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INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas décadas o papel do farmacêutico comunitário, tem evoluído 

para além do ato da dispensa, no sentido de proporcionar aos utentes uma série de 

serviços e um conjunto de informações credíveis, sustentadas e atualizadas, tornando-se 

cada vez mais, responsável pela garantia de segurança e eficácia da terapêutica de cada 

utente bem como pela identificação precoce de sinais e sintomas de doença. 1 

A conjuntura económica atual e alteração profunda do setor farmacêutico verificada 

nos últimos anos, impõem às farmácias e aos farmacêuticos comunitários um contexto 

particularmente difícil, obrigando nos dias de hoje o farmacêutico a ser dotado não só́ de 

uma sensibilidade social especialmente apurada, mas também de uma capacidade de 

gestão excecional, quer ao nível dos recursos financeiros quer ao nível do capital humano. 

O funcionamento da farmácia comunitária é complexo, envolvendo diferentes áreas 

e tarefas. Partindo da experiência adquirida como técnico de farmácia foi fácil a adaptação 

ao funcionamento da Farmácia Nogueira, com relevo superior na adaptação a novas 

funções e responsabilidades como futuro farmacêutico. Desde a receção até à dispensa 

dos medicamentos ou produtos de saúde e beleza existe um caminho a percorrer para 

melhor servir os utentes. 

Durante a formação obtida no mestrado integrado em ciências farmacêuticas 

(MICF), foram várias as áreas de conhecimento teórico adquirido, desde a bioquímica, 

farmacologia, fitoquímica, tecnologia farmacêutica, farmacoterapia, dermofarmácia e 

tantas outras não menos importantes, mas é durante este estágio que apliquei este 

conhecimento teórico de uma forma eficaz e direcionada para as diferentes áreas. 

Mantendo as funções de técnico de farmácia numa farmácia e sendo farmacêutico 

estagiário na Farmácia Nogueira foi fácil de conciliar, ambas as funções. A única 

dificuldade encontrada foi a nível de organização interna que varia de farmácia para 

farmácia, mas a integração foi boa. 

Inicialmente, durante as primeiras semanas o estágio focou-se na receção e 

arrumação de encomendas, conferência de receitas, arrumação e organização do 

armazém, que são tarefas importantes para conhecer a organização da farmácia. Devido 

à minha formação como técnico de farmácia foi rápida a minha integração ao balcão da 

farmácia, com funções de dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e dermocosmética. Ao longo do 

tempo e acompanhado pelo diretor técnico desempenhava funções de farmacêutico como: 

aconselhamento, manipulação de fórmulas simples, controlo de temperatura e registo dos 

psicotrópicos.  
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1. FARMÁCIA NOGUEIRA, SUCRS 

 A Farmácia Nogueira (FN) está instalada no rés-do-chão de um prédio, na rua da 

estrada nacional 209, nº 3603, da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes. 

 

Figura 1 – Exterior da Farmácia Nogueira 

 

1.1.Equipa da farmácia 

 A equipa da FN é constituída por três farmacêuticos: Dr. Pedro Nogueira, Dr. 

Joaquim Mesquita e Dr. André; e três técnicos de farmácia: Cátia, Alcino e Elisa. O diretor 

técnico é o Dr. Pedro Nogueira (meu orientador) e o farmacêutico adjunto o Dr. Joaquim 

Mesquita. A FN conta também com o apoio de uma nutricionista, um dia por semana. 

 A integração na equipa de trabalho e, sobretudo, a capacidade de trabalho em 

equipa é na minha opinião essencial para o desempenho de qualquer atividade 

profissional. Além de toda a atenção e abertura de que beneficiei por parte de toda a 

equipa, foi um privilégio poder fazer parte da mesma. 

 

1.2.Horário de trabalho 

A FN está aberta de segunda a sexta-feira das nove às vinte e uma e trinta horas. 

Ao sábado está aberta das nove até às vinte e uma horas, com uma pausa para almoço 

das doze e trinta às catorze e trinta horas. Ao domingo a FN está encerrada, mas têm 

regime de disponibilidade, o que implica assegurar que um farmacêutico ou um auxiliar 

esteja sempre disponível para atender uma emergência. 
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1.3.Espaço físico da farmácia 

 A FN é constituída principalmente por três divisões gerais, ocupando uma área de 

205 m2, que está dentro dos valores mínimos requeridos pela Autoridade Nacional dos 

Medicamentos e Produtos de Saúde.I.P (INFARMED). 

 

Figura 2 – Zona de atendimento 

 A zona de atendimento está organizada de forma estratégica para o público, é 

acolhedora, confortável e apresenta um bom ambiente e boa disposição solar. Existem 

quatro balcões de atendimento com um espaço generoso e um computador individual para 

um melhor nível de atendimento e satisfação do utente. Nesta zona podemos encontrar um 

gabinete destinado a um aconselhamento privado ou à realização de testes bioquímicos. 

A FN possui uma máquina de pagamentos, CASHGUARD®. Este sistema oferece uma 

solução completa para o tratamento mais eficiente e seguro do dinheiro, de modo a facilitar 

o trabalho do Farmacêutico, evitando-se assim, a falta de dinheiro no final do dia (devido a 

erros no troco) e aumentando também a rapidez no atendimento, o que beneficia o utente 

e a farmácia. 

  

Figura 3 – Zona de receção de encomendas 

 Na zona de receção de encomendas encontram-se as gavetas deslizantes para a 

arrumação dos medicamentos, armários de arrumação, frigorífico e um computador com 

bancada para a conferência e receção das encomendas. Nesta zona encontra-se 
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delimitado o laboratório, o gabinete do diretor técnico e um quarto (apesar da farmácia não 

fazer serviço noturno). No laboratório encontram-se as matérias-primas utilizadas na 

preparação de medicamentos/produtos manipulados, identificadas e arrumadas por ordem 

alfabética e o material de laboratório. É composto por uma bancada com balança analitica, 

agitador magnético, banho-maria, hotte e uma zona para lavagem e secagem de material 

após a sua utilização. O restante material de vidro e porcelana enconta-se arrumado nas 

prateleiras. Nas prateleiras existentes no local de trabalho estão guardados os boletins de 

análise das matérias-primas, fichas de segurança, fichas de manipulados e registo de 

produção. No escritório encontram-se os arquivos que possuem informação respeitante 

aos produtos existentes na farmácia, assuntos administrativos, legislação, bibliografia, 

entre outros. É nesta zona que se procede a todas as atividades relacionadas com a gestão 

da Farmácia, pelo diretor técnico. 

No armazém, localizado ao fundo das instalações, com acesso direto à zona de 

receção de encomendas está armazenado o excesso de produtos que resultam de 

compras programadas com os laboratórios. Os produtos são arrumados em prateleiras de 

modo a ficarem visíveis e organizados por categorias (MSRM, MNSRM, cosméticos, 

suplementos, alimentação infantil, etc.). 

  

Figura 4 – Armazém 

 

1.4.Sistema informático 

O sistema informático existente na farmácia é o Sifarma® 2000, presente na maioria 

das farmácias em Portugal. Este sistema permite uma gestão e organização mais rigorosa 

do inventário da farmácia, base de dados oficial, validades, clientes, créditos, faturação e 

informação técnica. O programa regista as entradas e saídas de stock e calcula as médias 

de vendas, pelo qual a farmácia ajusta o stock conforme as necessidades. As validades 

dos produtos são controladas pelo sistema informático, após a sua introdução ou correção 

manual durante a receção dos produtos. A gestão dos clientes é uma mais valia deste 
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programa, pois integra muita informação como: histórico de venda, dados fiscais, pessoais, 

débitos, perfil comercial do utente, sendo possível fazer acompanhamento de parâmetros 

bioquímicos, função que não é utilizada na farmácia. Relativamente à informação técnica 

podemos obter de forma rápida e eficaz a posologia, contraindicações, interações, 

informação de excipientes, reações adversas, precauções, entre outras informações, que 

no geral são equivalentes às disponibilizadas na bula dos próprios fármacos. O sistema 

informático é uma ferramenta essencial do farmacêutico que permite o melhor serviço 

possível ao utente e diminui trabalho administrativo. 

 

Figura 5 – Sifarma® 2000 – Ecrã inicial 

 

1.5.Encomendas e fornecedores 

Devido ao elevado número de referências e à grande rotatividade é necessário 

efetuar várias encomendas durante o dia. A farmácia tem como fornecedores principais a 

OCP, Cooprofar e a Alliance Healthcare, sendo a OCP o fornecedor principal. À OCP, em 

dias úteis é feita encomenda até às treze, dezassete e vinte e uma horas, com entrega às 

quinze, dezanove e nove horas (dia seguinte) respetivamente. Os pedidos à Cooprofar e 

Alliance Healthcare são feitos até às treze e vinte e uma horas com entrega ás quinze e 

nove horas (dia seguinte) respetivamente. 

A farmácia está inserida num grupo de compras centralizado de várias farmácias de 

modo a aumentar a rentabilidade dos seus produtos. O grupo disponibiliza uma plataforma 

na Alliance Healthcare, cujos produtos estão disponíveis no armazém num stock virtual. 

Os produtos que estão no grupo de compras estão direcionados para a encomenda da 

Alliance Healthcare. 

Os pedidos são feitos em função da rotação do produto, para isso o programa 

regista e fornece os dados relativos às vendas dos produtos e a existência em stock. Cada 

referência tem um stock mínimo e máximo que é gerido em função da rotação do produto 

ou do rateio por parte dos armazenistas. Um produto sem rateio está definido pelo 
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responsável com um stock mínimo para uma semana e no máximo para duas semanas. 

Caso o produto esteja rateado, o stock mínimo é de um mês. Quando é necessário um 

produto que não esteja em stock, pode ser efetuada uma “encomenda instantânea” 

diretamente na venda. A farmácia efetua encomendas diretas a laboratórios em grandes 

quantidades várias vezes durante o ano. Os principais laboratórios a que são feitas vendas 

diretas são Bene®, Boehringuer Ingelheim®, Tolife®, Grupo Teva®, Ratiopharm®. A 

variedade de armazenistas permite obter produtos esgotados com maior facilidade pois os 

produtos esgotados num armazenista são transferidos para outro. 

 

1.6.Receção e armazenamento 

Os produtos são entregues na farmácia em contentores de plástico dos 

armazenistas ou em caixas de cartão devidamente acondicionados. Os produtos do frio 

vêm separados em contentores isotérmicos, estes são os primeiros a ser armazenados no 

frigorifico. Os produtos são rececionados no computador que está na zona de receção das 

encomendas e em cada produto é verificado o prazo de validade e o preço. No final da 

receção são conferidos os preços de compra, número das embalagens e o valor final da 

fatura. 

Quando são rececionadas benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes, os 

documentos referentes a esse pedido têm de ser assinados pelo diretor técnico, o original 

fica arquivado na farmácia e o duplicado é devolvido ao fornecedor. 

Após a receção, os produtos são etiquetados, e arrumados nos respetivos locais. 

Os produtos que não tem preço marcado são etiquetados, se existir algum stock o preço é 

atualizado de acordo com o novo preço de venda a público. Os medicamentos são 

armazenados consoante o prazo de validade, de acordo com a regra First Expire, First Out. 

Durante as primeiras semanas de estágio a minha principal função foi a receção e 

arrumação das encomendas, que ajudou a reconhecer mais facilmente o local de 

arrumação dos produtos. 

 

1.7.Verificação dos prazos de validade 

A gestão dos prazos de validade é feita diretamente no sistema informático. Os 

produtos com a validade a expirar nos próximos quatro meses são separados e no final de 

cada mês é imprimida uma listagem com as validades a expirar no: “mês atual mais três”. 

A pessoa responsável verifica as validades de todas as embalagens em stock e regista a 

mais recente, para ser atualizada no sistema. No início de cada mês, são devolvidos aos 

armazenistas os produtos com a validade a expirar nesse mês. Existem produtos que não 
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são aceites pelos fornecedores, nesse caso a farmácia emite uma “quebra” do produto e 

assume a perda desse valor. Quatro vezes por ano é efetuada uma listagem dos produtos 

sem consumo, para avaliar as vendas e a possibilidade de os produtos serem escoados 

antes do final do prazo de validade. 

Durante o estágio efetuei o controle do prazo de validade em conjunto com a pessoa 

responsável, desde a listagem dos produtos até à sua separação e devolução dos mesmos. 

 

1.8.Devolução de produtos 

As devoluções podem ser realizadas por diversos motivos. A farmácia devolve 

produtos por “validade expirada”, “produto foi pedido por engano”, “não foi pedido”, 

“alteração de preço” ou “embalagem danificada ou vazia”. 

As devoluções são efetuadas no sistema e é necessário efetuar o registo do motivo, 

número de fatura, fornecedor, quantidade, preço, data e hora do levantamento. O 

documento de transporte tem de ser comunicado à Autoridade Tributária e Aduaneira, de 

seguida são imprimidas em triplicado, ao original e duplicado junta-se a cópia da fatura e 

vai junto com o produto a devolver, o triplicado é arquivado juntamente com a cópia da 

fatura. Quando é efetuado o crédito ou a troca do produto a nota de devolução é 

regularizada e os documentos arquivados. 

Foram várias as situações em que verifiquei embalagens danificadas na receção 

das encomendas devido aos dispensadores automáticos dos armazenistas, mas o principal 

problema foram produtos em falta, nessas situações eram reclamados por telefone ou e-

mail para resolverem o problema, crédito ou reposição do produto. 

 

1.9.Registo das temperaturas e humidade 

A farmácia dispõe de um de termohigrômetro digital com 5 sondas para registar e 

controlar a temperatura e humidade nas diferentes áreas da farmácia. As sondas 

encontram-se colocadas: no frigorifico, armazém, área de atendimento, área de receção 

das encomendas e no laboratório. O registo diário é feito digitalmente na memória interna 

das sondas e uma vez por semana é descarregado para o computador. Faz-se a impressão 

da tabela que posteriormente é assinada e arquivada pelo diretor técnico. 

O frigorífico da farmácia tem um sensor de temperatura com alarme caso a 

temperatura suba acima de 8ºc. Durante o estágio fui confrontado com o alarme do 

frigorífico, que se devia à porta mal fechada, é importante este controlo para conservar os 

medicamentos dentro dos parâmetros adequados. 
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1.10.Dispensa de medicamentos 

O contacto privilegiado com os utentes e a responsabilidade pela eficácia e 

segurança da terapêutica prescrita ou recomendada vincula o farmacêutico a um 

compromisso de profissionalismo e competência com o utente.  

Desde logo, o código deontológico da Ordem dos Farmacêuticos (OF) estabelece 

no seu artigo 10.º que “a primeira e principal responsabilidade do farmacêutico é para com 

a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral, devendo pôr o bem dos indivíduos 

à frente dos seus interesses pessoais ou comerciais e promover o direito de acesso a um 

tratamento com qualidade, eficácia e segurança”. 2 

No contexto da farmácia comunitária o papel do farmacêutico é essencial não só na 

promoção do uso racional do medicamento, mas também na garantia da adesão à 

terapêutica, com a compreensão plena por parte do utente da forma e momento adequado 

de tomar a medicação. Para isso é fundamental estabelecer com o utente uma relação 

cordial e profícua, como pude verificar ao longo do estágio, através da comunicação verbal 

adequada a cada utente, com um discurso adaptado ao grau sociocultural e personalidade 

do doente, complementada com uma comunicação escrita e visual. 3 

 

1.10.1.Medicamentos sujeitos a receita médica 

De acordo com o artigo 113.º do Capítulo VII do Decreto de lei (DL) n. º176/2006, 

de 30 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos medicamentos de uso humano, os 

medicamentos podem ser classificados, quanto à dispensa ao público, em MSRM e 

MNSRM, podendo os primeiros ser ainda classificados como medicamentos de receita 

médica renovável ou receita médica não renovável. 4 

Segundo o artigo 114.º do mesmo diploma legal, consideram-se sujeitos a receita 

médica os medicamentos que “possam constituir um risco para a saúde do doente, direta 

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

utilizados sem vigilância médica; possam constituir um risco, direto ou indireto, para a 

saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações à base 

dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas sejam indispensáveis aprofundar; 

destinem-se a ser administrados por via parentérica”. 4  

As receitas médicas têm uma validade de trinta dias. No caso dos MSRM que se 

destinam a tratamentos prolongados está prevista a modalidade de receita renovável que 

permite a sua aquisição por mais três vezes sem necessidade de nova prescrição médica, 

mas sem prejuízo, naturalmente, da segurança e controlo na sua utilização. A validade 
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deste tipo de receita médica é de seis meses, sendo composta por um original e duas vias 

autocopiáveis, podendo o médico validar apenas duas das três vias existentes. 4 

A introdução da receita eletrónica (RE) aumentou a segurança na dispensa das 

receitas pois previne trocas de medicação ou más interpretações da caligrafia do médico. 

A consulta dos dados dos sistemas partilhados do ministério da saúde e confirmação dos 

dados da comparticipação valida logo a receita para o reembolso por parte do serviço 

nacional de saúde (SNS), agilizando a conferência e poupando recursos humanos. Um 

ponto importante que os utentes valorizam nas receitas médicas informatizadas é a 

apresentação do preço do medicamento, no entanto, é uma informação que nem sempre 

está atualizada devido à grande variabilidade do preço dos medicamentos, principalmente 

medicamentos genéricos. Durante o estágio deparei-me muitas vezes com a informação 

desatualizada do preço nas RE, e essa situação revelou-se desconfortável. Por parte dos 

utentes verificava uma certa desconfiança e desagrado com a situação. 

Verifiquei ao longo do estágio que muitos utentes tentam sucessivamente adquirir 

MSRM sem a apresentação da mesma, fundamentando normalmente o seu pedido com o 

facto de ser um tratamento de continuidade e o valor da comparticipação não justificar a 

despesa com a marcação e comparecimento numa consulta médica. Nestes casos em que 

a obtenção da receita médica não é imediata, a farmácia efetua uma “venda suspensa” até 

o utente pedir receita ao médico e ser ressarcido do valor da comparticipação. Este facto 

assume particular relevância e preocupação no que toca a solicitações, por exemplo, no 

caso de benzodiazepinas ou antibióticos, considerando o elevado grau de dependência e 

resistências, respetivamente, a que estão associados estes fármacos. 

 

1.10.2.Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

Existem MSRM que requerem uma dispensa especial, um local de armazenamento 

específico e acesso condicionado. Estes medicamentos são usados para diversas 

situações como dor oncológica, dor crónica ou problemas psiquiátricos.  

A venda destes medicamentos está sujeita a um controlo muito rigoroso por parte 

do INFARMED. Estes medicamentos têm que ser prescritos em receitas eletrónicas, salvo 

exceções, e segue as mesmas regras que os restantes. 

O farmacêutico deve anotar no verso da receita a informação do adquirente: nome, 

morada, número e data do documento de identificação apresentado, data da dispensa e 

assinatura do farmacêutico. Se a receita se destinar a um menor, a pessoa que diz ter o 

menor a seu cargo ou estar incumbida da sua educação ou vigilância tem que assinar a 

cópia da receita que permanece na farmácia. Estes dados são pedidos automaticamente 

pelo sistema informático e no final da venda é emitido um talão que tem de ser agrafado à 
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cópia da receita. A cópia destas receitas, em suporte papel ou informático, tem de ser 

mantida na farmácia durante 3 anos. A farmácia tem que enviar ao INFARMED, até ao dia 

8 do segundo mês a seguir à dispensa, a listagem de todas as receitas eletrónicas 

dispensadas e copia das receitas manuais, da qual constam os dados do adquirente. 5 

Este tipo de receituário não é muito frequente na FN, no entanto tive a oportunidade 

de proceder à dispensa deste tipo de receituário, sempre acompanhado por um 

farmacêutico. 

 

1.10.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

De acordo com o disposto no artigo 115.º do Capítulo VII do DL n.º176/2006, de 30 

de Agosto, os medicamentos que não preencham as condições previstas na classificação 

dos MSRM são considerados MNSRM. 4-6 

À exceção dos casos previstos na legislação, os MNSRM não são comparticipáveis 

pelo SNS, podendo ser dispensados nas farmácias e nos locais de venda autorizados para 

o efeito, sendo o seu preço de venda ao público (PVP) sujeito ao regime de preços livres, 

ou seja, fixado a nível dos canais de distribuição e comercialização. No caso de MNSRM 

comparticipados pelo Estado através do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o seu PVP é 

fixado e apenas há lugar a comparticipação se adquiridos nas farmácias. 7  

O DL n.º 128/2013, de 5 de setembro, introduz no Estatuto do Medicamento 

aprovado pelo DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos não sujeitos a receita 

médica de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF). 8 

Os MSRM-EF são uma subcategoria dos MSRM, que podem transitoriamente, ser 

dispensados em farmácia, sem prescrição médica, desde que cumpram as condições 

previstas nos protocolos de dispensa do Anexo II do mesmo regulamento. 

Independentemente da apresentação de receita médica, os MSRM cuja composição em 

substâncias ativas consta na lista, disponibilizada pelo INFARMED na sua página da 

internet, podem ser dispensados, de acordo com as condições do protocolo de dispensa 

exclusiva em farmácia. A criação desta nova classificação em relação à dispensa, 

reconhece a importância do farmacêutico e da farmácia na garantia de segurança e 

efetividade na utilização dos medicamentos. 8 

Tendo em conta a livre aquisição deste tipo de medicamentos, o aconselhamento e 

intervenção do farmacêutico assumem, nestes casos, particular importância. No dia a dia 

da farmácia a dispensa de MNSRM é muito frequente. Sendo o farmacêutico o profissional 

de saúde mais próximo da população, é na farmácia que os utentes procuram solução para 

problemas não graves como dores de cabeça ou articulações, tosse, sintomas gripais, 

alergias, obstipação, etc). 
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Durante o estágio foram várias as situações que recomendei MNSRM, tendo em 

vista a melhor solução para o utente. Tive a oportunidade de intervir em situações que os 

utentes estavam a automedicar-se de forma incorreta. Uma situação muito frequente é a 

duplicação de principio ativo, por exemplo, é frequente a toma de Paracetamol de marcas 

diferentes em simultâneo. 

 

1.10.4.Dermocosmética 

A área da cosmética e produtos de higiene tem experimentado ao longo dos últimos 

anos uma clara expansão, designadamente no contexto da farmácia, em consequência da 

crescente preocupação dos utentes com a sua imagem e bem-estar, aliada a uma maior 

procura de aconselhamento especializado por parte do farmacêutico a fim de encontrar a 

solução mais adequada ao perfil e necessidades específicas do utente. 

A FN tem estes produtos expostos ao público na zona de atendimento, sendo as 

principais gamas disponíveis: Avene®, Klorane®, A-derma®, Mustela®, Ducray®, Uriage® e 

Vichy®. Estes produtos podem ser adquiridos por iniciativa do utente, aconselhamento 

farmacêutico ou requisitados por indicação médica. 

Devido à facilidade de aquisição dos produtos por parte dos utentes, seja em 

farmácias, para-farmácias ou perfumarias, a ação do farmacêutico tem importância na 

distinção e valor acrescentado que traz ao utente quando compra o produto numa farmácia. 

Esta é uma área muito abrangente, então a constante atualização e formações são 

importantes para o melhor aconselhamento possível. Sempre que tinha a necessidade de 

aconselhar um produto contava com a ajuda dos colegas, com os quais pude partilhar os 

conhecimentos adquiridos com a minha formação. Durante o estágio frequentei uma ação 

de formação do laboratório Pierre-Fabre, para atualizar a informação relativa a novos 

produtos lançados por esse laboratório. (Anexo 4.1) 

 

1.10.5.Produtos dietéticos e para alimentação especial 

O DL n.º 74/2010, de 21 de junho, estabelece o regime geral aplicável aos géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial, definindo-os como “aqueles que, 

devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem 

claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às 

necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de pessoas”, 

nomeadamente indivíduos com perturbações do sistema digestivo ou do metabolismo, 

pessoas que se encontrem numa condição fisiológica especial, e lactentes ou crianças 

jovens em bom estado de saúde. 9-10 
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No caso particular das fórmulas para lactentes, o DL n.º 217/2008 de 11 de 

novembro caracteriza-os como “os únicos géneros alimentícios transformados que 

satisfazem integralmente as necessidades nutritivas dos lactentes durante os primeiros 

meses de vida, até à introdução de uma alimentação complementar adequada”. 10 

O aconselhamento de formulas infantis tem de ser feito com toda a 

responsabilidade, nomeadamente na informação que o leite materno deve ser sempre a 

primeira opção e é o melhor para o bebé. Existem várias marcas e formulas de leite 

disponíveis: hipoalergénico (HA), anti regurgitante (AR), anticólica (AC) e leite sem lactose, 

que tem de ser adaptado ás várias situações. Durante o estágio fui confrontado com várias 

questões e dúvidas dos pais sobre esta alimentação. 

A nutrição de idosos ou doentes é uma área que tem procura na FN, e que o 

farmacêutico pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida. A má nutrição ou 

doenças graves como o cancro que incapacitam a obtenção da nutrição necessária, têm 

solução. A FN têm os produtos da marca Fresubin® e Resource® , que se apresentam na 

forma liquida ou pudim e que se pode adaptar o aconselhamento, conforme a composição, 

ás diferentes situações. 

 

1.10.6.Suplementos alimentares e fitoterapia 

Este é um segmento em clara expansão ao nível da farmácia comunitária como 

consequência por um lado do interesse comercial da farmácia na sua venda e por outro do 

marketing significativo associado a estes produtos. Os suplementos alimentares compõem-

se normalmente de diversos nutrientes, individualmente ou em associação, como 

vitaminas, fibras, sais minerais, aminoácidos, ácidos gordos, etc. Apresentam as mais 

diversas indicações, desde o fortalecimento capilar até ao reforço cognitivo, passando pela 

gravidez, falta de apetite ou fadiga generalizada. 

Apesar de para alguns produtos ser ténue a distinção entre medicamento e 

suplemento alimentar, os suplementos têm um enquadramento legal próprio, ao abrigo do 

DL n.º 136/2003, de 28 de junho, alterado pelo DL n.º 296/2007, de 22 de agosto, e são 

regulados por uma entidade totalmente independente do INFARMED. 11-12 

De acordo com o DL 176/2006 de 30 de agosto, um medicamento à base de plantas 

é “qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas” e/ou “uma ou mais preparações à base de plantas”. O 

mesmo diploma define como substâncias derivadas de plantas “quaisquer plantas inteiras, 

fragmentadas ou cortadas, partes de plantas, algas, fungos e líquenes não transformados, 

secos ou frescos e alguns exsudados não sujeitos a tratamento específico, definidas 
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através da parte da planta utilizada e da taxonomia botânica, incluindo a espécie, a 

variedade, se existir, e o autor”. 6 

Apesar destes produtos serem considerados “naturais” pelos utentes, podem não 

ser inofensivos, então é função do farmacêutico informar e aconselhar de acordo com o 

perfil do utente, tendo em consideração a efetiva necessidade e/ou possíveis interações 

com outros fármacos. Neste sentido, tive a oportunidade de aconselhar vários produtos, de 

acordo com a necessidade do utente a que se destinam: criança, adulto ou sénior, 

multivitamínico, específicos para esforço intelectual/estudante, para esforço físico 

intenso/desportistas, para queda de cabelo, para falta de apetite e entre outros. 

 

1.10.7.Medicamentos de uso veterinário 

O DL n.º 148/2008 de 29 de julho, alterado pelo DL n.º 314/2009 de 28 de outubro, 

entende por medicamento veterinário “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas”. 13-14 

A estes dois diplomas legais há a somar a Circular Informativa do INFARMED n.º 

151/CD/8.1.6 de 26 de julho de 2012, que apenas possibilita a dispensa de “medicamentos 

veterinários sujeitos a receita médico-veterinária e medicamentos veterinários preparados 

extemporaneamente (preparação medicamentosa, magistral ou oficinal) mediante a 

apresentação de uma receita médico-veterinária”, contribuindo ainda mais para a 

diminuição progressiva da intervenção do farmacêutico nesta área. 15 

Os produtos mais dispensados na FN são pílulas anticoncecionais e pipetas para a 

eliminação de pulgas e carraças. 

 

1.11.Conferência de receituário 

É função do farmacêutico ou técnico validar a receita no inicio do atendimento, 

nomeadamente a validade, identificação do utente, produtos prescritos, quantidade, 

organismo de faturação, portarias ou despachos especiais, assinatura do médico, e no final 

do atendimento, verificar a impressão, assinar e carimbar a receita. Para garantir que a 

farmácia é ressarcida do valor da comparticipação, o receituário é conferido aquando da 

sua organização em lotes. As receitas são organizadas em lotes dos diferentes organismos 

(01, 48, DS, 67…) com trinta receitas cada lote. Quando os lotes estão completos e 
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verificados pode ser emitido um verbete por lote e organizados para serem enviados ao 

centro de conferencia de faturas. 

As receitas eletrónicas são agrupadas em lotes com a designação 99, que inclui 

todos os organismos. A conferência e validação da RE é feita centralmente no momento 

da dispensa dos medicamentos, bastando posteriormente organizar as receitas por lotes e 

verificar a impressão, data e assinatura. 

A maior parte dos erros identificados nas receitas durante o período de estágio 

foram dispensas fora de prazo, falta de assinatura do médico, erro na escolha do 

organismo, receitas rasuradas pelo médico ou falta de assinatura e carimbo do 

farmacêutico. Não foram identificados erros na troca de medicamentos ou dosagem, para 

o qual contribui a RE. 

Nos primeiros dias de cada mês, após o receituário estar todo revisto e os verbetes 

todos emitidos e carimbados, são emitidas as faturas para o reembolso das 

comparticipações. 

 

1.12.Testes bioquímicos, peso, altura e pressão arterial 

A FN possui à disposição dos seus utentes uma balança digital que avalia o peso, 

a altura e o índice de massa corporal (IMC), deste modo, permite classificar os adultos 

como tendo peso abaixo do normal, peso normal, excesso de peso ou obesidade.  

Os utentes têm à disposição uma máquina de medir a pressão arterial. A sua 

determinação é fundamental para o autocontrolo da hipertensão arterial e para identificar 

precocemente indivíduos hipertensos, de modo a prevenir ou atrasar as complicações de 

doenças cardiovasculares. De acordo com a fundação portuguesa de cardiologia os 

valores de referência são 120/80 mmHg. 16 

Na FN, são efetuados testes à glicemia e ao colesterol. O controlo da glicemia tem 

particular importância na prevenção, monitorização e tratamento da diabetes mellitus, que 

se define como uma doença metabólica crónica, caracterizada pelo aumento da glicémia 

em resultado da deficiência ou ausência na secreção/ação da insulina. Segundo a 

fundação portuguesa de cardiologia o valor máximo de referência é de 126mg/dl. A 

prevalência significativa na população portuguesa de valores de colesterol elevados, 

nomeadamente colesterol total e LDL-colesterol, constitui um dos principais fatores de risco 

cardiovascular. Segundo a fundação portuguesa de cardiologia o valor máximo de 

referencia é de 200mg/dl. 17-18 

Durante o estágio tive a oportunidade de informar os utentes para os riscos do 

excesso de peso, diabetes e colesterol e quais as medidas preventivas a adotar, 
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promovendo a adesão a hábitos alimentares mais saudáveis e a adoção de um estilo de 

vida menos sedentário, através da prática de exercício físico.   

 

1.13.Medicamentos manipulados 

Os Medicamentos Manipulados (MM), segundo o DL n.º 90/2004, podem ser: 

preparado oficinal, medicamento preparado segundo as indicações de uma farmacopeia 

ou de um formulário, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes ou fórmula 

magistral: medicamento preparado segundo uma receita médica e destinado a um 

determinado doente. A preparação de MM deve seguir regras específicas, devendo ser 

elaborados por profissionais de saúde especializados, farmacêuticos, com formação 

adequada e em local que reúna as condições apropriadas. 19 

A FN cumpre todos os requisitos supramencionados, no que respeita a matérias-

primas, equipamento, qualificação do pessoal, e espaço físico para preparação, 

acondicionamento e controlo de MM. A FN dispõe de: gobelés; almofarizes de vidro; 

balança analítica; espátulas metálicas, funis de vidro, matrazes; papel de filtro, pipetas 

Pasteur, vidros de relógio, varetas; tamises, agitador magnético, banho-maria, entre outros. 

As matérias-primas estão armazenadas por ordem alfabética no laboratório. Os boletins de 

análise estão guardados num dossier. 

Na FN apenas são preparadas formulações simples como exemplo: Suspensão de 

trimetropim, álcool boricado, álcool canforado, pomada de enxofre, entre outros. Quando 

são formulas mais complexas ou cápsulas, a FN recorre a outra farmácia para a sua 

preparação. Sempre que se prepara um manipulado, é preenchida uma ficha de 

preparação, da qual consta, para além da identificação do medicamento e respetivas 

matérias-primas o modo de preparação, o modelo de rotulagem a utilizar e o cálculo do 

preço de venda. Esta ficha serve como um registo interno de manipulados. 

 

1.14.Recolha de medicamentos e radiografias 

Tendo em conta a especificidade do medicamento enquanto resíduo foi criado um 

sistema integrado de recolha de embalagens e medicamentos fora de uso, a VALORMED, 

que surge da associação entre indústria farmacêutica, distribuidores grossistas e farmácias 

e assegura um processo de recolha seguro, evitando-se, por razões de saúde pública, o 

tratamento dos medicamentos fora de uso como qualquer outro resíduo urbano. 20 

Os utentes entregam os medicamentos fora de uso que são depositados num 

contentor de cartão próprio com a identificação da VALORMED que, uma vez completo, é 
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selado e pesado. É, ainda, preenchida uma ficha de identificação, sendo o contentor, 

posteriormente, recolhido por um armazenista que o reencaminha para tratamento.  

Periodicamente existe uma campanha de recolha de radiografias sem valor 

diagnóstico que pretende angariar fundos monetários para a Associação Médica 

Internacional (AMI), cada tonelada de radiografias dá origem a cerca de 10Kg de prata, 

permitindo simultaneamente reunir recursos económicos para suportar a atividade da 

instituição e preservar o meio ambiente. As radiografias são entregues pelos utentes e 

acondicionadas em local próprio para o efeito até recolha pela entidade responsável pela 

campanha. 21 

 

1.15.Farmacovigilância 

A organização mundial de saúde (OMS) define farmacovigilância como a ciência e 

atividades relacionadas com a identificação, monitorização, avaliação, compreensão e 

prevenção de acontecimentos adversos ocorridos com medicamentos e outros produtos 

de saúde, com base em informação fornecida pelos profissionais de saúde e doentes e 

com o objetivo de aumentar a segurança no uso do medicamento, reunindo informação 

abrangente sobre a relação custo-benefício de cada fármaco. 22 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância, sob a alçada do INFARMED, permite a 

rápida notificação às autoridades competentes de reações adversas aos medicamentos 

(RAM), e prevê inclusive desde junho de 2012 a possibilidade dessa notificação ser 

efetuada pelos próprios doentes. O farmacêutico, particularmente ao nível da farmácia 

comunitária, é obviamente um profissional de saúde especialmente atento a estas reações 

e com responsabilidade acrescida no que respeita ao reconhecimento e notificação destas 

situações. 23 

Durante o meu período de estágio não tive oportunidade de identificar ou presenciar 

a identificação de qualquer RAM passível de notificação, mas pude verificar qual a forma 

e vias adequadas para proceder à notificação destas situações. 

 

1.16.Conclusão 

Partindo da formação que já tinha, enquanto técnico de farmácia, a rotina de 

farmácia comunitária já não é uma novidade, no entanto, o estágio permitiu-me conhecer 

o funcionamento de uma farmácia diferente e aplicar a minha formação enquanto 

farmacêutico. Durante o estágio, inicialmente realizava o trabalho de receção e arrumação 

das encomendas, para melhor conhecer o espaço da farmácia e ajudar os colaboradores 

nas restantes tarefas (verificação de prazos de validade ou conferência de receitas). Após 
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um mês, iniciei o atendimento ao público, como já tinha experiência nesta área, foi fácil a 

adaptação. Foi interessante verificar métodos de trabalho diferentes daqueles que estava 

habituado e esta partilha de informação foi muito agradável. 

A FN está inserida num grupo de compras, com uma plataforma on-line na Alliance-

healthcare. A vantagem desta plataforma é nas condições de compra dos produtos 

negociados, que são mais vantajosos para a farmácia. Como a farmácia tem vários 

fornecedores, e a disponibilidade de produtos na plataforma é variável, foi proposto uma 

análise diária dos produtos disponíveis. Assim, diariamente exportava os dados da 

plataforma da Alliance-healthcare em formato Exel® e comparava com as vendas dos 

produtos no Sifarma e encaminhava-os para o fornecedor Alliance-healthcare, 

aproveitando as condições favoráveis desses produtos. Foi uma sugestão e exemplo do 

meu contributo para o melhor funcionamento da FN, que foi implementado na sua rotina. 
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2. TEMAS DESENVOLVIDOS 

2.1.Vacinação contra a gripe 

A gripe é uma doença sazonal que em Portugal se manifesta durante o inverno, 

com um padrão de maior incidência de novembro a março, de acordo com a Direção Geral 

de Saúde 24. Sendo a vacinação uma forma eficaz de prevenir as complicações associadas 

a esta doença, faz parte do papel do farmacêutico a divulgação da sua importância. O 

farmacêutico é dos profissionais de saúde, o mais próximo e acessível aos utentes, e 

normalmente é o primeiro profissional de saúde que contactam, daí ser o momento ideal 

para desmistificar todas as dúvidas sobre a gripe aos utentes. 

Coincidindo o estágio com o início da época de vacinação foi me proposto fazer 

uma campanha informativa na FN sobre a gripe e a vacinação. A distribuição de um 

panfleto e o esclarecimento de dúvidas sobre a gripe foram os métodos utilizados, o 

público-alvo foram as pessoas incluídas nos grupos de risco assim como utentes que 

adquiriam a vacina da gripe. Acompanhado do esclarecimento era proposto aos utentes a 

resposta a um pequeno inquérito para avaliar a informação que os utentes da FN tinham 

sobre a gripe. 

 

2.1.1.Gripe 

A gripe é uma doença respiratória contagiosa provocada pelo vírus Influenza, que 

pode causar doença suave a grave. Casos graves de gripe podem levar a hospitalização 

e/ou morte. 25 

Existem três tipos de vírus Influenza Humano: A, B e C. Os vírus Influenza do tipo 

A e B são os responsáveis pela gripe sazonal, associados a epidemias que ocorrem todos 

os invernos. Os vírus Influenza do tipo C estão associados a doença suave ou 

assintomática. 26 

Os vírus Influenza tipo A são divididos em subtipos baseado em duas proteínas de 

superfície dos vírus, hemaglutinina (HA) e neuraminidase (NA). Estas glicoproteínas 

membranares do vírus Influenza reconhecem o ácido siálico, presente nas células 

eucariotas que funciona como recetor celular. A HA é responsável pela ligação do vírus ao 

recetor celular (ácido siálico), portanto anticorpos desenvolvidos contra a HA protegem 

contra a infeção. A NA promove a libertação dos vírus da célula infetada, evita a agregação 

dos vírus após a sua libertação e evita a inativação pelo muco respiratório. Os anticorpos 

desenvolvidos contra a NA reduzem a quantidade de vírus libertados da célula, reduzindo 

a severidade da doença. Existem 18 subtipos de HA e 11 subtipos de NA diferentes. Os 
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vírus Influenza tipo B não são divididos em subtipos, mas podem ser catalogados em 

linhagens ou estirpes. Os vírus Influenza do tipo B com mais frequência pertencem a uma 

das seguintes linhagens: B/Yamagata e B/Victoria. 25,27 

Existe uma convenção da OMS para a nomenclatura dos vírus Influenza. Os do tipo 

A incluem a origem do hospedeiro (exceção homem), zona geográfica do primeiro 

isolamento, número da estirpe, ano do isolamento e descrição antigénica da HA e da NA, 

exemplo: A/duck/Alberta/35/76 (H1N1) vírus proveniente do pato e A/Perth/16/2009 (H3N2) 

vírus de origem humana. 27 

O vírus da gripe está em constante mutação, o que leva à necessidade de a 

imunização ser feita todos os anos de acordo com os vírus que estão em maior circulação 

nesse ano. O vírus da gripe A é geneticamente instável apresentando elevadas taxas de 

mutação e rápida capacidade de recombinação. Os vírus podem mudar de duas maneiras 

diferentes, antigenic drift ou antigenic shift. 

Antigenic drift refere-se a pequenas alterações genéticas ocorridas ao longo do 

tempo durante a replicação dos vírus. Destas alterações resultam vírus que são do mesmo 

subtipo, muito semelhantes entre si e têm as mesmas características antigénicas. Um 

organismo, quando exposto a vírus semelhantes, facilmente reconhece e atua, sendo a 

resposta imunitária eficaz. Quando pequenas alterações genéticas são acumuladas 

durante muito tempo podem resultar em vírus com características antigénicas diferentes, 

e nesse caso o sistema imunitário pode não reconhecer o vírus. 28 

O termo antigenic shift refere-se a uma mudança abrupta dos genes que codificam 

para a HA e/ou NA e resulta normalmente da recombinação genética de dois vírus que 

coinfectam o mesmo hospedeiro e pode ter origem de um vírus Influenza animal. Os vírus 

resultantes são diferentes, originando novos subtipos de vírus Influenza A que exibem uma 

conjugação NA/HA diferente. Estes vírus estão na origem de pandemias. 29 

 

2.1.2.Epidemiologia 

Em Portugal o sistema de vigilância da gripe é responsável pela avaliação da 

evolução da gripe e suas consequências. Durante a época 2015/2016, o programa foi 

ativado em outubro de 2015 (semana 40) e funcionará até maio de 2016 (semana 20). 30 

De acordo com o boletim epidemiológico da gripe publicado pelo Instituto Nacional de 

Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSRJ), desde a semana 40 de 2015 até à semana 7 de 2016 

verificou-se uma baixa atividade de Gripe, com um aumento relativo de incidência a partir 

da semana 51/2015. Na semana 7 de 2016, verifica-se uma tendência decrescente no 

número de amostras biológicas de casos de síndrome gripal (SG) enviadas ao Laboratório 

Nacional de Referência para o para diagnóstico laboratorial. Até à semana 7/2016, foram 
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notificados 899 casos de SG, dos quais 372 (41%) positivos para o vírus da gripe e 166 

(19%) positivos para outros vírus respiratórios. Relativamente à época de 2014/2015 a 

atividade gripal é inferior. 30 

Desde a semana 4/2016 verifica-se uma diminuição do número de casos positivos 

para o vírus Influenza. Até à semana 7/2016 foram detetados 372 vírus da gripe, na sua 

maioria do tipo A: 362 (97%) do subtipo A(H1)pdm09 e 6 (2%) do subtipo A(H3). Foram 

detetados 4 vírus da gripe do tipo B (3 da linhagem Victoria e 1 da linhagem Yamagata). A 

caracterização dos vírus avalia as estirpes em circulação e a eficácia da vacinação. Os 141 

vírus da gripe A(H1)pdm09 isolados e caraterizados antigenicamente são semelhantes à 

estirpe vacinal A/California/7/2009, contemplada na vacina antigripal do hemisfério norte 

2015-2016. Dos 5 vírus da gripe A(H3) caraterizados, 3 pertencem ao grupo genético 

3C.3a, contemplado na vacina antigripal do hemisfério norte 2015-2016. Relativamente aos 

vírus do tipo B, dos 4 vírus caraterizados, 2 são da linhagem Yamagata, contemplados na 

vacina antigripal do hemisfério norte 2015-2016.30 

Figura 6 — Evolução da taxa de incidência semanal provisória de SG (2014-2015 e 2015-2016) 30 

Figura 7 — Distribuição semanal e percentagem de casos positivos para o vírus da gripe nas 
épocas 2014/2015 e 2015/2016. 30 
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Desde o início da época 2015/2016, da semana 40 de 2015 até à semana 7 de 2016 

foram reportados 113 casos de gripe admitidos em unidade cuidados continuados (UCI). 

Verificou-se que 72 doentes (63,7%) tinham idade compreendida entre 15 e 64 anos, 34 

(30,1%) tinham 65 e mais anos e 7 (6,2%) tinham menos de 15 anos de idade. Dos 65 

doentes em que o estado vacinal era conhecido apenas 4 (6,2%) estavam vacinados contra 

a gripe sazonal. Registou-se que 76 doentes (67,3%) tinham doença crónica subjacente, 

considerada de risco para a evolução do quadro de gripe. A mortalidade observada 

apresenta valores de acordo com o esperado. 30 

 

2.1.3.Grupos de risco 

A maioria da população infetada com o vírus da gripe, apresenta doença ligeira a 

moderada e pode nem precisar de tratamento médico. No entanto, certos grupos de 

populações estão mais sujeitos a desenvolver doença grave, que pode resultar em 

hospitalização ou morte. Pneumonia, bronquite, sinusite, infeções bacterianas são 

exemplos de complicações provocadas pela gripe. 

Os grupos com risco acrescido para o desenvolvimento de complicações são: 

crianças com idade inferior a 5 anos, idosos com mais de 65 anos, mulheres grávidas (até 

dois meses após o parto), residentes em lares de idosos ou internamento a longo prazo e 

pessoas com determinadas condições de saúde, nomeadamente: a asma, doenças 

neurológicas e do desenvolvimento neurológico, doença pulmonar obstrutiva crónica, 

doenças cardíacas, doenças do sangue, diabetes, doenças hepáticas ou renais, distúrbios 

metabólicos, doenças ou toma de fármacos que enfraquecem o sistema imunitário, 

pessoas com menos de 19 anos que façam um tratamento prolongado com ácido 

acetilsalicílico e pessoas obesas (IMC superior a 40). 31  

 

2.1.4.Vacinação 

A gripe é responsável por epidemias todos os anos durante os meses de inverno, 

ocasionalmente provoca pandemias como o caso da pandemia de 1918-1919, envolvendo 

o Vírus Influenza H1N1, que causou 21,5 milhões de mortos estimados. Todos os anos 

estima-se que 3 a 5 milhões de casos de doença grave e certa de 250 000 a 500 000 

mortos provocados pela gripe. 32 

O método mais efetivo para prevenir a infeção e complicações provocadas pelo 

vírus Influenza é a vacinação. A vacina da gripe é clinicamente efetiva, com impacto 

económico, por evitar faltas ao trabalho (aumento da produtividade) ou reduzir a 
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necessidade de hospitalização (redução dos custos dos serviços de segurança social ou 

seguros de saúde). 33-34 

Atualmente, a vacina contra a gripe tem como principal objetivo a produção de 

anticorpos direcionados a locais específicos de alta variabilidade da proteína de superfície 

HA ou em menor extensão a glicoproteína NA. Esta especificidade associada a uma 

elevada taxa de mutação do vírus leva a uma rápida adaptação do vírus a anticorpos de 

infeção ou vacinação anterior, o que torna a imunização ineficaz contra um novo vírus, 

antigenic drift. A vacina trivalente é a mais utilizada, contem componentes de duas estirpes 

do tipo A e uma estirpe do tipo B. As estirpes usadas a cada ano são escolhidas 

aproximadamente oito meses antes da época de vacinação. Para a época de 2015-2016 a 

OMS recomenda que as vacinas para o hemisfério norte contenham as estirpes: 

A/California/7/2009(H1N1)pdm09, A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like vírus e 

B/Phuket/3073/2013. A escolha das estirpes é baseada na previsão da sua circulação na 

próxima época de vacinação. Estão em desenvolvimento modelos matemáticos de 

evolução do vírus Influenza para produzir a vacina mais eficaz. Caso a estirpe do vírus em 

circulação nessa época não coincida com a da vacina, pode levar a um aumento da 

morbilidade e/ou mortalidade. 35-36 

O processo industrial de produção da vacina da gripe é um trabalho intensivo e 

demorado que depende da disponibilidade de ovos de galinha embrionados. Para a 

produção da vacina trivalente inativada, as estirpes do vírus influenza crescem 

separadamente em ovos de galinha embrionados. Depois dos vírus serem recolhidos, são 

inativados com formalina e as subunidades HA e NA são separadas. As três estirpes são 

juntas e embaladas num dispositivo unidose. A quantidade de vírus produzido em cada ovo 

de galinha embrionado está dependente das características de crescimento do vírus de 

referencia dessa estirpe. Em média, é necessário aproximadamente um ovo para produzir 

uma dose de uma estirpe. Caso exista alguma alteração numa estirpe previamente 

escolhida, e a produção já se tenha iniciado, não vai haver em tempo útil vacinas suficientes 

para a época de vacinação. 37 

Até fevereiro de 2016, segundo os dados recolhidos pelo projeto “vacinometro”, já 

foram vacinados 63% dos portugueses com 65 ou mais anos, 28% dos indivíduos 

portadores de doenças crónicas, 51% dos profissionais de saúde com contato direto com 

doentes e 30% com idades compreendidas entre os 60 e os 64 anos. Estima-se que 

tenham sido vacinados pela primeira vez 7% dos indivíduos pertencentes aos grupos de 

risco. 38 
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2.1.5.Aconselhamento farmacêutico 

O DL nº 171/2012, de 1 de agosto, consagra a possibilidade de as farmácias 

prestarem serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes, 

incluindo a administração de medicamentos e administração de vacinas não incluídas no 

plano nacional de vacinação. A Deliberação 139/CD/2010 de 21 de Outubro, do conselho 

diretivo do INFARMED, retificada pela Deliberação 145/CD/2010 de 4 de Novembro, deste 

mesmo conselho diretivo, consagra, no seu ponto 2, o seguinte: “A administração de 

vacinas nas farmácias de oficina é da responsabilidade do farmacêutico diretor técnico da 

farmácia de oficina e deve ser executada por farmacêuticos com formação adequada 

reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos ou por enfermeiros específica e 

exclusivamente contratados para esse efeito”. A vasta rede de cobertura geográfica das 

farmácias comunitárias e o fato de se encontrar no final da cadeia de frio, permite uma 

maior acessibilidade e segurança da população à vacina e à administração técnica da 

mesma. A mais-valia do farmacêutico na cobertura vacinal da população através do 

contributo das farmácias assume um papel central no acesso à vacinação contra a gripe. 

O farmacêutico tem de frequentar uma formação para o habilitar com competências para 

a administração de medicamentos por via subcutânea e intramuscular, vias de 

administração estas que são as adequadas para a maioria das vacinas e dos 

medicamentos injetáveis em ambulatório. 39 

 

2.1.6.Ação desenvolvida 

Na FN são dispensadas muitas vacinas da gripe durante a época de vacinação. O 

farmacêutico tem um papel fundamental na divulgação e informação sobre a importância 

da vacinação na população em geral, principalmente nos grupos de risco. Neste sentido, e 

como farmacêutico estagiário, propus ao diretor técnico e à equipa da farmácia a 

divulgação da importância da vacinação. De modo a ser o mais objetivo possível elaborei 

um panfleto (anexo 4.2) para distribuir pelos utentes da farmácia principalmente pelos que 

iam comprar a vacina da gripe ou tinham alguma dúvida sobre a gripe. A distribuição do 

panfleto foi acompanhada de informação oral e esclarecimento de dúvidas, sempre 

acompanhado pelo diretor técnico ou pelo farmacêutico responsável. Com a minha 

experiencia profissional, fui percebendo que existem muitas confusões e mitos sobre a 

gripe e é difícil não ouvir ao balcão de uma farmácia coisas como “gripe e constipação são 

a mesma coisa”, “Vacina contra a gripe funciona?”, “Vacina da gripe provoca gripe?” ou “a 

gripe tem de ser tratada com antibióticos”. Além da informação prestada aos utentes da 

farmácia foi-me proposto a realização de um inquérito (anexo 4.3) no momento da 
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distribuição do panfleto e esclarecimento de dúvidas, para perceber melhor o perfil de 

utente da FN sobre a gripe e vacinação. Para esta tarefa contei com a ajuda da equipa da 

FN e utilizei a plataforma Formulários do Google para agilizar a realização dos inquéritos. 

Esta ação foi realizada durante os meses de outubro, novembro, dezembro e 

janeiro, este último com pouca expressão por ter tido pouca procura pela vacina da gripe. 

Os utentes mostravam-se interessados em perceber melhor o que era a gripe realmente e 

a importância da vacinação, principalmente os grupos de risco. 

Foram recolhidos 156 inquéritos e os dados foram organizados em gráficos e 

apresentados à equipa da FN (Anexo 4.4). Após a análise dos dados verifica-se que a 

distribuição das idades de aquisição da vacina da gripe concentra-se maioritariamente 

entre os 58 a 80 anos, com a média de idade de 65 anos, sendo a maior parte do sexo 

feminino (69%). A recomendação médica para a toma da vacina da gripe corresponde a 

72% das aquisições, 69% toma a vacina anualmente e 62% da população está incluída no 

grupo de risco, como era de prever, já que a maior parte dos utentes tem mais de 65 anos. 

Relativamente à informação por parte dos utentes, verifica-se que 64% dos utentes 

considera que gripe e constipação são a mesma coisa e 60% acha que a gripe deve ser 

tratada com antibióticos, o que pode levar a automedicação inadequada, agravamento dos 

sintomas e progressão da gripe. Sobre a vacina da gripe 67% considera que a vacina da 

gripe funciona para prevenir complicações e 46% afirma que a vacina da gripe provoca 

gripe. 

Estes dados confirmam a necessidade de prestar mais informação aos utentes 

sobre a gripe. A análise das notas atribuídas pelos utentes sobre a importância da 

informação prestada confirma esta afirmação, pelo que 90% dos inquiridos deu uma nota 

de 8 a 10. O farmacêutico tem a obrigação e está preparado para atuar na distinção entre 

gripe e constipação e necessidade de reforçar a inefetividade dos antibióticos e alertar para 

a propensão posterior para o desenvolvimento de resistências. A explicação de dúvidas e 

mitos sobre a gripe por parte do farmacêutico leva a uma maior adesão dos utentes à 

vacinação. 

O farmacêutico tem assim um papel importante na manutenção da saúde pública e 

como futuro profissional considero este trabalho como motivação para o trabalho a 

desenvolver futuramente. 
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2.2.Dermatite Atópica 

A Dermatite Atópica (DA) é uma doença de pele que afeta entre 2-5% dos adultos 

e entre 10-20% das crianças a nível mundial. É uma doença crónica caracterizada por pele 

escamada, seca e irritada e ocasionalmente por crises agudas com sintomas mais 

angustiantes. Por enquanto não há nenhuma cura conhecida, mas cuidados regulares e 

consistentes podem proteger a pele. 40 

Durante o estágio fui deparado com inúmeras situações de dúvidas e pedidos de 

ajuda para o tratamento da dermatite atópica. É um problema que causa muitas duvidas e 

confusões aos utentes. Assim, foi organizada uma palestra aos utentes, principalmente 

pais, para esclarecer duvidas e explicar melhor o que é realmente a “pele atópica”.  

 

2.2.1.Introdução 

A DA é uma doença muito frequente em crianças e que afeta várias etnias e tipos 

de pele. As manifestações da doença podem ser o resultado de uma complexa interação 

com fatores ambientais ou alergénios presentes em alimentos, ou então, de outros fatores 

como uma disfunção da barreira dermatológica, suscetibilidade aumentada dos genes e 

fenómenos imunológicos. 41 

A DA pode ser classificada em dermatite atópica intrínseca, que apresentam níveis 

normais de IgE no soro e pouca sensibilização a alergénios ambientais, ou dermatite 

atópica extrínseca, que apresentam níveis elevados de IgE no soro e sensibilização a 

alergénios, sendo geralmente utentes que apresentam uma forte correlação com alergias 

alimentares, rinite alérgica ou asma por exemplo. Esta patologia apresenta sinais clínicos 

próprios a nível da morfologia e uma distribuição corporal característica, desde as mais 

leves e localizadas, até às mais graves e disseminadas. Este tipo de eczema geralmente 

evidencia-se pelo aparecimento de prurido, xerose, eritema, pápulas, seropápulas, 

vesículas, pitiríase alba, descamação, gretas e fissuras e liquenificação e cuja gravidade 

varia consoante a idade do doente. 41 

Na infância esta patologia caracteriza-se pelo desenvolvimento de eritema, pápulas, 

vesículas e prurido sobretudo na face e nos membros sendo estes frequentemente 

associados a alterações climáticas, infeções respiratórias, entre outros. Na fase pré-

puberal surgem essencialmente pápulas eritematosas nas dobras dos joelhos, cotovelos, 

pescoço, pulso e tornozelos, que progressivamente evoluem para o estado de 

liquenificação, ou seja, endurecimento, escurecimento e acentuação dos sulcos da pele. 

Na idade adulta, é frequente observar liquenificação nas regiões de flexão dos braços e 

das pernas, pescoço e mãos. 41 
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A barreira da pele não é sempre igual ao longo da vida, pelo que vai variando em 

vários aspetos conforme a idade, existindo por isso muitas diferenças entre a pele de uma 

criança e a de um adulto. Tem sido demonstrado diferenças nos fatores de hidratação da 

pele (Natural moisturizing factors) e na concentração lipídica à superfície na idade adulta 

e nas crianças, sendo os destes últimos inferiores aos dos adultos. As crianças com idade 

inferior a dois anos exibem uma epiderme e estrato córneo mais finos assim como 

corneócitos pequenos e apesar das crianças terem um teor de água superior, estas 

apresentam também uma maior perda de água transepidérmica. Na infância a barreira da 

pele evidencia características especiais, pH baixo, descamação elevada e uma taxa de 

proliferação elevada. Estes fatores resultam na criação de uma barreira epidérmica 

vulnerável a fatores ambientais, microbianos e irritantes assim como a alguns tipos de 

agentes tópicos e emolientes. Assim, os fatores característicos desta patologia são o 

defeito na barreira e a sua suscetibilidade a fatores externos, que por serem próprios da 

patologia, auxiliam fortemente a facilidade do diagnóstico. 41 

 

2.2.2.Fatores de risco 

A Dermatite Atópica apresenta alguns fatores de risco associados, entre os quais 

se destacam dois pela sua elevada frequência, história familiar de atopia e perda de 

funções do gene da filagrina. 42 

Cerca de 70% dos pacientes com DA têm histórico familiar desta patologia. A 

probabilidade do desenvolvimento de atopia varia consoante a frequência no seio familiar, 

então crianças em que um dos pais tem dermatite atópica têm uma probabilidade de 

desenvolver a doença três vezes superior a uma criança sem familiares com a patologia. 

No caso de crianças em que ambos os pais sofrem da patologia, esta probabilidade 

aumenta para cinco vezes superior à de uma criança sem histórico familiar. 42 

Os pacientes com DA são geralmente muito sensíveis a alergénios quer ambientais 

quer alimentares. 43 

 

2.2.3.Fisiopatologia 

Embora a DA não apresente um mecanismo completamente conclusivo, tem alguns 

fatores que permitem identificar o seu desenvolvimento. Existem várias hipóteses que 

fundamentam o aparecimento da patologia e são sustentadas pela existência de genes 

suscetíveis e fatores ambientais desencadeantes.  

As mutações no gene da filagrina é uma causa frequente do desenvolvimento de 

DA. Tendo em conta que os produtos da degradação das filagrinas contribuem para a 
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hidratação e função barreira da epiderme, a existência de mutações no gene das filagrinas 

aumenta o risco de DA. As filagrina são filamentos que se agregam a proteínas e 

encontram-se muito abundantes na barreira epitelial, intervindo na estabilização da 

membrana, sendo por isso fundamentais no desenvolvimento ou não de um fenótipo 

atópico. As filagrinas exercem um papel fundamental na diferenciação terminal da 

epiderme e na formação da barreira da pele, interferindo inclusive no desenvolvimento do 

extrato córneo. Assim, a presença de mutações nos genes de proteínas estruturais da 

epiderme, conduzem ao comprometimento da barreira aumentando a penetração de 

alergénios. 43-45 

Na fase aguda, o processo de sensibilização é iniciado pelas células de Langerhans, 

que são células apresentadoras de antigénios. Estas intervêm no processamento do 

antigénio e enviam os seus fragmentos aos linfócitos, estimulando consequentemente os 

linfócitos T helper (Th) e a polarização dos linfócitos Th0 a Th2. Os linfócitos Th2 vão induzir 

a segregação de interleucinas, nomeadamente IL-3, IL-4, IL-5, IL-13, ativando a resposta 

humoral. 46  

A fase crónica caracteriza-se pela diferenciação das Th0 em Th1, provocando a 

secreção de citoquinas pró-infamatórias que ativam a resposta imune celular. A inflamação 

da pele torna-a mais suscetível à colonização de Staphylococcus aureus, que são bactérias 

com a capacidade de potenciar a sensibilização através da produção de antigénios. A 

maior sensibilização aumenta a predisposição para a produção de elevados níveis de 

imunoglobulina E (IgE) que, quando associada a danos na barreira cutânea, são um 

possível contributo para o desenvolvimento de DA embora seja uma associação pouco 

conclusiva. A IgE aumentada eleva a quantidade de mastócitos e eosinófilos periféricos, 

favorecendo o desenvolvimento de eritema e prurido. 43 

 

2.2.4.Tratamento 

Um dos sintomas mais frequentes da DA é a xerose, daí o uso de hidratantes 

tópicos. Estes apresentam uma composição rica em agentes emolientes, oclusivos e 

humectantes que permite diminuir a perda de água transepidérmica. A utilização de 

hidratantes, para além de aumentar o nível de hidratação, reduz o prurido, eritema e 

fissuras, limitando também a inflamação e severidade dos sintomas. Desta forma contribui 

para uma redução da utilização de anti-inflamatórios. Os hidratantes podem encontrar-se 

sob a forma de gel, óleo, pomada, creme ou loção, e cada um apresenta diferentes 

vantagens de acordo com as características inerentes. O hidratante ideal deve conter 

agentes seguros, eficazes, baratos, isento de aditivos como fragâncias, perfumes e outros 

sensibilizantes. 43 
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Existem medidas não farmacológicas importantes, como os cuidados referentes ao 

banho. O banho deve ser efetuado apenas uma vez por dia, com água tépida e uma 

duração limitada de cinco a dez minutos. É recomendada a utilização de agentes de 

limpeza com pH neutro ou moderadamente baixo, hipoalergénicos e isentos de fragâncias. 

Desta forma, sugere-se a utilização de agentes de limpeza com agentes tensioativos 

sintéticos bem tolerados pela pele, Syndets, ou produtos que não contenham sabões, 

nonsoap cleansers. Os sabões contendo surfactante não são aconselhados, uma vez que 

estes interagem com os lípidos e proteínas da camada córnea causando xerose. 43 

A terapêutica corticosteroide é também um suporte no tratamento desta dermatite 

uma vez que atua sobre as células imunitárias nomeadamente linfócitos T, monócitos, 

macrófagos e células dendríticas, interferindo no processamento de antigénios e 

suprimindo a libertação de citoquinas pró-inflamatórias. Geralmente são utilizados como 

terapêutica anti-inflamatória tópica padrão, visto terem a capacidade de diminuir sinais 

agudos e crónicos da DA. Os corticosteroides de elevada potência (dipropionato de 

betametasona, propionato de clobetasol ou diacetato de diblorazona) são geralmente 

utilizados apenas para controlar rapidamente fases agudas, restringindo-se a quantidade 

e o tempo de aplicação nestes casos. Para tratamentos de longo prazo, deve dar-se 

preferência a corticosteroides que são efetivos e a sua utilização deve ter em conta a 

minimização dos riscos de efeitos adversos (dexametasona ou hidrocortisona). A aplicação 

deve ser feita entre uma a duas vezes por dia enquanto a crise se encontra ativa. Os 

corticosteroides não devem ser aplicados em locais perioculares uma vez podem aumentar 

o risco de glaucoma e cataratas. 43 

Os inibidores tópicos da calcineurina são uma terapia anti-inflamatória secundária. 

As moléculas pertencentes a esta classe, como o tacrolimus e o pimecrolimus têm 

caraterísticas imunossupressoras. Elas inibem a ativação dos linfócitos T, reduzindo a 

libertação de citoquinas pró-inflamatórias e os respetivos mediadores da reação 

inflamatória ativos na DA. Contudo, contrariamente aos corticosteroides tópicos, estas não 

realizam nenhum efeito sobre as células de Langerhans nem reduzem a quantidade de 

células Th. O seu efeito é exercido nos mastócitos, ativando-os, e o tacrolimus provocam 

a diminuição capacidade co estimuladora das células epidérmicas e diminuição da sua 

quantidade. As formas mais usuais são pomadas contendo tacrólimos, numa percentagem 

de 0,03% e 0,01%, e cremes contendo pimecrolimus, numa percentagem de 1%. É 

aconselhável a aplicação duas vezes por dia, no caso das pomadas com tacrolimus, 

contudo as pomadas com picecrolimus são mais eficazes na diminuição da inflamação e 

prurido em locais como a cabeça, pescoço. 43,46 



28 
 

A suplementação com probióticos e fórmulas hidrolisadas demonstraram um efeito 

benéfico na prevenção do desenvolvimento de eczema em crianças com risco elevado de 

alergias. 43 

 

2.2.5.Produtos na farmácia 

São vários os produtos para pele atópica disponíveis nas farmácias. Na FN, tive a 

oportunidade de trabalhar com a gama de produtos da A-derma® e Avène®. 

A A-derma® é uma marca dermatológica de produtos cuja missão é cuidar de todas 

as peles sensíveis. O principio ativo natural base dos produtos desta gama é a aveia, 

Plantules de Aveia Rhealba®, jovem rebento, recolhido no primeiro estádio do seu 

crescimento. Rico em ativos raros, novos e patenteados possuindo atividades 

dermatológicas e isento de proteínas detetáveis > 0,03 ppm. Para o tratamento da pele 

atópica a gama Exomega® é a recomendada. Desde os produtos de higiene até aos 

emolientes esta gama apresenta bons resultados e adesão por parte dos utentes, 

apresentando como vantagens não ter parabenos, perfume ou sabão. A gama disponibiliza 

gel, champô ou óleo de banho assim como bálsamo, creme ou leite para se adaptar a cada 

situação. 47 (Anexo 4.5) 

A Avène é uma marca dermatológica que têm como base a água termal d’Avène. 

Ao longo do seu percurso subterrâneo de mais de 40 anos, a água termal d’Avène 

enriquece-se em minerais e em oligoelementos. No fim desta longa viagem, chega à 

nascente, abundante, pura e rica nas suas propriedades suavizantes e anti-irritantes. A 

gama Xeracalm A.D foi desenvolvida para o tratamento da pele atópica e baseia-se numa 

fórmula multicompetente, elaborada com um inovador ingrediente ativo I-modulia®, 

Inovação biotecnológica desenvolvida após 12 anos de investigação pelos Laboratórios 

Pierre Fabre, que diminui a sensação de prurido provocada pela secura cutânea, suaviza 

as vermelhidões provocadas pelas irritações devidas à hiper-reactividade da pele, reensina 

a pele a proteger-se. Os CER-OMEGA reparam, nutrem a pele e reforçam o filme 

hidrolipídico protetor e a água termal d’Avène suaviza, atenua a sensação de desconforto 

e acalma a pele. A gama disponibiliza creme, balsamo e óleo de banho relipidantes. 48 

(Anexo 4.6) 

 

2.2.6.Ação desenvolvida 

Devido à procura na FN de soluções para a DA, principalmente em crianças, 

organizei um whorkshop sobre a dermatite atópica no dia 18 de março de 2016, em 

colaboração com os laboratórios Pierre-Fabre, que comercializa os produtos da marca A-
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derma® e Avène®, que disponibilizou amostras para os utentes experimentarem a textura 

e avaliarem o seu efeito. Foram abordados utentes da FN com DA sobre a realização desta 

ação, e foi afixado um cartaz sobre a sua realização, para os interessados. (Anexo 4.7) 

O evento teve a participação de onze utentes da farmácia, assim como os 

colaboradores da farmácia que puderam estar presentes. A apresentação foi efetuada em 

powerpoint com uma linguagem acessível ao publico (Anexo 4.8). No final da apresentação 

houve tempo para os utentes exporem as suas duvidas numa perspetiva pessoal, que é 

muito importante para os restantes utentes, colaboradores ou para mim próprio. Os utentes 

mostraram-se informados sobre o problema e tratamento, mas com muitas dúvidas. 

As dúvidas mais frequentes foram relativas ao tratamento da DA. No geral os 

utentes já se encontravam a fazer os tratamentos adequados, devido ao aconselhamento 

anterior da equipa da FN. No entanto, verifiquei a dificuldade que alguns utentes tinham na 

aquisição dos produtos, devido aos preços elevados. Ficou bem explícito a importância de 

fazer um tratamento integrado deste problema, ou seja, utilizar tratamento adequado tanto 

no banho como hidratação diária e seguir as indicações médicas. A expectativa da maior 

parte dos utentes, no inicio do tratamento era que o resultado fosse imediato ou o mais 

rápido possível, o que levou a vários utentes a desistirem do tratamento numa fase inicial, 

mas após aconselhamento farmacêutico retomaram os tratamentos. Os utentes 

demostraram o valor que o farmacêutico apresenta no aconselhamento sobre DA e o 

principal motivo para esse reconhecimento é que obtiveram resultados efetivos com o 

tratamento. 

Estas ações são importantes para esclarecer dúvidas, medos ou confusões que os 

utentes têm sobre este problema que é muito comum na sociedade e assim tomarem as 

medidas necessárias para prevenir ou resolver da melhor maneira possível. 
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4. ANEXOS 

4.1. Formação Pierre-Fabre 
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4.2.Panfleto informativo sobre a Vacina da Gripe 
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4.3. Questionário sobre a gripe e vacinação 
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4.4.Resultado do inquérito sobre a gripe e vacinação 
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4.5.Memento A-derma® 
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4.6.Memento Avène® 
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4.7.Cartaz Workshop dermatite atópica 
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4.8.Apresentação dermatite atópica  
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