ácido glicólico e a vitamina C que ajudam na regeneração celular e ação antioxidante, 
respetivamente. Assim, protegem a pele de possíveis imperfeições e rugas que vão 
aparecendo com a idade e corrigem as já existentes. Tem, também, água termal 
Vichy que confere um efeito suavizante e calmante. 

Recomenda-se que este creme seja aplicado de manhã e/ou noite no rosto limpo e seco. Para que a absorção seja o 
maior possível e o efeito seja mais evidente sugere-se que se massage bem a pele aquando da aplicação do creme. 

6955674

Vichy Normaderm Cr Anti Imperfeicoes 50ml
Vichy Normaderm Creme 
Anti Imperfeicoes 50ml

44

Vichy Normaderm anti-imperfeições é um 
creme com ação anti-idade que combate em 
simultâneo imperfeições e sinais de 
envelhecimento. Desenvolvido para todas as 
mulheres adultas que manifestem essa 
necessidade.

208

Vichy Normaderm anti-imperfeições é um cuidado que corrige sintomas de 
uma pele adulta com tendência acneica. Protege a pele do envelhecimento e 
contribui para a redução de borbulhas, poros dilatados, tez baça e excesso 
de produção de sebo. Uniformiza alterações de tonalidade e devolve à pele 
luminosidade e frescura.

Vichy Normaderm Anti-Idade tem na sua constituição ingredientes a destacar como o 
ácido glicólico e a vitamina C que ajudam na regeneração celular e ação antioxidante, 
respetivamente. Assim, protegem a pele de possíveis imperfeições e rugas que vão 
aparecendo com a idade e corrigem as já existentes. Tem, também, água termal 
Vichy que confere um efeito suavizante e calmante. 

Recomenda-se que este creme seja aplicado de manhã e/ou noite no rosto limpo e seco. Para que a absorção ocorra de 
forma mais eficaz, sugere-se uma ligeira massagem com movimentos circulares.



6884809

Vichy Normaderm Esfol Cr Masc 3em1 125ml
Vichy Normaderm 
Esfoliante 3 em 1 

34
Vichy Normaderm Esfoliante 3 em 1 limpa, 
esfolia e atua como máscara.  

71
Vichy Normaderm Esfoliante 3 em 1 é um cuidado indicado para peles mista 
a oleosas com tendencia acneica. Pode ter três usos, sendo estes a 
limpeza, esfoliação e ainda máscara. Pode ser utilizado nas peles sensiveis. 

Este cuidado limpa a pele eliminado o sebo e as impurezas, esfolia o que ajuda na 
desobstrução dos poros e quando utilizado com máscara ajuda matificação da pele e 
melhora da tez. Posui agentes com efeito peeling, agentes calmantes e argila, numa 
textura cremosa. 

Quando usado para limpeza e esfoliação deve ser aplicado com movimentos suaves e circulares no rosto previamente 
humedecido, exaguando de seguinda.  Se for usado como máscara deve ser colocada uma camada fina e deixar atuar 
durante 5 minutos, enxaguando de seguida. A limpeza deve ser realizadas todos os dias de manhã e à noite, a 
esfoliação uma a duas vezes por semans tal como a máscara. Deve ser evitado o contato com os olhos. 

125 
ml 

6259770
Vichy Normaderm Gel Limp Purif Intens 200

Vichy Normaderm Gel 
Limpeza Purificante 
Intensivo 

50
Vichy Normaderm Gel Limpeza Purificante 
Intensivo limpa e retira as impurezas da pele. 

87
Vichy Normaderm Gel Limpeza Purificante Intensivo é um cuidado de 
limpeza purificante indicado para pele mista a oleosa com tendência acneica 
e imperfeições. 

Este cuidado limpa a pele elimiando sebo e impurazas podendo também ser utilizado 
como desmaquilhante. Respeita o pH da pele e não contém alcool podendo ser 
usada por pele sensiveis. 

Aplicar de manhã e à noite no rosto previamente humedecido com movimentos suaves fazendo espuma, retirando com 
água abundante. Deve ser evitado o contacto com os olhos. 

200m
l 

6259788
Vichy Normaderm Gel Limp Purif Intens 400

Vichy Normaderm Gel 
Limpeza Purificante 
Intensivo 

50
Vichy Normaderm Gel Limpeza Purificante 
Intensivo limpa e retira as impurezas da pele. 

87
Vichy Normaderm Gel Limpeza Purificante Intensivo é um cuidado de 
limpeza purificante indicado para pele mista a oleosa com tendência acneica 
e imperfeições. 

Este cuidado limpa a pele elimiando sebo e impurazas podendo também ser utilizado 
como desmaquilhante. Respeita o pH da pele e não contém alcool podendo ser 
usada por pele sensiveis. 

Aplicar de manhã e à noite no rosto previamente humedecido com movimentos suaves fazendo espuma, retirando com 
água abundante. Deve ser evitado o contacto com os olhos. 

400m
l 

6349845

Vichy Normaderm Phytosol Bruma Matif100
Vichy Normaderm Phytosol 
Bruma Matificante 

43
Vichy Normaderm Phytosol Bruma Matificante 
matifica, protege e refresca a pele. 

80
Vichy Normaderm Phytosol Bruma Matificante é um cuidado matificante 
indicado para pele mista a oleosa com tendência acneica. Proporciona um 
efeito refrescante e de proteção contra a poluição na pele. 

Este cuidado matifica a pele reduzindo o sebo por um periodo de 8 horas graças ao 
Aminoácido Acetilado de Origem Natural. A Água Vulcânica Vichy fortalece as 
defesas da pele devido aos seus 15 minerais essenciais. Pode ser usada nas peles 
mais sensiveis pois possui uma composição minimalista com 7 ingredientes.   

Pode ser aplicado de manhã ou a qualquer hora do dia, quando se sente necessidade de refrescar proteger e matificar a 
pele. Deve ser aplicado com 3 vaporizações a 15cm do rosto com os olhos e a boca fechados. Pode ser aplicado após a 
maquilhagem. 

100m
l 

6242511
Vichy Normaderm SOS Pasta 20Ml

Vichy Normaderm Pasta 
SOS 

26
Vichy Normaderm Pasta SOS reduz a 
vermelhidão e o tamanho da imperfeição. 

74
Vichy Normaderm Pasta SOS é um cuidado localizado indicado para peles 
com tendência acneica com borbulhas. 

Este cuidado seca a borbulha diminuindo o seu tamnaho pelo Enxofre que contém, 
apazigua a pele, diminuindo a vermelhidão, com a Niacinamida e o Ácido Glicólico 
esfolia a pele deixando a zona mais suave. 

Deve ser aplicado à noite em quantidade suficiente para tapar toda a brobulha. Caso haja necessidade de aplicar pela 
manhã, deve se esperar até que a pasta esteja seca e em seguida aplicar proteção solar. 20ml 

6281816 Vichy Pur Thermal Ag Mic P Sens 200Ml Vichy Pureté Thermale 
Água Micelar para Pele 
Sensível

53

Vichy Água Micelar limpa, desmaquilha e 
fortalece a pele sensível. 66

Vichy Água Micelar é um cuidado de limpeza indicado para a remoção da 
maquilhagem e impurezas. Fortalece e suaviza a pele.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. O Pantenol presente na 
formulação suaviza a pele.

Humeder o disco de algodão com a Água Micelar e limpar a zona do rosto, olhos e pescoço com movimentos suaves. 200m
l

6281824 Vichy Pur Thermal Ag Mic P Sens 400Ml Vichy Pureté Thermale 
Água Micelar para Pele 
Sensível 53

Vichy Água Micelar limpa, desmaquilha e 
fortalece a pele sensível.

66

Vichy Água Micelar é um cuidado de limpeza indicado para a remoção da 
maquilhagem e impurezas. Fortalece e suaviza a pele.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. O Pantenol presente na 
formulação suaviza a pele.

Humeder o disco de algodão com a Água Micelar e limpar a zona do rosto, olhos e pescoço com movimentos suaves. 400m
l

6281857 Vichy Pur Thermal Ag Mic Pmo 200Ml Vichy Pureté Thermale 
Água Micelar para Pele 
Mista e Oleosa

59

Vichy Água Micelar limpa, desmaquilha e 
matifica a pele mista e oleosa. 71

Vichy Água Micelar é um cuidado de limpeza indicado para a remoção da 
maquilhagem e impurezas. Fortalece, suaviza e matifica a pele através da 
redução da oleosidade. Reduz os poros dilatados.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. O Ácido Lático presente 
na formulação suaviza e ilumina a pele.

Humeder o disco de algodão com a Água Micelar e limpar a zona do rosto, olhos e pescoço com movimentos suaves. 200m
l

6281865 Vichy Pur Thermal Ag Mic Pmo 400Ml Vichy Pureté Thermale 
Água Micelar para Pele 
Mista e Oleosa

59

Vichy Água Micelar limpa, desmaquilha e 
matifica a pele mista e oleosa. 71

Vichy Água Micelar é um cuidado de limpeza indicado para a remoção da 
maquilhagem e impurezas. Fortalece, suaviza e matifica a pele através da 
redução da oleosidade. Reduz os poros dilatados.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. O Ácido Lático presente 
na formulação suaviza e ilumina a pele.

Humeder o disco de algodão com a Água Micelar e limpar a zona do rosto, olhos e pescoço com movimentos suaves. 400m
l

6856864 Vichy Pur Thermal Desmaq Integ 200ml Vichy Pureté Thermale 
Desmaquilhante Integral 3 
em 1 200 ml

59

Vichy Desmaquilhante Integral 3 em 1 limpa e 
desmaquilha a pele sensível.

73 Vichy Desmaquilhante Integral é um cuidado de limpeza indicado para a 
remoção da maquilhagem e impurezas. Está especialmente indicado para 
pele sensível devido à sua ação calmante e suavizante.

Este cuidado 3 em 1 atua como leite de limpeza, loção e desmaquilhagem apenas 
num só produto. Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. Possui 
manteiga de Karité com propriedades hidratantes e suavizantes.

Humeder o disco de algodão com o Desmaquilhante e limpar a zona do rosto e olhos de manhã e à noite. Sem 
necessidade de enxaguar. 

200m
l

6815258 Vichy Pur Thermal Desmaq Integ 300ml Vichy Pureté Thermale 
Desmaquilhante Integral 3 
em 1

52

Vichy Desmaquilhante Integral 3 em 1 limpa e 
desmaquilha a pele sensível.

73 Vichy Desmaquilhante Integral é um cuidado de limpeza indicado para a 
remoção da maquilhagem e impurezas. Está especialmente indicado para 
pele sensível devido à sua ação calmante e suavizante.

Este cuidado 3 em 1 atua como leite de limpeza, loção e desmaquilhagem apenas 
num só produto. Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. Possui 
manteiga de Karité com propriedades hidratantes e suavizantes.

Humeder o disco de algodão com o Desmaquilhante e limpar a zona do rosto e olhos de manhã e à noite. Sem 
necessidade de enxaguar. 

400m
l

6281907 Vichy Pur Thermal Desmaq Olhos Wtpf 100Ml Vichy Pureté Thermale 
Desmaquilhante de Olhos à 
Prova de Água 61

Vichy Desmaquilhante de Olhos à Prova de 
Água limpa e desmaquilha olhos sensíveis.

82 Vichy Desmaquilhante de Olhos é um cuidado de limpeza bifásico indicado 
para a remoção da maquilhagem à prova de água dos olhos. Protege as 
pestanas prevenindo a sua queda no ato de desmaquilhar. Está indicado 
para olhos sensível e portadores de lentes de contacto.

Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. Possui arginina e 
taurina que previnem a queda das pestanas na remoção da maquilhagem e 
estimulam o seu crescimento.

Agitar antes de usar. Humeder o disco de algodão com o Desmaquilhante de Olhos e limpar as pálpebras e pestanas 
com movimentos na direção do exterior da pálpebra. Sem necessidade de enxaguar. 

100m
l

6873851 Vichy Pur Thermal Desmaq Olhos Wtpf 150ml Vichy Pureté Thermale 
Desmaquilhante de Olhos à 
Prova de Água 61

Vichy Desmaquilhante de Olhos à Prova de 
Água limpa e desmaquilha olhos sensíveis.

82 Vichy Desmaquilhante de Olhos é um cuidado de limpeza bifásico indicado 
para a remoção da maquilhagem à prova de água dos olhos. Protege as 
pestanas prevenindo a sua queda no ato de desmaquilhar. Está indicado 
para olhos sensível e portadores de lentes de contacto.

Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes de limpeza. Possui arginina e 
taurina que previnem a queda das pestanas na remoção da maquilhagem e 
estimulam o seu crescimento.

Agitar antes de usar. Humeder o disco de algodão com o Desmaquilhante de Olhos e limpar as pálpebras e pestanas 
com movimentos na direção do exterior da pálpebra. Sem necessidade de enxaguar. 

150m
l

6947374 Vichy Pur Thermal Gel Fresco Limp 200ml Vichy Pureté Thermale Gel 
Fresco de Limpeza

43

VIchy Gel de Limpeza limpa e acalma a pele 
sensível.

52 Vichy Gel de Limpeza é um cuidado de limpeza indicado para a remoção de 
impurezas e poluentes diários. Está especialmente indicado para pele 
sensível devido à sua ação calmante e suavizante.

Possui Moringa que confere proteção à pele contra a poluição diária e outras 
impurezas. A Amilite permite ao produto apresentar-se na forma de espuma 
promovendo a suavidade da pele.  Limpa e desmaquilha a pele através dos agentes 
de limpeza.

Aplicar na pele humedecida do rosto com massagens suaves. Enxaguar com água e secar a pele sem esfregar. Utilizar 
de manhã e à noite. Evitar o contacto com os olhos.

200m
l

6947390 Vichy Pur Thermal Locao Tonica Aperf 200ml Vichy Pureté Thermale 
Loção Tónica 34

Vichy Loção Tónica limpa e hidrata a pele 
sensível.

51 Vichy Loção Tónica é um cuidado para finalizar a limpeza da pele indicado 
para a remoção de impurezas e de resíduos de maquilhagem. Acalma a pele 
sensível e tem propriedades hidratantes.

Possui Água Termal Vichy com propriedades calmantes. A glicerina presente na 
formulação permite hidratar e suavizar a pele. Elimina as impurezas através dos 
agentes de limpeza.

Humeder o disco de algodão com a Loção Tónica e limpar a zona do rosto e pescoço após a limpeza da pele. Sem 
necessidade de enxaguar. Evitar o contacto com os olhos.

200m
l

6086322 Vichy Pur Thermal Masc Aloe 2x6ml Vichy Pureté Thermale 
Máscara Apaziguante com 
Aloé Vera 55

Vichy Máscara Apaziguante com Aloé Vera 
acalma e hidrata a pele seca com tendência a 
vermelhidão.

97 Vichy Máscara Apaziguante apresenta-se em formato monodose. Está 
indicada para pele seca e sensível devido às propriedades calmantes e 
hidratantes que apresenta e dminui a vermelhidão.

Possui Água Vulcânica Vichy que suaviza e reforça a pele. O extrato de Alcaçuz 
presente na formulação confere-lhe propriedades calmantes. A Aloé Vera suaviza, 
hidrata e refresca a pele.

Aplicar uma camada fina na pele limpa e deixar atuar durante 5 minutos e por fim, enxaguar. Utilizar 2 vezes por semana. 
Evitar o contacto com os olhos.

2x6ml

7462820 Vichy Pur Thermal Masc Luminosidade 2x6ml Vichy Pureté Thermale 
Máscara Luminosidade

42

Vichy Máscara Luminosidade tem ação 
esfoliante e ilumina a pele.

64 Vichy Máscara Luminosidade apresenta-se em formato monodose. Devido à 
sua ação esfoliante, elimina as células mortas do rosto devolvendo a 
luminosidade.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
As Pedras Vulcânicas tem atividade esfoliante, removem as impurezas da pele e 
assim, devolvem-lhe a luminosidade.

Aplicar uma camada fina na pele limpa e deixar atuar durante 3 a 5 minutos e por fim, enxaguar com água morna. Utilizar 
1 a 2 vezes por semana. Evitar o contacto com os olhos.

2x6ml

7462804 Vichy Pur Thermal Masc Purif 2x6ml Vichy Pureté Thermale 
Máscara Purificante com 
Argila

52

Vichy Máscara Purificante com Argila está 
indicada para pele mista e oleosa com poros 
dilatados.

96 Vichy Máscara Purificante apresenta-se em formato monodose. Tem 
capacidade de desobstruir os poros, purificar e hidratar até a pele mais 
sensível. Tem efeito matificante.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
A Alantoína e as duas argilas brancas,Calium e Bentonite, presentes na formulação 
purificam e atenuam os poros dilatados enquanto a Aloé Vera hidrata e suaviza a 
pele.  

Aplicar uma camada fina na pele limpa e deixar atuar durante 3 a 5 minutos e por fim, enxaguar com água morna. Utilizar 
1 a 2 vezes por semana. Evitar o contacto com os olhos.

2x6ml

6976407 Vichy Pur Thermal Masc Purif 75ml Vichy Pureté Thermale 
Máscara Purificante com 
Argila 52

Vichy Máscara Purificante com Argila está 
indicada para pele com tendência a oleosidade 
e poros dilatados.

106 Vichy Máscara Purificante tem capacidade de desobstruir os poros, purificar 
e hidratar até a pele mais sensível. Tem efeito matificante.

Possui Água Termal Mineralizante da Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
A Alantoína e as duas argilas brancas,Calium e Bentonite, presentes na formulação 
purificam e atenuam os poros dilatados enquanto a Aloé Vera hidrata e suaviza a 
pele.  

Aplicar uma camada fina na pele limpa e deixar atuar durante 3 a 5 minutos e por fim, enxaguar com água morna. Utilizar 
1 a 2 vezes por semana. Evitar o contacto com os olhos.

75ml

6983254 Vichy Slow Age Cr Diario Fp25 50ml Vichy Slow Age Creme 
FPS25

26

Vichy Slow Age Creme FPS25 é um creme anti-
idade com proteção solar.

68

Vichy Slow Age Creme é um cuidado hidratante e anti-idade. Protege a pele 
das agressões externas incluindo dos raios UV porque confere proteção 
solar. Atrasa o aparecimento dos primeiros sinais de envelhecimento. 
Indicado para todos os tipos de pele.

Possui Água Termal Mineralizante de Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
A raiz de Baicaline e os probióticos presentes têm capacidade antioxidante. Previnem 
a perda de elasticidade da pele e o aparecimento das primeiras rugas.

Aplicar no rosto de manhã após a limpeza da pele. Evitar o contacto com os olhos. Para um melhor resultado aplicar 
Vichy Slow Age Creme de Contorno de Olhos.

50ml

7475509 Vichy Slow Age Cr Diario Fp30 50ml Vichy Slow Age Creme 
FPS30

26

Vichy Slow Age Creme FPS30 é um creme anti-
idade com proteção solar.

68

Vichy Slow Age Creme é um cuidado hidratante e anti-idade. Protege a pele 
das agressões externas incluindo dos raios UV porque confere proteção 
solar. Atrasa o aparecimento dos primeiros sinais de envelhecimento. 
Indicado para todos os tipos de pele.

Possui Água Termal Mineralizante de Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
A raiz de Baicaline e os probióticos presentes têm capacidade antioxidante. Previnem 
a perda de elasticidade da pele e o aparecimento das primeiras rugas.

Aplicar no rosto de manhã após a limpeza da pele. Evitar o contacto com os olhos. Para um melhor resultado aplicar 
Vichy Slow Age Creme de Contorno de Olhos.

50ml

7475517 Vichy Slow Age Cr Olhos 15ml Vicht Slow Age Creme 
Contorno de Olhos

38

Vichy Slow Age Creme Contorno de Olhos é 
um creme anti-idade.

61

Vichy Slow Age Creme Contorno de Olhos é um cuidado hidratante e anti-
idade. Protege a pele das agressões externas. Atrasa o aparecimento dos 
primeiros sinais de envelhecimento e atenua as rídulas existentes. Indicado 
para todos os tipos de pele.

Possui Água Termal Mineralizante de Vichy que mantém a hidratação natural da pele. 
A raiz de Baicaline e os probióticos presentes têm capacidade antioxidante. Previnem 
a perda de elasticidade da pele e o aparecimento das primeiras rugas.

Aplicar de manhã e à noite no contorno de olhos com o dedo anelar com movimentos suaves do canto interno do olhos 
para fora. Evitar o contacto direto com os olhos.

15ml



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



84 
 

ANEXO V- Tabelas relativas aos valores do limite máximo de ingestão crónico de 

vitaminas e minerais [62] 
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Resumo 

Ao longo dos cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas foi-

nos dado a conhecer as valências que iríamos adquirir durante o curso e as 

diferentes saídas profissionais que teríamos disponíveis. No entanto, sinto que 

nunca tive uma real perceção do que era a carreira de farmacêutico hospitalar. 

Era para mim uma realidade muito distante, daí ter sido muito importante ter tido 

a oportunidade de fazer estágio profissionalizante, durante dois meses, no 

Hospital da Trofa Saúde de Vila Real.  

O estágio em farmácia hospitalar foi vivido numa altura muito desafiante tendo 

em conta a pandemia da COVID-19. Durante esses dois meses, o Hospital Trofa 

Saúde recebeu doentes sociais do Centro Tâmega e Sousa, o que aumentou 

significativamente o número de doentes internados no hospital. Desta forma, 

consegui desde logo estar em contacto com diferentes tipos de medicação, 

nomeadamente crónica. 

Serve o presente relatório para descrever os conhecimentos adquiridos ao longo 

dos dois meses que vivi no Hospital Trofa Saúde de Vila Real, no que diz respeito 

a gestão, a organização e trabalho técnico realizado pelos Serviços 

Farmacêuticos. Este relatório exprime, também, a importância do farmacêutico 

hospitalar.  
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1. Introdução 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são cruciais para que o serviço 

de saúde hospitalar cumpra a sua função. Todos os hospitais têm SFH, que 

apesar de serem um serviço independente e autónomo, integram uma equipa 

multidisciplinar, cujo objetivo é prestar os melhores cuidados de saúde aos 

doentes internados e aos doentes em ambulatório. Os SFH são os responsáveis 

por garantir a terapêutica medicamentosa dos doentes em meio hospitalar, 

verificando a eficácia, segurança e distribuição da mesma, desde o momento de 

seleção até à administração ao doente. Este trabalho só é bem-sucedido, porque 

os farmacêuticos trabalham diretamente com outros profissionais de saúde 

(médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e auxiliares de saúde) garantindo 

em conjunto que todo o processo decorra da melhor forma possível. O 

farmacêutico hospitalar tem diversas funções, tais como: a seleção e aquisição 

da medicação tendo em conta as prescrições médicas recebidas, a gestão e 

controlo de stocks e de prazos de validade e avaliação e validação das 

prescrições médicas. Esta última função do farmacêutico é das mais importantes 

e só é bem-sucedida, porque existe uma colaboração direta com os profissionais 

de saúde referidos acima. A eficácia e segurança de um tratamento específico 

para com um doente hospitalar só é garantida porque essa cooperação 

multidisciplinar existe.  

 

2. Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) inaugurou os seus serviços em 1999 e é uma marca 

vinda da Casa de Saúde da trofa. O GTS assume-se como um “projeto global de 

saúde” que tem como objetivo aumentar a proximidade aos utentes de forma a 

proporcionar-lhes os melhores cuidados de saúde. Para que tal aconteça, 

garante que altos padrões de exigência sejam impostos juntos dos respetivos 

profissionais, pois só exigindo o melhor dos serviços técnico-científicos é que 

consegue assegurar a confiança dos seus clientes. O GTS é extremamente 

completo, oferece uma série de especialidades aos seus utentes, assegurando 

um serviço completo, com um excelente corpo clínico. As suas instalações são 

confortáveis, seguras e funcionais, para que o serviço prestado seja rápido e 

eficaz. Para se aproximar dos utentes, o GTS pede a todos os seus 
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colaboradores para que em todos os atendimentos exista um serviço 

personalizado e de excelência.  

Na sua missão, o GTS, preconiza ações de prevenção e formação dos seus 

utentes para melhorar a sua qualidade de vida e evitar problemas de saúde 

futuros. “O Trofa Saúde detém uma rede integrada de hospitais privados, já 

servindo uma população superior a 4 milhões de habitantes, com particular 

enfoque no Norte do País” e tem como valores “transparência, lealdade e 

confidencialidade, respeito, ética, satisfação e fidelização dos clientes, 

motivação de todos os profissionais, responsabilidade e criação de valor à 

sociedade”. O GTS é um grupo hospitalar constituído atualmente pelas seguintes 

unidades hospitalares: o Hospital Privado de Vila Real (HPVR), onde estagiei, o 

Hospital Privado da Trofa (HPT), o Hospital Privado de Alfena (HPA), o Hospital 

Privado da Boa Nova (HPBN), o Hospital Privado de Braga (HPB), o Hospital 

Privado de Braga Centro (HPBC), o Hospital Privado de Gaia (HPG), o Hospital 

de Dia de Famalicão (HDF), o Hospital de Dia de São João da Madeira (HDSJM), 

o Hospital de Dia da Maia (HDM), o Hospital Privado Senhor do Bonfim (HPSB), 

o Hospital de Dia de Guimarães (HDG), o Hospital Privado de Loures (HPL), o 

Hospital Privado da Amadora (HPAM) e o Hospital Privado de Valença (HPV) [1]. 

 

2.1 Hospital Privado de Vila Real 

O Hospital Privado de Vila Real (HPVR) foi inaugurado em 2018 na Rua Baden-

powell nº3, 5000-198 Vila Real. O HPVR é o primeiro hospital do GTS da região 

Trás-os-Montes e Alto Douro. Relativamente ao horário de funcionamento o 

HPVR tem a funcionar a receção das 07h00 às 23h00; o atendimento urgente de 

segunda a domingo das 8h00 às 20h00 e análises clínicas de segunda a sexta 

das 9h00 às 13h00. Encontra-se a funcionar 7 dias por semana durante 365 dias 

por ano, assegurando uma enorme disponibilidade para com os seus utentes. 

Caracteriza-se por ser um hospital de alta diferenciação, incluindo todas as 

especialidades médicas. A equipa do HPRV é liderada pelo Dr. Pedro Miroto 

(Administrador) e Prof. Doutor Paulo Araújo (Diretor Clínico) [2]. 

 

3. Serviços Farmacêuticos Hospitalares  

Todas as unidades hospitalares do GTS têm um SFH a funcionar, com um 

farmacêutico responsável.  A Farmácia Central (FC) assegura os SFH de todas 
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as unidades hospitalares do GTS é dirigido pela Dra. Patrícia Moura. A FC tem 

como funções fazer todas as compras/encomendas de medicação para o grupo, 

rececionar as encomendas e distribuí-las por todo o grupo respeitando as 

necessidades de cada unidade hospitalar e o número de especialidades 

disponibilizadas.  

Os SFH do HPVR têm como atual diretora, a Dra. Carolina Pinhal que assume a 

responsabilidade de: dar entrada das encomendas chegadas da FC e de 

fornecedores que as enviam diretamente para o HPVR; gerir e controlar os 

prazos de validade e os stocks da medicação; e distribuir os medicamentos, 

produtos farmacêuticos (PF) e os dispositivos médicos (DM) pelos vários 

serviços existentes e pelos carros de emergência distribuídos em alguns pontos 

específicos do hospital. Este trabalho de distribuição é efetuado em colaboração 

com a enfermeira-chefe do hospital [1-3]. 

  

3.1 Localização e Horário de funcionamento  

Os SFH do HPVR estão localizados no Piso -1 do hospital, próximo de outras 

áreas logísticas do mesmo, nomeadamente do cais de carga/descarga do 

HPVR, o que facilita a entrega das encomendas vindas da FC ou de 

fornecedores. O horário de funcionamento dos SFH do HPVR é das 9h às 18h 

nos dias úteis, com uma hora de almoço, preferencialmente, das 13h às 14h. 

Durante o período da noite, caso seja necessário levantar algum medicamento 

que não esteja disponível no serviço ou na dose diária individual deixada na 

enfermaria, os profissionais de saúde de serviço estão autorizados a fazê-lo. No 

entanto devem efetuar o registo do levantamento num documento próprio “O 

Registo de Levantamento de Medicação”, disponível no SF com a identificação 

do produto e da quantidade levantada, a data e hora do levantamento, e ainda o 

número pessoal atribuído ao utente. No dia seguinte o responsável pelo serviço, 

no caso do HPVR, a Dra. Carolina Pinhal, faz uma atualização informática do 

stock interno dos medicamentos registados e o respetivo débito aos doentes em 

causa. Durante a hora de almoço ou mesmo durante a hora do expediente, caso 

a Dra. Carolina não esteja no SF, os profissionais de saúde que, numa situação 

de emergência, necessitem de falar com ela devem contactá-la diretamente para 

o seu contacto pessoal. 
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Durante o meu estágio, o meu horário foi das 9h às 18h, cumprindo o horário da 

Dra. Carolina Pinhal [3]. 

 

3.2 Organização do espaço físico 

O SF do HPVR é um espaço amplo que, apesar de se situar no piso -1 do 

hospital, tem acessos rápidos a qualquer serviço do hospital e à área exterior do 

mesmo. Esta disposição facilita a entrega dos medicamentos, dos PF e dos DM 

pelos vários serviços e a receção e envio de encomendas pelo cais exterior ao 

hospital. O espaço físico do SF está dividido por áreas específicas, tais como: a 

área de receção e saída de encomendas; a zona de satisfação de pedidos; a 

zona de fracionamento; embalamento e etiquetagem; a zona de preparação da 

unidose e ainda uma área de gabinete onde se arquivam todos os documentos 

e onde se situa o sistema informático. O SF organiza os medicamentos, os PF e 

os DM em estantes divididos por forma farmacêutica e por substância ativa, 

estando organizados por ordem alfabética. Uma exceção a esta organização é 

a dos produtos oftálmicos, produtos otológicos, produtos de medicina dentária 

entre outros que estão separados para facilitar a procura do produto.  De forma 

a garantir o correto armazenamento dos medicamentos, PF e DM, o SF controla 

as condições de espaço, luz, temperatura e humidade, através de termo 

higrómetros, certificando que a temperatura é inferior a 25ºC e a humidade é 

inferior a 60%. Possui, ainda, um cofre metálico onde estão guardados todos os 

psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas, um frigorífico onde estão 

guardados os medicamentos termolábeis a uma temperatura controlada (2-8ºC) 

e um armário destinado ao armazenamento de produtos inflamáveis. O SF do 

HPVR tem, também, armários destinados ao stock avançado.  

O GTS incentiva todos os profissionais a considerarem os princípios da 

sustentabilidade e da preservação ambiental em todas as suas práticas. Para 

tal, a farmácia do HPVR possui ecopontos destinados à reciclagem do papel e 

do plástico. Disponibiliza ainda dois tipos de contentores: o contentor do grupo I 

que serve para o depósito do lixo comum e o contentor do grupo II destinado ao 

depósito de resíduos hospitalares específicos, que depois serão incinerados. 
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No início do meu estágio, tive alguma dificuldade em encontrar os 

medicamentos, PF e DM na farmácia, no entanto ao fim de alguns dias tudo se 

tornou mais intuitivo [6]. 

 

3.3 Sistema Informático 

O serviço informático (SI) disponível no SF do HPVR é igual em todas as suas 

unidades hospitalares. O SI em vigor é o CPC-HS (Companhia Portuguesa de 

Computadores- Healthcare Solutions) e foi desenvolvido pela Glintt® (Global 

Intelligent Tecnologies). Este sistema informático é extremamente útil, já que é 

através dele que existe uma comunicação entre todos os serviços do HPVR e 

com os restantes hospitais do GTS. Dentro de várias funções, este SI permite: o 

registo do percurso do doente desde a sua entrada no hospital até receber alta; 

a gestão da medicação referente a cada doente; gestão de stocks; visualização 

das prescrições médicas; criação dos mapas de doses unitárias; pedidos 

semanais e gestão de produtos com as restantes unidades hospitalares. 

Frequentemente, há o transporte de produtos entre unidades hospitalares do 

GTS consoante as necessidades de cada SF. Para cada transporte, é obrigatório 

a emissão de uma “guia de transporte” que acompanhe a medicação ou PF. Essa 

“guia de transporte” é emitida num sistema designado de PHC. Ainda, existe, um 

outro chamado de Intranet que é utilizado para a realização de encomendas.  

Durante o meu estágio no HPVR, tive oportunidade de trabalhar com o sistema 

informático. A adaptação inicial não foi muito fácil, contudo após algum tempo, 

ao observar a Dra. Carolina a trabalhar, fui aprendendo e consegui, mais tarde, 

de forma autónoma, validar as prescrições médicas, emitir os mapas da dose 

unitária e gerir os stocks dos diversos serviços [6]. 

 

3.4  Sistema de gestão de qualidade  

“Qualidade em saúde é o conjunto de propriedades e qualidades de um serviço 

de saúde, que confere a aptidão para satisfazer adequadamente as 

necessidades implícitas e explícitas dos doentes.” Tendo esta definição em 

consideração, o GTS garante que todos as suas unidades hospitalares são 

certificadas pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER) (ISSO 9001-

2008) “e procura ter um corpo clínico e de enfermagem próprio e exclusivo, 

fazendo formação contínua a todos os seus colaboradores”.  Todas as unidades 
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hospitalares do GTS, incluindo os SF, são regularmente sujeitas a auditorias 

periódicas internas e externas. Para garantir a qualidade de todos os serviços 

prestados, a segurança e o correto armazenamento dos medicamentos, dos PF, 

e dos DM, as condições das instalações, o bom funcionamento dos 

equipamentos e a boa colaboração entre as equipas de trabalho de todos os 

serviços assumem um papel muito relevante [1, 6]. 

 

3.5 Funções 

No SFH do HPVR existe apenas uma farmacêutica responsável. As 

responsabilidades que lhe são atribuídas são: conferir as encomendas dos 

medicamentos, dos PF e dos DM na farmácia; distribuir os medicamentos pelos 

vários serviços do hospital; fazer a dose unitária a ser entregue na zona do 

internamento; controlar a distribuição dos psicotrópicos, estupefacientes, 

benzodiazepinas e hemoderivados; controlar o stock e as validades dos produtos 

e garantir que todas as condições de temperatura e humidade são respeitadas. 

Ainda tem como funções, controlar os gases medicinais e, nesta altura de 

pandemia COVID-19, garantir a distribuição dos géis desinfetantes por todos os 

serviços do hospital. Apesar de cada hospital funcionar de forma independente, 

e de cada farmacêutico(a) ter o seu próprio método de trabalho, para que 

existisse alguma normalização entre todas as unidades hospitalares do GTS, 

definiram-se tarefas específicas por determinados dias da semana. A reposição 

da medicação do internamento e das urgências é feita à segunda, quarta e sexta 

e a reposição do bloco é feita à terça e sexta. As reposições referidas são as de 

maior dimensão, no entanto ao longo da semana, caso exista a falha de algum 

medicamento em específico, a farmacêutica tem a responsabilidade de o repor 

no serviço em questão [1, 3, 6]. 

 

4. Gestão de Medicamentos, Produtos farmacêuticos e Dispositivos 

Médicos 

Até que o medicamento, PF ou DM chegue ao doente, há um processo que deve 

ser respeitado e cumprido pelo farmacêutico hospitalar. De forma a garantir a 

excelência do serviço é necessário que exista uma boa capacidade de gestão. 

Entende-se como gestão de medicamentos “o conjunto de procedimentos 

realizados pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, que garantem o bom uso 
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e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições aos doentes do hospital.” 

A gestão de medicamentos incluí várias fases como a seleção, a aquisição, o 

armazenamento, a distribuição e por fim a administração ao doente [6-8]. 

 

4.1 Seleção 

“A seleção de medicamentos para o hospital deve ter por base o Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas 

dos doentes do hospital.” Considerando, o grande mercado farmacêutico 

existente em Portugal é necessário que haja uma seleção criteriosa dos 

medicamentos, dos PF e dos DM a ter em ambiente hospitalar. O farmacêutico 

hospitalar deve entender quais os fornecedores do mercado e fazer chegar até 

ao doente o produto de melhor qualidade pelo preço mais reduzido. No caso dos 

SF do GTS a seleção é feita por um formulário próprio do GTS (FHGTS), 

elaborado pela Comissão de Farmácia e Terapêuticas (CFT) e baseado no 

FHNM. No entanto, em alguns casos, muitas vezes é preciso adquirir os 

“medicamentos extra-formulário”. “Os medicamentos extra-formulário” são 

aqueles não pertencerem ao FHNM. O responsável pela seleção nos SF do GTS 

é a Dra. Patrícia Moura, a partir da FC. As compras são efetuadas tendo como 

base os pedidos e necessidades dos diferentes hospitais, a relação custo-

efetividade, os orçamentos dos fornecedores, entre outros fatores. Através desta 

análise do mercado é possível entender quais as melhores condições de compra 

para o GTS e, consequentemente, para o doente [6-8]. 

 

4.2 Aquisição e Encomenda quinzenal 

A aquisição dos produtos sejam eles medicamentos, PF ou DM é feita pela 

Coordenadora dos SFH do GTS, a Dra. Patrícia Moura com cada um(a) dos(as) 

farmacêuticos(as) das várias unidades hospitalares. Para que haja um bom 

funcionamento dos SFH, deve existir uma boa coordenação de stocks. Uma boa 

gestão de stocks é o que evita a possível ocorrência de ruturas ou a presença 

de quantidades excessivas de um determinado produto que tenha baixa rotação. 

A aquisição de produtos para os vários SFH do GTS é feita tendo em conta os 

stocks e os padrões de consumo de cada unidade hospitalar. Para facilitar este 

processo, todos os SFH possuem no sistema informático os chamados “stocks 

ideais”, são eles que indicam, considerando o nível de rotação de produto, qual 
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a quantidade a ter na farmácia. Estes “stocks ideais” estão definidos para 

assegurar as necessidades do SF durante duas semanas. Ao fim de duas 

semanas, todos os SF realizam um pedido geral, gerado de forma automática 

pelo sistema informático, à FC. Os(as) farmacêuticos(as) de cada SF verificam 

se as quantidades surgidas nesse pedido são reais e corretas e, depois, enviam 

o pedido para a coordenadora. A Dra. Patrícia tem depois a responsabilidade de 

analisar os pedidos de cada um dos SF, fazer um pedido único e enviá-lo para o 

departamento de compras do GTS. Contudo, durante esse período caso um SF 

excecionalmente necessite de um determinado produto, cuja quantidade é 

reduzida, o(a) farmacêutico(a) responsável deve verificar os stocks dos restantes 

SFH e pedi-lo à unidade hospitalar que o tiver em maior quantidade. A troca entre 

os SFH pode acontecer, desde que o transporte seja sempre acompanhado pela 

“guia de transporte”.  

No caso de um “medicamento extra-formulário” ou de um medicamento 

indisponível no armazém da FC, o mesmo deve se comprado numa farmácia 

comunitária parceira. Caso seja um produto de uso exclusivo hospitalar, devem 

pedir um empréstimo ao hospital público mais perto. No caso do HPVR, a 

farmácia comunitária parceira é a farmácia Araucária e o hospital público é o 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. Após a farmacêutica 

responsável fazer o contacto a pedir ou a comprar o produto, os colaboradores 

da manutenção ficam responsáveis pelo seu levantamento [6]. 

 

4.2.1 Circuitos especiais de aquisição de medicamentos 

Os medicamentos que necessitam de um controlo especial são os psicotrópicos 

e os estupefacientes. Esta medicação provoca efeitos no sistema nervoso 

central (SNC), provocando adição física e psicológica, por isso estão sob uma 

legislação rigorosa que regula a sua circulação e que deve ser minuciosamente 

cumprida. A aquisição deste tipo de substância é semelhante à de outros 

produtos, no entanto é necessário o preenchimento de uma requisição 

específica. Esta requisição é o Anexo VII da Portaria nº981/98, de 8 de junho e 

é constituído por um original e por um duplicado. Essa requisição é fotocopiada 

e arquivada, tanto pelo SF como pela FC, até à receção dos produtos e do 

documento original [4]. Após a receção dos produtos, a documentação original é 

guardada e arquivada durante 5 anos e o(a) farmacêutico(a) do SF em questão 
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deve atualizar um Excel com a quantidade existente desse medicamento no 

cofre.  

Todos os medicamentos comercializados em território nacional são 

acompanhados obrigatoriamente pela Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM). Para a aquisição de produtos não comercializados em Portugal é 

necessário requerer a designada Autorização de Utilização Especial (AUE). O 

GTS para assegurar as necessidades de determinados medicamentos para um 

ano, realiza um pedido anual de AUE, identificando o produto, a descrição do 

mesmo, os dados do fabricante, do distribuidor, quantidade necessária e a 

fundamentação para a sua aquisição. Toda a documentação enviada durante o 

processo deve ser arquivada pelo SF durante 5 anos. Todas as autorizações 

anteriormente referidas são emitidas pela entidade reguladora do medicamento 

em Portugal o Infarmed [6-8]. 

 

4.3 Receção e conferência de encomendas  

Dentro do GTS, o espaço responsável por rececionar e conferir as encomendas 

é a FC. O processo de receção inicia-se quando o responsável do armazém dá 

entrada das mesmas no SI através da fatura ou da guia de transporte. De 

seguida começa o processo de confirmação, ou seja, a verificação do estado de 

integridade da encomenda, do número de volumes entregues, do estado de 

conservação, das condições de refrigeração e, caso seja aplicável, dos prazos 

de validade (PV). Posteriormente, as encomendas são organizadas no armazém 

da FC tendo em conta as unidades hospitalares para as quais as encomendas 

serão enviadas. Quando a encomenda chega ao SF, o(a) farmacêutico(a) 

responsável deve rececioná-la, verificar a guia de transporte e a fatura (caso 

exista) e confirmar que as quantidades recebidas correspondem à nota de 

encomenda. Ao receber a encomenda, o farmacêutico deve dar prioridade aos 

produtos termolábeis, aos psicotrópicos e estupefacientes e aos hemoderivados. 

Deve, ainda, conferir, novamente, os PV e o estado de integridade e 

conservação da encomenda. Como o SI permite que haja a transferência de 

informação e stock entre os vários SFH do grupo, não é necessário que o SFH 

dê entrada dos produtos informaticamente. No caso de a encomenda chegar 

diretamente do laboratório farmacêutico ao SF, como é o caso dos soros de 

glicose e polieletrolíticos, cloreto de sódio, água destilada e ampolas de solução 
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de paracetamol, o farmacêutico deve rececioná-la, conferir a documentação que 

a acompanha, assinar a nota de entrega e devolver o triplicado ao transportador.  

 

Durante o meu estágio pude dar entrada tanto de encomendas vindas da FC 

como dos próprios fornecedores. Depois de as rececionar, conferia a guia de 

transporte, as faturas para confirmar que não existia nenhuma inconformidade. 

No caso de ser detetada alguma irregularidade a mesma era reportada de 

imediato à Dra. Carolina Pinhal para apurar a origem do erro e proceder à sua 

correção [6]. 

 

4.4 Armazenamento  

4.4.1 Armazenamento de medicamentos 

Posteriormente à receção das encomendas, inicia-se o armazenamento das 

mesmas. A disposição dos medicamentos no SFH do HPVR é normalizada entre 

todos os SFH do grupo, tendo como base as regras do Manual de Farmácia 

Hospitalar. Tal como foi referido no ponto 3.3 “Organização do espaço físico” do 

presente relatório, a farmácia do HPVR é dividida por várias zonas que garantem 

o correto armazenamento dos medicamentos, dos PF e dos DM. Todos os 

produtos devem estar organizados pelo princípio FEFO, “First Expired, First Out”, 

ou seja, todos os produtos com PV mais curtos devem estar à frente para que 

sejam dispensados primeiro e os que têm PV mais longo devem ficar atrás.  

 

Durante o meu estágio, depois de dar entrada às encomendas tive a 

oportunidade de arrumar muitos medicamentos, PF e DM, dando sempre 

prioridade aos medicamentos termolábeis e aos estupefacientes e psicotrópicos. 

Estes últimos ficavam à responsabilidade da Dra. Carolina Pinhal por exigirem 

um processo mais complexo. O armazenamento dos produtos na farmácia foi, 

extremamente, útil para que ficasse a conhecer melhor a disposição dos mesmos 

e para facilitar a subsequente procura dos mesmos [6]. 

 

4.4.2. Armazenamento Especial  

As substâncias que necessitam de um armazenamento especial nos SFH são 

as substâncias termolábeis, os estupefacientes e psicotrópicos, os inflamáveis e 

os fotossensíveis. As substâncias termolábeis são armazenadas no frigorífico da 
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farmácia que possui um sistema de controlo de temperatura, verificando que a 

mesma está entre os 2 a 8ºC. Os estupefacientes e psicotrópicos são 

substâncias altamente controladas, por isso, de forma a garantir que não 

ocorrem saídas injustificadas destes medicamentos e que não estão ao alcance 

de todas as pessoas, são guardados num cofre metálico com um código de 

segurança que apenas é conhecido pelo(a) farmacêutico(a) responsável e pela 

enfermeira chefe. Contudo, existem determinados serviços no HPVR como o 

Bloco Operatório, o Serviço de Urgência e o Bloco de Partos que também têm 

psicotrópicos e estupefacientes, no entanto a sua gestão é, também, feita pelo 

farmacêutico e são guardados em pequenos cofres, existentes nesses mesmos 

serviços. Sempre que houver necessidade de utilizar esses psicotrópicos e 

estupefacientes, o(a) enfermeiro(a) deve anotar o seu número interno do 

profissional, registar o motivo e a data do seu uso. Os produtos inflamáveis são 

guardados num armário próprio para garantir a segurança de todos num caso de 

emergência. Por fim, os produtos fotossensíveis são armazenados num local da 

farmácia abrigado de luz, envolvidos por papel de alumínio ou são, muitas vezes, 

mantidos dentro das próprias embalagens, garantindo a sua conservação até 

serem utilizados [6-8]. 

 

5. Distribuição de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e 

Dispositivos Médicos 

5.1 Distribuição standard 

A distribuição clássica ou standard de medicamentos, PF e DM é aquela que 

permite um maior contacto entre o SF e os restantes serviços do hospital. Como 

referido no ponto 3.6 do presente relatório, “Funções”, existe uma distribuição de 

medicação pelos vários serviços do hospital pelos dias da semana, tendo por 

base um stock fixo para cada um deles. Esse stock fixo é previamente definido 

pelo SF e pelo enfermeiro responsável. A reposição de stock baseia-se nas 

necessidades semanais de cada serviço [6-8]. 

 

5.2 Distribuição em Dose Unitária  

A distribuição diária individual de dose unitária (DDIU) consiste na preparação 

da medicação individualizada para cada doente. O processo inicia-se quando o 

médico responsável pelo internamento ou os anestesistas para o regime 
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ambulatório emitem, informaticamente, a prescrição médica para a medicação a 

ser administrada aos doentes num período de 24 horas. Após a receção da 

prescrição, é responsabilidade do farmacêutico avaliá-la e validá-la, caso o perfil 

farmacoterapêutico não esteja correto, o farmacêutico deve reportar a situação 

ao médico prescritor para que a mesma seja alterada. Normalmente, o próprio 

SI consegue alertar o farmacêutico das potenciais inconformidades, como 

duplicação de medicação ou interações medicamentosas. Após a validação de 

todas as prescrições médicas, são emitidos os mapas de DDIU, para que o 

farmacêutico prepare a medicação individual de cada doente e a entregue nos 

módulos prontos. Esta distribuição, no caso dos SFH do HPVR, ocorre às 17h e 

volta a ser reposta às 17h do dia seguinte. Este horário foi definido, tendo em 

conta os turnos de enfermagem do serviço de internamento e as horas a que 

habitualmente são dadas as altas aos doentes. Os módulos são malas divididas 

por várias gavetas que identificam o doente, com o respetivo, nome, número 

interno (GTS), cama e quarto e o nome do médico prescritor. Relativamente, à 

medicação, a mesma deve ser identificada pelo DCI, forma farmacêutica, via de 

administração e posologia. No caso dos soros, injetáveis de grande volume, 

estupefacientes e psicotrópicos e hemoderivados, estes não se colocam nas 

malas de DDIU, esse tipo de medicação já se encontra em cada um dos serviços, 

previamente distribuída pelo método standard. Nos fins-de-semana, em que o 

SH não funciona, as malas de DDIU são preparadas à sexta-feira, tendo em 

conta o tipo de medicação que foi prescrita pelo médico e o número de noites 

que o doente vai ficar internado. Caso ocorra alguma alteração, é 

responsabilidade do enfermeiro de serviço durante o fim-de-semana, fazer essa 

mudança, tirando o medicamento em causa do stock do serviço, dar baixa do 

mesmo no SI e, ainda, fazer o débito no doente.  

 

Durante o meu estágio, consegui executar este tipo de distribuição diariamente. 

A partir do momento, em que entendi como se interpretavam as prescrições 

médicas e já sabia bem qual era a disposição da medicação na farmácia, 

consegui executar esta tarefa de forma autónoma. No entanto, tendo em conta, 

o número de doentes internados diariamente no HPVR a DDIU dividia-se entre 

mim e a Dra. Carolina, para que de seguida se fizesse uma dupla verificação e 

diminuir a ocorrência de erros [6-8]. 
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5.3 Distribuição de medicamentos de controlo especial 

A medicação que está sujeita a um controlo especial é aquela que precisa de ser 

acompanhada por documentação específica. Estes documentos permitem que 

haja um maior controlo e rigor na distribuição da mesma pelos vários serviços 

[6-8]. 

 

5.3.1 Gases Medicinais  

Os gases medicinais são controlados pelos SF do HPVR em colaboração com o 

serviço de manutenção do HPVR. Os gases medicinais estão guardados num 

armazém à parte da farmácia, por isso, sempre que existe um novo lote de gases 

medicinais entregue ao hospital, a manutenção deve avisar a farmácia da sua 

chegada, para que o farmacêutico preencha um impresso específico com 

determinadas informações como qual o gás em causa, o lote, a data de abertura 

da garrafa, entre outras. Este rigor existente entre os dois serviços é o que 

permite que haja uma rastreabilidade dos gases medicinais usados no hospital.  

 

5.3.2 Sugamadex  

O Sugamadex é “uma gama ciclodextrina modificada, a qual é um Agente de 

Ligação Seletivo dos Relaxantes” “tem valor terapêutico acrescentado em 

relação aos anticolinesterásicos, nomeadamente à neostigmina, para a reversão 

do bloqueio neuromuscular causado pelo rocurónio e vecurónio”. O Sugamadex 

é o fármaco mais utilizado na reversão da anestesia. Este fármaco apresenta um 

efeito semelhante há atropina e há neostigmina, no entanto apresenta a 

vantagem de ser mais eficaz e mais rápido na obtenção do efeito desejado. Não 

existe nenhuma legislação que obrigue a fiscalização da distribuição desta 

medicação, no entanto considerando o seu custo elevado e, portanto, o elevado 

encargo para o hospital, faz-se um controlo da mesma pedindo ao médico 

prescritor a justificação do seu uso de forma a evitar a sua prescrição de forma 

indiscriminada. Por isso, sempre que o médico a administrar, deve preencher um 

impresso específico, indicando a razão pela qual a usou e o doente em causa. 

Posteriormente, esses impressos devem ser entregues pelo enfermeiro chefe do 

bloco ao SF [5,6]. 
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5.3.3 Fármacos citotóxicos 

A preparação de fármacos citotóxicos é unicamente realizada pelo SF da FC. 

Apenas a FC tem as condições de qualidade e segurança para preparar este tipo 

de medicação. Caso exista um pedido deste tipo de fármacos, numa das outras 

unidades hospitalares do GTS, para um ciclo de quimioterapia, por exemplo, o 

pedido é enviado para a FC para a medicação ser preparada. Normalmente, a 

FC consegue enviá-la no dia seguinte e deve ser levantada pelo(a) enfermeiro(a) 

responsável pela administração no SH. Aquando do levantamento, o(a) 

enfermeiro(a) deve fazer uma verificação da medicação e assinar o impresso 

enviado com a medicação. Este impresso deve ser arquivado pelo SF.  

 

Durante o meu estágio, não tive oportunidade de contactar com este tipo de 

situação. Contudo, a Dra. Carolina abordou a questão para que pudesse 

entender como o processo funciona no grupo [6-8]. 

  

5.3.4 Estupefacientes e psicotrópicos  

Como já foi referido no presente relatório, existem determinados serviços que 

possuem um pequeno cofre, com um stock previamente definido de 

psicotrópicos e estupefacientes. Sempre que este tipo de medicação é 

administrado a um doente, segundo uma prescrição médica, o enfermeiro 

responsável deve preencher um impresso específico, precisamente para que 

haja um controlo extra deste tipo de medicação. Este impresso, deve ser 

preenchido com dados como: identificação do serviço, DCI do medicamento em 

causa, forma farmacêutica e dosagem, nome do doente, cama e quarto, GTS e 

quantidade administrada. No final, o enfermeiro deve assinar, colocar a dará e 

enviar essa informação para o SF. O farmacêutico tem a responsabilidade de 

verificar se o impresso foi devidamente preenchido e assinado. No final, deve, 

ainda, entender qual foi a quantidade administrada e repor o serviço com a 

quantidade em falta. Este circuito é feito, exclusivamente, pelo farmacêutico e, 

sempre, que ocorra uma movimentação deste tipo de medicação, o farmacêutico 

deve preencher uma folha de Excel para controlo do Infarmed [6-8]. 
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5.3.5 Hemoderivados  

Hemoderivados ou medicamentos derivados de plasma humano são 

medicamentos constituídos por proteínas plasmáticas com interesse terapêutico. 

Este tipo de medicação não consegue ser sintetizado por métodos 

convencionais, por isso, são obtidos através de plasma de dadores saudáveis. 

Para o controlo deste tipo de medicação, deve ser preenchido um impresso com 

os seguintes dados: serviço requisitante, GTS, nome do doente, justificação 

clínica para o seu uso, dosagem utilizada e duração do tratamento. 

Posteriormente, o farmacêutico deve validar a informação facultada, garantindo 

que tudo está em conformidade [6-8]. 

 

5.4 Carro de Emergência  

No HPVR existem vários carros de emergência, essencialmente, distribuídos 

pelo serviço de urgência, serviço de imagiologia, bloco operatório e serviço de 

internamento. Nestes carros de emergência armazenam-se medicamentos e 

materiais que podem ter de ser utilizados em situações de emergência médica. 

Todos os carros de emergência estão lacrados e só devem ser abertos em 

situações de extrema necessidade. Quando tal acontece, é necessário registar 

a sua abertura indicando quais os procutos utilizados, para que situação foram 

usados e para quem foi administrada. Após a abertura dos carros, é 

responsabilidade do farmacêutico verificar, controlar e repor o stock dos 

mesmos. 

 

Durante o meu estágio, não houve a necessidade de abrir um carro de 

emergência por alguma situação urgente. No entanto, houve a necessidade de 

os abrir para controlar os prazos de validade e substituir os medicamentos cuja 

validade estava a expirar [6-8]. 

 

6. Farmacotecnia 

Farmacotecnia corresponde à preparação e controlo de formulações 

medicamentosas que segue critérios rigorosos, relativamente à qualidade e 

segurança. A preparação de medicamentos manipulados, como preparações 

estéreis e não estéreis, e produtos citotóxicos necessários ao hospital são, 

preparados, exclusivamente, na FC. Para que este tipo de medicação seja 
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preparado exige-se que as instalações tenham condições físicas adequadas, 

matérias-primas específicas, procedimentos bem definidos e profissionais 

especializados. No GTS este tipo de medicamentos é preparado, validado e 

acondicionado na FC, sob a supervisão da Dra. Patrícia Moura e é depois 

distribuído pelas restantes unidades hospitalares do grupo. A preparação deste 

tipo de medicação é feita quinzenalmente pela FC e distribuída pelos SF do 

grupo perante os pedidos realizados. No rótulo deve constar o nome do produto, 

a composição do produto, a data de preparação, as condições de conservação, 

instruções de utilização, PV, fornecedor e lote.  

 

Durante o meu estágio não tive oportunidade de observar a preparação deste 

tipo de medicação, uma vez que é realizada, exclusivamente, na FC. Os 

medicamentos manipulados de preparações não estéreis mais requisitados pelo 

SF do HPVR eram soluções de ácido acético a 5%, álcool etílico a 50% e 

salicilato a 2% [6-8]. 

 

6.1 Fracionamento, reembalagem e etiquetagem 

O fracionamento, reembalamento e etiquetagem dos medicamentos orais é 

realizado na FC e são, posteriormente, entregues nos SF do restante grupo. No 

entanto, nos casos, em que não existem medicamentos vindos da FC com a 

dosagem correta que permita cumprir com a prescrição médica, é necessário 

que estes procedimentos sejam feitos nos SF de cada unidade hospitalar. 

Durante o processo de fracionamento no SF, a primeira coisa a fazer é imprimir 

a respetiva etiqueta do medicamento que deve indicar o DCI, a forma 

farmacêutica, a dose inicial, a dose presente, o lote do medicamento original e o 

PV atribuído à dose final fracionada. O PV é de 6 meses após o fracionamento 

do medicamento original, exceto no caso dos medicamentos cujo PV já era 

inferior a 6 meses no medicamento original. Seguidamente, dá-se início ao 

fracionamento do medicamento, garantindo que as propriedades físico-químicas 

do medicamento são mantidas. O fracionamento nos SF é feito, exclusivamente, 

para situações de consumo diário, de acordo com a prescrição médica. Após o 

fracionamento, realiza-se o reembalamento do medicamento fracionado numa 

manga própria e são rotuladas com as etiquetas previamente impressas. No final 

de todo o processo deve ser preenchido um impresso específico onde é colocada 
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toda a informação cerca do fracionamento e do reembalamento e onde se cola 

uma etiqueta igual à colocada na embalagem do medicamento fracionado.  

 

Durante o meu estágio, tive várias oportunidades de realizar, de forma 

autónoma, este fracionamento, reembalamento e etiquetagem de 

medicamentos. Grande parte dos fracionamentos destinavam-se à DDIU que 

vinham de compras da farmácia comunitária parceira, por serem medicamentos 

específicos ou por serem medicamentos cuja dosagem não existia nos 

medicamentos vindos da FC. Estas tarefas eram de fácil execução, contudo 

exigiam uma supervisão da Dra. Carolina para garantir a qualidade, segurança 

e eficácia do medicamento fracionado [6]. 

 

7. Procedimentos de controle de qualidade 

7.1 Controlo de Stock 

O controlo de stock consiste na verificação da quantidade de medicação real 

com a quantidade de medicação informática. O controlo de stock permite, assim, 

verificar se, de facto, a quantidade indicada no SI está conforme a quantidade 

real existente nos serviços e na farmácia do hospital. A verificação de stock é 

importante, para diminuir a probabilidade de perdas físicas de produtos e, 

consequentemente, de perdas financeiras. Muitas vezes, a agitação de um 

ambiente hospitalar e a troca de turnos dos enfermeiros dos vários serviços 

levam a que ocorram erros, nomeadamente, nos débitos da medicação aos 

doentes. Estes erros, a médio-longo prazo levam a grandes desfasamentos 

entre as quantidades no SI e as quantidades reais, sendo necessário proceder 

à contagem da medicação com alguma regularidade para identificar as quebras 

e reportá-las a quem de direito, nomeadamente os enfermeiros responsáveis por 

cada serviço. Para que este controlo seja o mais eficaz possível, também são 

realizados inventários para manter as quantidades de medicação, PF e DM 

controladas.  

 

Durante o meu estágio, consegui fazer contagem de três serviços diferentes. Em 

conjunto com a Dra. Carolina Pinhal, realizei a contagem da farmácia presente 

no bloco operatório, da medicação presente no serviço de internamento e ainda 

da medicação presente no serviço de urgência. Após a comparação da 
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quantidade de medicação real com a quantidade de medicação presente nas 

listas emitidas pelo SI, enviou-se um email para os respetivos serviços indicando 

as quebras existentes e dando indicação de quais os medicamentos que tinham 

uma maior diferença [6]. 

 

7.2  Controlo dos Prazos de validade  

O PV é um dos parâmetros utilizados para garantir a qualidade e segurança de 

um medicamento, já que corresponde ao período de tempo em que são 

garantidas as características físico-químicas do medicamento. Para que existia 

um controlo rigoroso dos PV dos medicamentos no hospital. Primeiro recorre-se 

à regra FEFO, no entanto em caso de medicamentos com pouca rotação, existe 

um Excel à responsabilidade do farmacêutico, onde são inseridos os PV de todos 

os medicamentos, PF e DM presentes na farmácia e nos restantes serviços do 

hospital, que facilita esse controlo. Com este Excel, o farmacêutico consegue 

detetar com mais facilidade quais os medicamentos, PF e DM cuja validade está 

a terminar dentro de 3 meses, gerando uma lista que ajuda na recolha dos 

mesmos pelos vários serviços. Os medicamentos recolhidos pela sua validade 

reduzida podem ser utilizados na DDIU ou podem ser emprestados aos outros 

SFH do grupo que apresentem maior rotatividade do medicamento em causa, 

garantindo que não há gasto desadequado de medicação. Caso não consiga ser 

utilizada a medicação tem de ser rejeitada no contentor dos “Resíduos 

Hospitalares”.  

 

Durante o meu estágio, ajudei a Dra. Carolina a controlar os PV dos 

medicamentos, PF e DM. Os medicamentos cujo prazo de validade expirou eram 

rejeitados no devido contentor e aqueles que tinham o PV a terminar eram 

devidamente identificados com etiquetas específicas. Realizei o controlo de PV 

da farmácia, do serviço de internamento, serviço de urgências e bloco operatório 

[6]. 

 

8.  Conclusão 

Terminado agora o meu estágio, posso afirmar que, apesar de curta, esta 

experiência em farmácia hospitalar fez-me crescer, aumentando as minhas 

competências pessoais e profissionais. Infelizmente, antes de ir para o SH do 
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HPVR não tinha a perceção do que um farmacêutico hospitalar fazia e qual era 

a sua responsabilidade no terreno. Por isso, tendo tido a oportunidade de integrar 

uma equipa multidisciplinar num ambiente hospitalar durante dois meses de 

estágio no HPVR consegui ter uma visão mais esclarecida sobre o papel do 

farmacêutico num hospital e qual a sua importância no contacto com o doente e 

com os restantes profissionais de saúde.  
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