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Resumo 

 

O presente relatório pretende descrever as principais valências e conhecimentos 

adquiridos ao longo dos seis meses na Farmácia Almeida Cunha. Encontra-se dividido em duas 

partes. A primeira descreve os temas que desenvolvi. Foram elaborados em resposta a situações 

que foram surgindo e que julguei serem benéficos para mim, para a farmácia e para os utentes. 

A segunda parte tem como objetivo descrever as principais atividades desenvolvidas. Tal como 

exigido, tentei personalizar as descrições e omiti pormenores legislativos e técnicos. 

 

Durante estes seis meses, tive a oportunidade de realizar as várias atividades inerentes à 

profissão farmacêutica, desde aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde, à sua 

receção, armazenamento e dispensa. O estágio permitiu-me ter contato com aspetos respeitantes 

à gestão da farmácia, nomeadamente os critérios utilizados na seleção de fornecedores, na 

realização das encomendas e na organização e controlo dos produtos existentes. Ao fim de dois 

meses iniciei o atendimento ao balcão, onde aprofundei os aspetos legais e técnicos aos quais 

está sujeita a dispensa de medicamentos. Para além disso, conheci a importância da relação com 

o utente, na sua dimensão profissional e humana, aquando da transmissão de todas as 

informações necessárias à promoção da sua saúde e bem-estar. 
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Parte I 

A primeira parte do relatório diz respeito aos temas desenvolvidos ao longo do estágio.  

 

1 Inquérito sobre Automedicação 

1.1 Seleção do Tema 

Com o início do período de atendimento ao público que realizei na Farmácia Almeida 

Cunha (FAC), verifiquei que era muito comum a prática da automedicação por parte dos 

utentes, sendo uma realidade com que me deparava todos os dias. De forma a compreender 

melhor o fenómeno e, numa perspetiva de melhorar aconselhamento farmacêutico nestas 

situações, realizei um curto inquérito, com o objetivo de caracterizar melhor esta prática. Os 

resultados deste serviriam como ponto de partida para o desenvolvimento das minhas atividades 

durante o resto do estágio. Por não ser exequível abordar todos as situações, decidi aprofundar 

os temas que considerei mais relevantes, ou que revelassem uma necessidade da FAC ou, ainda, 

utilidade para os utentes.  

Neste inquérito foco a forma como o utente encara a automedicação: com que 

regularidade o faz, a confiança no farmacêutico, os motivos e de que forma opta pela 

medicação, para que tipo de situações a usa e a noção de eficácia e dos riscos percecionados. 

Com isto tentei também transmitir à população que, a possibilidade de adquirir medicamentos 

sem prescrição médica, não é sinónimo de inexistência de efeitos adversos. 

 

1.2 Introdução 

De acordo com o Despacho nº17690/2007, de 23 de Julho, o conceito de automedicação 

é definido como “a utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de 

forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras 

e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde”[1]. 

Segundo a OMS, corresponde à seleção e uso de medicamentos pelo utente com o objetivo de 

tratar doenças ou sintomas fáceis de reconhecer e que, quando feita de forma adequada e 

responsável, ajuda a tratar e prevenir doenças de menor gravidade sem recurso a consulta 

médica, traduzindo-se num benefício social e pessoal [2,3]. No entanto, é também citada como 

uma prática que pode levar ao uso incorreto do medicamento e que leva a uma série de riscos 

potenciais para a saúde [4]. Embora seja considerada útil quando feita de forma criteriosa, 

quando usada erroneamente, sem orientação e fundamentação adequadas por parte de um 

profissional de saúde, anula os seus benefícios [3]. O aumento da disponibilidade de MNSRM 

pode potencializar uma utilização indevida e abusiva do medicamento, aumentando o risco de 

reações adversas a medicamentos (RAM). Para além disso, pode ainda atrasar ou mascarar o 

diagnóstico de uma doença grave, quando é praticada de forma irresponsável [5]. As estratégias 
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para controlar e minimizar os riscos da automedicação devem envolver sistemas de 

monitorização, a promoção da educação e informação, e uma parceria entre pacientes, médicos 

e farmacêuticos [2]. 

Quando a compra MNSRM ocorre fora das farmácias, a única informação acessível ao 

utente encontra-se na bula do medicamento. Diversos estudos confirmam que o aconselhamento 

previne o uso indevido dos medicamentos e, consequentemente, as RAM, sublinhando a 

importância do aconselhamento farmacêutico [6]. 

Para que as situações de automedicação sejam responsáveis, estas não podem 

ultrapassar uma duração de sete dias e em caso de febre, três dias. Quando os sintomas 

persistem por mais tempo, a automedicação é contraindicada e o utente deve ser encaminhado 

ou recorrer a uma consulta médica [4]. A automedicação responsável é aquela que usa MNSRM 

nas situações passíveis de automedicação (anexo I), de forma consciente e com a orientação de 

um profissional de saúde. 

 

1.3 População e Amostra 

O inquérito (anexo II) foi realizado durante a última quinzena de Janeiro, entre os dias 

19 e 30, tendo como população alvo os utentes da FAC que se mostrassem recetivos para 

responder ao mesmo. Os inquéritos foram realizados por mim durante o meu período de 

atendimento ao público e demoravam cerca de 3 a 4 minutos. Informei todos os inquiridos do 

objetivo do mesmo e garanti que todos os dados recolhidos seriam tratados de forma anónima. 

A amostra final foi constituída por 60 indivíduos, uma vez que, como critério de 

exclusão, eliminei 5 inquéritos que não se encontravam preenchidos na totalidade. 

 

1.4 Resultados e Análise de Dados 

Todos os dados recolhidos encontram-se discriminados nas tabelas do anexo III. Exprimi os 

resultados em valores percentuais (relativos à amostra final de 60 inquiridos, n=60) e apresentei 

os mesmos através de gráficos.  
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1.4.1 Caracterização da amostra 

Em relação à identificação do inquirido, optei por indicar apenas o sexo do mesmo e 

questionar a idade, de forma a criar diferentes grupos etários e observar em que faixa etária se 

encontra a maioria dos inquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um maior grupo de inquiridos (30%) apresenta idades entre 50 a 60 anos, sendo que o 

segundo e terceiro maiores grupos apresentam idades entre os 20 a 30 anos e entre os 60 a 70 

anos, respetivamente. Embora seja uma amostra com uma grande diversidade de idades, mais de 

metade dos inquiridos (65%) tem 50 anos ou mais. É uma amostra constituída maioritariamente 

por indivíduos do sexo feminino (63%), o que pode indicar que na FAC a maioria dos utentes 

são mulheres na faixa etária dos 50 aos 70 anos. 

 

1.4.2 Frequência e duração da automedicação com MNSRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível verificar que a grande maioria dos inquiridos (80%) se automedica com 

pouca frequência (duas a cinco vezes por ano) ou raramente (uma vez por ano ou menos).  

Em relação à duração da automedicação, verifica-se que a grande maioria (90%) não 

excede os 5 dias de uso do MNSRM, portanto, dentro do que é considerado uma prática 

responsável. 

Gráfico 1 – Distribuição percentual da amostra, 

de acordo com a idade (em anos). 

 

Gráfico 2 – Distribuição percentual da amostra, 

de acordo com o género. 

 

Gráfico 3 – Distribuição percentual da amostra 

segunda a frequência com que pratica 

automedicação. 

 

Gráfico 4 – Distribuição percentual da 

amostra de acordo com a duração da 

automedicação. 
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Gráfico 6 – Distribuição percentual 

da amostra de acordo com os motivos 

para a automedicação. 

75% 

25% 

Sim  

Não 

Gráfico 7 – Distribuição percentual da amostra relativa à 

questão “Procurou informações ou esclarecimentos 

adicionais sobre o medicamento?”. 

 

1.4.3 Em que situações se recorre à automedicação com MNSRM 

Gráfico 5 – Distribuição percentual da amostra de acordo com as situações em que os 

inquiridos recorrem à automedicação. 

 

Os estados gripais/constipação, a congestão nasal, a febre e as cefaleias são as situações 

em que os inquiridos mais recorrem à automedicação, com percentagens de 85%, 58%, 45% e 

40%, respetivamente. São seguidas da diarreia (42%), obstipação (32%) e dores musculares 

(31%). De sublinhar a candidíase vaginal com 28% das respostas e a acne com 23%.  

 

1.4.4 Motivos para a automedicação com MNSRM 

 

A maioria dos inquiridos (67%) escolhe como motivo 

para a automedicação o facto de considerar que o 

problema de saúde era ligeiro. Uma percentagem 

também considerável (31%) refere que o fez para 

evitar uma consulta médica, com o objetivo de reduzir 

custos ou poupar tempo. Nenhum dos inquiridos 

refere ter-se automedicado por indicação de terceiros 

ou influência da publicidade. 

 

 

1.4.5 Procura de informações ou esclarecimentos adicionais sobre o medicamento 
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Gráfico 8 – Distribuição percentual da 

amostra relativa à forma como os inquiridos 

obtêm informações/esclarecimentos sobre o 

MNSRM. 

75% 

25% 

Sim  

Não  

25% 

75% 

Sim 

Não 

 

1.4.6 Como obteve as informações ou quem prestou os esclarecimentos adicionais sobre o 

medicamento 

Verifica-se que 75% dos utentes procuram 

esclarecimentos adicionais sobre o 

medicamento. Destes, 64% recorrem ao 

farmacêutico. Procuram também 

informações na bula ou na internet, contudo, 

importa referir que nestes casos não existe a 

orientação de um profissional de saúde para 

filtrar a informação, tornando-se, desta 

forma, mais difícil para os utentes distinguir 

aquilo que importa reter. 

 

 

1.4.7 A automedicação e os riscos para a saúde 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Distribuição percentual da amostra à questão “Acredita que a automedicação pode 

trazer algum risco para a saúde?”. 

 

 

1.4.8 Suspensão da automedicação face a efeitos adversos 

 

 

 

 

 

Gráfico 10- Distribuição percentual das respostas à questão “Alguma vez suspendeu a 

automedicação face a efeitos adversos?”. 

 

A maioria dos inquiridos (75%) acredita que pode trazer algum risco para a saúde e em 

relação à suspensão da automedicação face RAM, verifica-se que 25% dos inquiridos já o fez. É 
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um resultado que demonstra a importância do acompanhamento e aconselhamento por parte de 

um profissional de saúde qualificado. 

 

1.5 Conclusão  

Das 60 pessoas inquiridas, todas elas já se automedicaram com MNSRM. Pode-se 

concluir que esta é uma prática comum entre os utentes da FAC e também transversal a todas as 

faixas etárias estudadas. Embora a maioria dos inquiridos seja do sexo feminino (62%), a 

amostra inclui também um número representativo de indivíduos do sexo masculino (37%), não 

constituindo, portanto, uma limitação do estudo.  

Quanto à frequência da automedicação, os resultados apontam para uma frequência de 

automedicação responsável entre a população da FAC, uma vez que a maioria dos inquiridos 

(80%) não o faz com frequência, e apenas 10% dos inquiridos o faz por períodos de tempo 

superiores a 5 dias. Isto vai de encontro àquilo que é recomendado para estas situações – não 

exceder um período de 3 a 7 dias, de acordo com as circunstâncias. 

Em relação às situações em que os inquiridos recorrem à automedicação, a grande 

maioria refere os estados gripais/constipação, a congestão nasal e a febre. Uma grande 

percentagem de inquiridos também recorre à automedicação em casos de cefaleias, dores 

musculares, obstipação, candidíase vaginal e acne. De todas estas situações, selecionei aquelas 

em que me sentia menos preparada para fazer um bom aconselhamento ou em relação às quais 

tive mais dúvidas nos atendimentos, como no caso da diarreia ou da acne, ou, ainda, naquelas 

em que potencialmente poderia intervir junto da comunidade, como no caso da candidíase 

vaginal. 

O resultado mais surpreendente do inquérito prende-se com a percentagem de mulheres 

que refere recorrer à automedicação numa situação de candidíase vaginal (28%). Na verdade, 

foram inúmeros os casos de mulheres que se dirigiam à farmácia com queixas de prurido ou 

desconforto vaginal, que solicitavam esclarecimentos ou MNSRM para esta situação, portanto, 

é um resultado que vai de encontro à realidade percecionada durante o atendimento. Há ainda 

que ter em conta que a amostra é constituída maioritariamente por mulheres, o que pode ter 

afetado os resultados. No entanto, não deixa de ser relevante que em 38 mulheres inquiridas, 17 

tenham referido a candidíase vaginal, perfazendo um total de 45% dos indivíduos de sexo 

feminino dentro da amostra em estudo.  

A maioria dos inquiridos (75%) procura informações ou esclarecimentos adicionais 

sobre o medicamento e, destes, 64% recorre ao farmacêutico nestes casos. Também uma grande 

percentagem dos inquiridos (75%) mostrou ter consciência dos riscos da automedicação e 25% 

suspendeu a situação de automedicação face a efeitos adversos. Os resultados para estas 

questões reafirmam a importância da não banalização desta prática e a importância do 

farmacêutico como o profissional de saúde mais habilitado para intervir neste tipo de situações, 
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aconselhando sobre a terapêutica e sobre os riscos, de forma a garantir uma automedicação 

responsável e o uso racional do medicamento. Por outro lado, o farmacêutico encontra-se numa 

posição privilegiada para auxiliar os utentes no reconhecimento de um problema de saúde 

ligeiro, ou reencaminhando-os para consulta médica, quando necessário, garantindo, desta 

forma, apenas os benefícios da automedicação. 

Quanto às limitações do estudo, devo referir que ao longo do período de inquérito, 

apercebi-me de que a linguagem do mesmo não era acessível para a grande maioria dos utentes. 

Por esta razão, muitas vezes fui eu própria que li e expliquei as questões e as opções do mesmo, 

de maneira a facilitar o seu preenchimento por parte dos inquiridos. Também entendo que aqui 

possam ter ocorrido alguns erros ou sugestões involuntárias da minha parte.  

Posso concluir que cumpri o objetivo a que me propus com a realização do inquérito e 

que este me permitiu desenvolver os temas que teriam um maior impacto positivo na vida dos 

utentes que frequentam a FAC. Apresentei também os resultados à restante equipa (anexo IV). 

 

2. Acne 

2.1 Caso de estudo 

Durante o atendimento ao público, em várias situações senti que tinha dificuldade em 

aconselhar alguns MNSRM para afeções cutâneas ou produtos de dermocosmética. Sobretudo 

no caso da acne em mulheres jovens. Tendo em conta que esta foi também uma das situações 

com uma percentagem de resposta considerável no inquérito realizado, decidi abordar o tema, 

usando o caso de uma utente que apresento de seguida. 

 

1ª visita à FAC 

Mulher de 23 anos, com excesso de peso. Sofre de nefropatia por IgA, diagnosticada 

aos 16 anos pela presença de hematúria microscópica numa análise de rotina à urina tipo II e 

posterior biópsia para confirmar o diagnóstico. Queixa-se de dor de dentes devido a uma 

extração dentária e quer saber se pode tomar Bruffen® 200mg ou Clonix®. Em conversa, refere 

também algum desconforto devido a secura ocular e secura cutânea, queixando-se de “estar com 

a autoestima muito em baixo” uma vez que estava a iniciar tratamento para a acne, mas esta 

apenas se tinha agravado.  

 Medicação atual: Ramipril 5mg, Valsartan 160 mg e Isotretinoína 10 mg. 

 Parâmetros bioquímicos: Colesterol total: 206 mg/dL. 

 

A nefropatia por IgA é uma glomerulonefrite muito comum. Não existe cura e o 

tratamento passa por prevenir complicações e atrasar o dano renal [7]. Uma das complicações 

desta patologia é a hipertensão [7]. A utente faz terapêutica com dois anti-hipertensores. O 

ramipril é um inibidor da ECA (Enzima de Conversão da Angiotensina) e está descrito como 
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indicado para reduzir o risco ou atrasar o agravamento de problemas renais [8]. É também 

descrito que medicamentos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) podem aumentar a 

probabilidade de ocorrerem efeitos secundários se forem tomados conjuntamente com ramipril. 

O valsartan é um antagonista dos recetores da angiotensina II. Também para este anti-

hipertensor, está descrito que a utilização concomitante com AINEs pode levar a um aumento 

do risco de degradação da função renal [9]. Ora, sendo o ibuprofeno e a clonixina AINE’s, 

ambos estariam contraindicados nesta utente. Pareceu-me prudente aconselhar a utente a tomar 

apenas paracetamol 500mg para as dores. Aconselhei-a a questionar sempre o médico primeiro, 

a evitar misturas de analgésicos e também para não se automedicar com outros MNSRM sem 

explicar ao farmacêutico que é doente renal crónica. 

Em relação aos parâmetros bioquímicos, o colesterol total está acima daqueles que são 

os valores desejados (<200 mg/dL). De acordo com as recomendações para este tipo de 

nefropatia, os doentes devem tentar diminuir os níveis de colesterol através da dieta para 

atrasarem os danos renais [10]. Aconselhei a utente a fazer uma alimentação saudável, a ter 

alguns cuidados específicos como optar por menos proteína animal (carne, leite e queijo) e 

alimentos processados, fritos e ricos em gorduras saturadas. Incluir mais peixes ricos em ómega 

3 como atum, salmão e truta, as frutas e vegetais [10]. Por outro lado, encontra-se a fazer 

tratamento oral para a acne. É descrito como um efeito secundário muito frequente do uso da 

isotretinoína, o aumento dos níveis de colesterol no sangue e das proteínas na urina [11]. Tendo 

em conta este quadro e, embora a utente já tomasse uma dose baixa (10mg/dia), aconselhei-a a 

dirigir-se ao médico e relatar os efeitos secundários que sentiu. Para além disso, as restantes 

queixas (secura da pele e olhos) são também descritas como comuns [11,12]. Expliquei ainda que 

era normal um agravamento da acne no início do tratamento com isotretinoína e que, dentro de 

algumas semanas, iria sentir melhorias significativas [12].  

 

2ª Visita à FAC 

Após consulta com a nefrologista, a utente contou-me que a dosagem de isotretinoína 

tinha sido reduzida para 5mg diários e que aguardava os resultados de novas análises. Forneceu-

me algumas fotos do início do tratamento e fotos atuais (figura 1), quando pedi se podia usar o 

seu caso no meu relatório. Por fim, questionou-me sobre produtos de dermocosmética que 

poderia usar, mas que fossem “realmente eficazes”, uma vez que já tinha adquirido vários 

produtos que não corresponderam às espectativas. 
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Figura 1 – (a) Fotos da testa e do queixo da utente no início do tratamento com isotretinoína (3 

semanas) e (b) após mais 10 semanas de tratamento. 

 

2.2 Introdução 

A acne vulgar (AV) é considerada a doença de pele mais comum, afetando cerca de 

70% dos adolescentes, mas também mulheres adultas com alterações hormonais. É uma doença 

inflamatória crónica que envolve maioritariamente a face (em 97% dos casos), tendo um grande 

impacto psicológico negativo na maioria dos doentes [13]. É um processo multifatorial que inclui 

a unidade pilossebácea [14]. As características clínicas incluem pele oleosa, lesões não 

inflamatórias (chamadas de comedões abertos ou fechados), lesões inflamatórias (pápulas e 

pústulas) e ainda cicatrizes [15]. 

É difícil identificar ou isolar uma causa principal para a ocorrência da acne, mas 

existem três fatores fundamentais para o seu desenvolvimento, os quais estão interrelacionados 

e mediados por fatores hormonais e hereditários: a hiperatividade das glândulas sebáceas, 

alterações na queratinização folicular e a presença de bactérias da espécie Propionibacterium 

acnes [14]. 

 

2.3 Tratamento farmacológico 

O tratamento passa por diversas abordagens: 

1. Normalizar a queratinização; 

2. Eliminar ou reduzir a bactéria P. acnes; 

3. Remover o material que bloqueia os poros; 

4. Atacar a resposta inflamatória; 

5. Diminuir os níveis de sebo [14]. 

 

O tratamento tópico recorre a: 
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 Retinóides tópicos: tretinoína em creme (0,025% e 0,05%) e em solução (0,1%), 

adapaleno em creme e em gel (0,1%) e isotretinoína em gel (0,05%). Estes representam a 

primeira linha de tratamento na acne moderada, diminuem as lesões inflamatórias e os 

comedões e também aumentam a penetração de outros medicamentos. Contudo, podem 

provocar irritação, pelo que devem ser aplicados à noite e cerca de 30 minutos depois de lavar o 

rosto [14,16]. 

 Antimicrobianos tópicos: clindamicina, eritromicina em preparações à base de álcool e 

peróxido de benzoílo. Estão indicados na acne inflamatória e habitualmente usados em 

associação com retinoides tópicos [14,16]. 

 

No caso do tratamento sistémico, este passa pelo uso de: 

 Antibióticos orais: tetraciclinas de 1ª geração (oxitetraciclina, cloridrato de tetraciclina) 

e de 2ª geração (doxiciclina e minociclina). No caso das de 1ª geração, a absorção é prejudicada 

pela ingestão de alimentos e requerem duas tomas diárias, razão para uma menor adesão à 

terapêutica. São também usados macrólidos como a eritromicina e a azitromicina [14,16]. 

 Terapêutica hormonal: com recurso a antiandrogénicos como a espironolactona, 

ciproterona e contracetivos hormonais [14,16]. 

 Retinóides: isotretinoína oral, considerado o medicamento mais eficaz. Geralmente 

provoca secura cutânea, queilose e fotossensibilidade [14,16]. 

 

Os princípios ativos mais comuns nos MNSRM para o tratamento da acne são o 

peróxido de benzilo, o ácido salicílico (alfa-hidroxi-ácido), ácido azelaico, sulfur, sulfacetamida 

de sódio, e retinol (vitamina A) [17]. 

 

Tabela 1 – Lista de MNSRM que podem ser aconselhados para tratamento da acne, em 

Portugal.  

Nome comercial Princípio activo 

Peroxiben® Peróxido de benzoílo 

Vitamina A composta 

labesfal 

Retinol 

Benzac® Gel Peróxido de benzoílo 

Benzac® Wash Peróxido de benzoílo 

Skinoren® Ácido azelaico 

Eclaran ® Peróxido de benzoílo 
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O peróxido de benzoílo (PB) é muito usado devido à sua ação queratolítica [18]. É eficaz 

nas lesões inflamatórias e não inflamatórias, apresenta resultados após 5 dias de tratamento e 

está disponível em diversas formulações: agentes de limpeza, loções, cremes e géis. É tão eficaz 

como a eritromicina e a clindamicina e tem a vantagem de não apresentar resistência bacteriana. 

No entanto, pode causar irritação e dermatites de contacto irritativas ou alérgicas. Está 

disponível em várias formulações, desde líquido de limpeza, gel e creme, e em concentrações de 

5% e 10% [17]. Os efeitos adversos dependem da concentração e do veículo, mas habitualmente 

incluem ligeira secura cutânea, eritema, descamação e dermatite de contacto. É importante 

referir que não deve ser usado na gravidez [18]. 

O ácido salicílico (AS) é um beta-hidroxi-ácido (BHA) que funciona como um agente 

de descamação tópica, dissolvendo o conteúdo intercelular que mantém as células do estrato 

córneo unidas. Porque o AS também é lipossolúvel, é capaz de penetrar na unidade pilossebácea 

e tem um efeito comedolítico e anti-inflamatório. É usado quando existe intolerância a 

retinoides tópicos ou ao PB, ou como adjuvante da terapia com outros medicamentos. Para além 

disso, apresenta também proteção contra danos provocados pelos raios UVB [18]. 

 

2.4 Aconselhamento Farmacêutico de Dermocosmética 

Hidratação 

Habitualmente, o tratamento provoca irritação da pele e outros efeitos adversos, 

resultando numa falta de adesão por parte do doente. Por outro lado, a secura e a irritação da 

pele podem causar rompimento da barreira do estrato córneo levando ao aumento da perda de 

água transepidérmica (TEWL) e inflamação. Daí que, seja recomendado o uso concomitante de 

um hidratante para aliviar a secura e aumentar o conforto cutâneo. Os cremes hidratantes 

apresentam três propriedades principais: oclusiva, humectante, emoliente. Os ingredientes 

oclusivos bloqueiam fisicamente a TEWL, formando uma película hidrofóbica na superfície da 

pele. Os agentes oclusivos, tais como petrolato, lanolina, óleo mineral, parafina, esqualeno, e 

derivados de silicone (dimeticone, ciclometicone), são geralmente oleosos. Os derivados de 

silicone são muitas vezes utilizados em combinação com petrolato, que os torna gordurosos [15]. 

Ingredientes como miristato de isopropilo e os seus análogos, tais como palmitato de isopropilo, 

isoestearato de isopropilo, estearato de butilo, neopentanoato de isoestearilo, miristato de 

miristilo, oleato de decilo, estearato de octilo, ou palmitato de isocetilo, e propileno glicol -2 

(PPG-2) propionato de miristilo, são de evitar em produtos para peles oleosas. Assim como a 

manteiga de cacau, álcool cetílico, parafina, lauril sulfato de sódio de estearilo e vaselina. A 

lanolina continua a ser um problema, especialmente derivados tais como lanolinas acetiladas ou 

etoxiladas [15]. 

A propriedade humectante dos hidratantes atrai água da derme para a epiderme. 

Exemplos de humectantes são a glicerina (glicerol), lactato de sódio, lactato de amónio, ácido 



Relatório de estágio em farmácia comunitária Farmácia Almeida Cunha 
 

- 12 - 
 

hialurónico ou derivados, sorbitol, ureia e alfa-hidroxi-ácidos (AHA). Em relação aos AHA, o 

mais usado é o ácido glicólico, seguido do ácido lactico, ácido mandélico, ácido benzílico e 

ácido málico. Estes são hidrossolúveis, ao contrário dos BHA [15]. 

Outra propriedade dos hidratantes é a emoliente, que suaviza a pele. Os emolientes 

incluem uma vasta gama de compostos desde ésteres de álcoois de cadeia longa, tais como 

isoestearato de isopropilo, óleo de rícino, propilenoglicol, estearato de octilo, e dimeticone. A 

dimeticone e a glicerina são os constituintes mais comuns nas formulações dos produtos anti-

acne. O dimeticone e o ciclometicone são derivados do silicone usualmente utilizados em 

hidrantes faciais “oil-free”. O dimeticone reduz a TEWL sem provocar uma sensação gordurosa 

e contém propriedades oclusivas e emolientes. Está indicado para peles sensíveis e com acne, 

uma vez que é não comedogénico e é hipoalérgico. O ciclometicone é um silicone mais denso, 

com propriedades semelhantes. Outros compostos, como o petrolato e óleos minerais, não estão 

indicados para peles acneicas, embora apareçam na formulação de alguns produtos de 

dermocosmética. A glicerina mostrou ser o humectante mais eficaz no aumento da hidratação do 

estrato córneo. Contudo, se a concentração de glicerina for muito elevada, cria uma sensação 

pegajosa. Para diminuir esta sensação, o ácido hialurónico pode ser adicionado à fórmula. De 

referir que um humectante sozinho aumenta a TEWL, logo, estes normalmente combinam-se 

com agentes oclusivos. A combinação mais comum é a da glicerina com o dimeticone [15]. 

Alguns metais (como o zinco) ou extratos botânicos (como gingko biloba e aloe vera) 

são por vezes adicionados pelas suas propriedades anti-inflamatórias. O efeito anti-inflamatório 

do aloe vera resulta da inibição da ciclooxigenase e a sua concentração deve ser no mínimo de 

10% para que exista um efeito hidratante. Diversos metais, como cobre, selénio, zinco, 

alumínio, estão presentes nas formulações, contudo, apenas para o zinco existem dados 

científicos que demonstram sua ação anti-inflamatória e de cicatrização [15]. Apresenta também 

a capacidade de reduzir o número de colónias de P. acnes e diminui a produção de sebo, devido 

à sua actividade antiandrogénica [19]. 

O creme hidratante aconselhado foi o Dardia®.  

 

Agente de limpeza 

O uso diário de sabão compromete a permeabilidade do estrato córneo, resultando num 

aumento da TEWL, descamação e xerose. Como o ph da pele é ácido (5,5), lavar a pele com 

sabão (pH alcalino) pode aumentar o pH, contribuindo para amplificar a TEWL, levando a 

secura cutânea. Para além disso, o aumento do pH facilita o crescimento bacteriano, com o 

consequente desenvolvimento de lesões [18]. Portanto, para lavar um pela acneica nunca devem 

ser usados sabões [13]. 

  Os surfactantes sintéticos são os principais constituintes dos detergentes sintéticos 

(syndets). Outros ingredientes incluem ácidos gordos de elevado ponto de fusão, ceras e ésteres. 
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Devido às suas propriedades moleculares únicas, os syndets são incorporados nos agentes de 

limpeza disponíveis para a pele com acne. O pH dos syndets é de cerca de 5,5 e não modifica o 

pH da pele. O uso de um agente de limpeza com syndets pode ajudar a reduzir a irritação 

cutânea associada ao tratamento tópico da AV [18]. 

Na acne, o agente de limpeza deve ser suave, mas deve remover o sebo, a sujidade, a 

maquilhagem e a descamação. Deve ser fácil de aplicar, cosmeticamente apelativo e ter um 

potencial mínimo para provocar irritação. Pode ser um leite/creme ou gel de limpeza, e deve ter 

na sua constituição um surfactante de nova geração, como o sulfato coceth de zinco, que ajuda a 

regular a tolerabilidade, aumenta a capacidade de fazer espuma, limpa e remove a sujidade e o 

sebo da superfície da pele, mantendo a eficácia, a pH baixo. Excipientes importantes nas 

formulações destes agentes são a glicerina (humectante), glicirrizinato de dipotássio (efeito anti-

inflamatório) e polietilenoglicol (lubrificante e dispersante com potencial de irritação baixo). A 

inclusão de ácido salicílico e ácido azelaico, apresenta também bons resultados ao nível da 

redução das lesões inflamatórias [13]. 

Um líquido de limpeza que cumpre estes requisitos é Cetaphil® Derma Control.  

 

Proteção solar 

A proteção solar é essencial e recomendada no tratamento da acne. O protetor solar 

deve ter um SPF de 30, no mínimo, e deve ser de base aquosa. Está provado que o seu uso 

permite reduzir a TEWL e aumentar a hidratação. Os níveis de ceramidas cutâneas estão 

diminuídos na AV e correlacionam-se diretamente com a gravidade da AV. As ceramidas 

(esfingolípidos) são componentes predominantes da membrana lipídica intercelular do estrato 

córneo, portanto, a incorporação de pseudoceramida 5 (um precursor da ceramida) leva a um 

aumento dos níveis de ceramidas endógenas, por via da conversão intradérmica, na epiderme. 

Juntamente com outros compostos destinados a diminuir a irritação cutânea e a inflamação, 

como a alantoína e o ácido glicirretínico, as pseudoceramidas (como cetyl-PG hydroxyethyl 

palmitamide e bis-methoxypropylamido isodocosane, por exemplo) devem estar presente nas 

formulações. Estas podem também incluir ingredientes compatíveis com uma pele oleosa como 

microesferas de sílica e amido de milho, com propriedades de absorção do sebo e diminuição do 

brilho, mas que não provoquem secura. Outros ingredientes que absorvem o sebo e reduzem a 

oleosidade da pele são o talco, caulino e bentonite. Estes devem estar presentes no protetor solar 

hidratante, aplicado de manhã, uma vez que ajudam a controlar a oleosidade e o brilho da pela 

durante o dia [13]. 

O protetor solar aconselhado foi o Cetaphil® Derma Control com SPF 30.  
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2.5 Resultados  

Desta revisão bibliográfica, resultou uma apresentação sobre o tema (anexo IV). 

Compilei numa tabela os compostos que se devem encontrar nas formulações dos produtos 

dermocosméticos das gamas para tratamento da acne, de forma a facilitar um correto 

aconselhamento, nestes casos. Reuni também alguns exemplos de produtos disponíveis na FAC 

que cumprem estes requisitos.  

 

3. Diarreia  

Ao longo do estágio, constatei que uma das principais queixas dos utentes se encontrava 

relacionada com os distúrbios gastrointestinais. Tendo em conta que este tipo de distúrbios 

causa ansiedade e diminuição da qualidade de vida, levando muitos do utentes a 

automedicarem-se, decidi aprofundar o tema da diarreia. Foquei-me no tratamento com 

MNSRM disponíveis na FAC, com o objetivo de aconselhar da forma mais completa e correta 

em cada tipo de situação. 

 

3.1 Introdução 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), diarreia define-se por um aumento 

na frequência de dejeções diárias normais (3 ou mais dejeções por dia) na presença de fezes 

líquidas ou pastosas ou num número mais frequente de dejeções em relação ao que é o padrão 

normal do indivíduo [20]. A diarreia é considerada aguda quando o episódio tem uma duração 

inferior a 15 dias, sendo classificada como crónica ou persistente quando apresenta uma duração 

superior a 4 semanas. A ocorrência de sangue visível nas fezes classifica-a como disentérica 

[20]. 

 

3.2. Causas  

No intestino humano, em condições normais, a absorção de água e de eletrólitos é 

superior à sua secreção. Num episódio de diarreia ocorre uma perturbação deste processo, seja 

por aumento da secreção ou diminuição da absorção, levando a um aumento do conteúdo 

aquoso das fezes Esta alteração, aliada a um aumento da motilidade intestinal, proporciona o 

episódio de diarreia [21]. 

Habitualmente, a maioria dos episódios de diarreia aguda é devido a infeções 

gastrointestinais, geralmente autolimitadas e facilmente tratadas. Existem ainda outras causas 

não infeciosas: intolerância alimentar, desequilíbrio da flora intestinal após tratamento com 

antibióticos, excesso de ingestão de álcool e ansiedade [22].  

No caso da diarreia crónica, esta pode ser causada por doenças autoimunes (colite 

ulcerosa e doença de Chron), problemas de má absorção (doença celíaca e doença inflamatória 
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do pâncreas), alterações hormonais (diabetes mellitus e hipertiroidismo) ou ainda como efeito 

secundário a certos medicamentos (laxantes e antiácidos contendo magnésio) [23].  

 

A diarreia pode ser dividida em vários tipos, de acordo com o diagnóstico clínico: 

 Osmótica - quando substâncias que não podem ser absorvidas pela corrente sanguínea 

permanecem no intestino (algumas frutas, substitutos do açúcar), aumentando a quantidade de 

água nas fezes e provocando diarreia. Um exemplo deste tipo de diarreia é a que ocorre nas 

pessoas com intolerância à lactose quando ingerem derivados do leite. 

 Secretora – ocorre quando o intestino delgado e o cólon segregam sais (principalmente 

cloreto de sódio) e água. Certas toxinas, como a presente na infeção da cólera e as produzidas 

noutras diarreias infeciosas podem provocar estas secreções. 

 Má absorção – em que os alimentos não são digeridos de forma normal. 

 Exsudativa – acontece quando há uma inflamação da mucosa do intestino grosso, 

aumentando o volume e conteúdo líquido das fezes.  

 Alteração do trânsito intestinal – aumento do tempo em que as fezes se encontram no 

intestino. Ocorre em casos de hipertiroidismo ou com fármacos como os antiácidos e os laxantes 

que contêm magnésio, as prostaglandinas, a serotonina e a cafeína [24]. 

 

Para além do desconforto que a diarreia causa, esta pode levar a desidratação e perda de 

eletrólitos, como o sódio, o potássio, o magnésio e o cloro. Se estas perdas forem significativas, 

a tensão arterial baixa e ocorrem anomalias do ritmo cardíaco como arritmias. Em situações 

graves a diarreia pode conduzir à morte, na maioria dos casos provocada pela desidratação e 

perda excessiva de fluidos [20]. 

 

3.3. Tratamento  

A base de tratamento antidiarreico é a de por prevenir alterações eletrolíticas, mantendo 

os níveis de água e eletrólitos, uma vez que a desidratação pode ter consequências graves, 

especialmente no caso das crianças e idosos. É importante tratá-la rapidamente para que se 

evitem problemas de saúde mais sérios. O tratamento é feito, preferencialmente, por via oral 

[25].  

 

3.3.1 Medidas Não Farmacológicas 

As medidas não farmacológicas dizem respeito à terapia de rehidratação oral (TRO) e à 

alteração da dieta.  

A TRO consiste na administração de uma solução composta de eletrólitos, glucose e 

uma base. É a terapia padrão para a prevenção e tratamento da desidratação e da acidose 

metabólica associada a diarreia, independentemente da idade do doente e do tipo de diarreia. A 
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OMS sugere uma solução padrão composta por glucose, cloreto de sódio, cloreto de potássio e 

citrato, de quantidades definidas de forma a garantir a sua hipo-osmoralidade. Baseia-se na 

capacidade que a glucose tem de estimular a absorção de água e eletrólitos via cotransporte 

sódio-glucose, um processo independente da via adenina 3’, 5’-monofosfato cíclico, 

frequentemente inibida pelas enterotoxinas produzidas pelos microrganismos infeciosos [26].  

No caso dos idosos, a administração de soluções contendo glucose e eletrólitos deve ser 

cuidadosa em caso de alterações renais ou hepáticas graves ou em outras situações em que o 

balanço eletrolítico normal se encontre alterado [27]. 

Apesar da eficácia da TRO, têm sido desenvolvidos estudos de forma a melhorar a 

solução padrão atualmente utilizada. As principais alterações compreendem a adição de ácidos 

gordos de cadeia curta e zinco [28]. A adição destes ácidos gordos favorece a absorção de 

eletrólitos e água essencialmente a nível do intestino delgado. 

Em relação ao zinco, foi verificado que a sua adição reduzia a intensidade e duração dos 

episódios de diarreia, não estando ainda estabelecido se os efeitos se verificam apenas em 

indivíduos com carência de zinco ou em todas as situações de diarreia. No entanto, será 

importante repor as reservas de zinco para restabelecer o funcionamento natural do intestino, 

ainda que o zinco não tenha uma ação antidiarreica direta [29].  

Em relação à dieta, devem ingerir-se pequenas porções de alimentos ao longo do dia, 

em intervalos não superiores a 4h. Em casos de desidratação, esta deve ser primeiro corrigida 

antes da ingestão de alimentos [30].  

Os alimentos ingeridos devem ser ricos em energia e micronutrientes. Estes incluem 

frutas, em particular bananas por fornecerem ácidos gordos de cadeia curta que ajudam a tratar a 

diarreia [31] e serem uma fonte de potássio [32], arroz branco, batatas e cenouras cozidas, tostas, 

bolachas de água e sal, carnes magras [33]. Devem ser evitadas bebidas com cafeína, alimentos 

gordurosos, alimentos ricos em fibra, doces e bolos [32]. Deve também ser evitado o leite e os 

seus derivados [32] ou optar por iogurtes que são derivados melhor tolerados [28].  

É importante redobrar os cuidados de higiene em casos de diarreia infeciosa de forma a evitar a 

transmissão a outras pessoas nomeadamente crianças e idosos [34].  

 

3.3.2 Medidas Farmacológicas 

As medidas farmacológicas só devem ser tomadas após estar estabelecido o diagnóstico 

e a causa da diarreia e no caso de as medidas não farmacológicas e de hidratação não serem 

suficientes. A diarreia ocorre, muitas vezes, como um mecanismo de defesa do organismo na 

eliminação de agentes patogénicos. Os agentes farmacológicos contrariam esta ação de defesa 

porque diminuem o número de dejeções, resultando num prolongamento da permanência dos 

agentes patogénicos no organismo, tendo um efeito prejudicial [35]. 
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Se a diarreia aguda tem duração superior a 4 -5 dias, com queixas de dores intensas no 

abdómen, acompanhada de febre elevada, distensão do cólon desidratação evidente (sinais: 

sede, fadiga, cefaleias, urina escura, diminuição do volume de urina e da frequência) ou sangue 

nas fezes; não se devem aconselhar quaisquer medidas farmacológicas. Deve ser feito o 

reencaminhamento imediato para consulta médica, a fim de se identificar a etiologia e se 

realizarem exames complementares de diagnóstico. Deve proceder-se do mesmo modo no caso 

de uma diarreia crónica. [34]. 

 

3.3.2.1 Probióticos  

A desvantagem da terapia de rehidratação oral prende-se com o facto de esta não parar a 

diarreia, nem restituir a flora intestinal [26]. No caso dos probióticos, estes destroem e inibem os 

microorganismos patogénicos, estimulando a resposta imunitária do hospedeiro, diminuindo a 

severidade e a duração do episódio diarreico [36]. Os probióticos usados no tratamento de 

diarreia incluem principalmente bactérias dos géneros Lactobacillus, Bifidobacterium e 

Streptococcus e a levedura Saccharomyces boulardii [35].  

 

3.3.1.2 Antidiarreicos  

Podem ser modificadores da motilidade intestinal: opiáceos e derivados da codeína. Os 

opiáceos provocam uma diminuição intensa das contrações rítmicas propulsoras no intestino 

delgado. A lentidão do percurso favorece a absorção de água e eletrólitos e a diminuição do 

volume das fezes [25]. O difenoxilato, loperamida, fluperamida são outros modificadores da 

motilidade intestinal que, ao contrário dos anteriores, são desprovidos de efeitos centrais. A 

loperamida é um agonista opióide, modificador da motilidade intestinal, exercendo ação apenas 

a nível periférico uma vez que não atravessa a barreira hemato-encefálica e desta forma, 

desprovida de propriedades analgésica e aditiva [35]. A loperamida é o fármaco mais potente e 

com maior duração de ação, sendo o mais usado. Esta atua por redução dos movimentos 

peristálticos, ao diminuir a atividade propulsiva e aumentando a atividade não propulsiva da 

musculatura da parede intestinal, e por diminuição da secreção de fluidos e aumento da sua 

absorção, resultando num trânsito intestinal mais lento e um aumento da absorção de água e 

eletrólitos. Está também descrito que aumenta o tónus do esfíncter anal [37]. 

A loperamida é contra-indicada em crianças com menos de dois anos de idade, dado que 

apresentam um fígado e barreira hemato-encefálica imaturos, estando mais expostos aos efeitos 

adversos [35]. A metabolização ocorre quase exclusivamente no fígado, pelo citocromo P450, 

não podendo ser administrado a pessoas que sofram de problemas hepáticos. É também 

desaconselhada em pacientes que sofram de colite ulcerativa, infeciosa ou associada a 

antibióticos [37].  
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Os antidiarreicos também podem ser adsorventes (caulino, atapulgite, pectina, carvão 

ativado, hidróxido de alumínio, colestiramina). A sua vantagem é apresentarem baixo risco, 

contudo, mostram baixa eficácia. A diosmectite, uma resina activada, além da sua ação 

adsorvente, é capaz de alterar as propriedades do muco gastrointestinal impedindo a sua 

degradação pelas bactérias e protegendo a mucosa intestinal [38]. Adsorve a água, diminuindo a 

quantidade de água livre nas fezes, mas tem também a capacidade de adsorver toxinas, bactérias 

e vírus, diminuindo a sua aderência à membrana intestinal e facilitando a sua excreção [39]. 

Quando comparada com a loperamida apresentou uma eficácia semelhante, diminuindo 

a duração do episódio diarreico e o volume de fezes excretadas, tendo ainda a vantagem de 

poder ser utilizada em casos de diarreia infeciosa. Não deve ser utilizada com outras 

substâncias, nomeadamente com probióticos [39].  

 

3.4 Resultados  

Perante uma situação em que o utente se queixa de diarreia e solicita aconselhamento ou 

medicamentos, elaborei um protocolo geral de aconselhamento farmacêutico que se encontra na 

FAC (Anexo V). Foi útil para mim e poderá sê-lo também para futuros estagiários. 

 

3.5 Casos clínicos  

Caso clínico 1 - Mulher de 50 anos requisita algo para a diarreia do filho de 19 anos. Refere 

que este já tomou Duspatal ® que tinha em casa. Este era um medicamento que tinha sido 

receitado à senhora anteriormente.  

Quando questionada, refere também que o filho não faz qualquer outro tipo de 

medicação, não tem alergias e que possui hábitos alimentares saudáveis e pratica desporto 

regularmente. A diarreia dura há 2 dias e causa algum desconforto e ansiedade. Quando 

questionada sobre sangue nas fezes ou febre responde negativamente, pelo que se exclui um 

caso de diarreia infeciosa. Alertar também para o facto de que automedicar-se com 

medicamentos receitados para outra pessoa é uma prática que não deve ocorrer. Quanto à toma 

de Duspatal ® : trata-se de um antiespasmódico, que atua no estômago e intestino, cujo 

princípio ativo é o cloridrato de mebeverina. Alivia sintomas como diarreia e flatulência e não 

tem interações com outros medicamentos [40]. Neste caso, o aconselhamento passou por indicar 

medidas não farmacológicas, nomeadamente dieta e ingestão de líquidos, de acordo com o 

protocolo, e também a cessação da toma de Duspatal ®. Foi dito à utente que no caso de estas 

medidas não serem suficientes, se poderiam adotar medidas farmacológicas. Verificando-se essa 

situação, poder-se-ia aconselhar a toma de probióticos para repor a flora intestinal e prevenir a 

desidratação ou de antidiarreicos como o cloridrato de loperamida (Imodium®), por exemplo. 

No caso do antidiarreico seria importante referir que num período de 24h não devem ser 
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tomados mais do que 8 comprimidos e que se as fezes se tornarem duras ou sólidas, a toma deve 

ser interrompida. Caso os sintomas persistam após 48h, reencaminhar para consulta médica. 

 

Caso clínico 2 – Mulher de 49 anos com queixas de diarreia e que solicita UL-250®. 

Inicialmente questiono-a sobre os sinais e sintomas e a duração do episódio. Diz-me que 

as fezes são aquosas, queixa-se de dores no abdómen, não apresenta sinais de desidratação e 

refere que os sintomas surgiram de manhã. Foi aconselhada por uma amiga a tomar UL-250®. 

Neste caso exclui-se uma causa infeciosa, portanto, sem necessidade de reencaminhar para 

consulta médica. Quando questionada, refere que toma Eutirox ® 50 microgramas e Sertralina 

50 mg, como medicação habitual e que tomou recentemente Unidrox® para tratamento de uma 

infeção urinária. O Eutirox ® apresenta como possível efeito secundário diarreia [41], assim 

como a sertralina [42]. Contudo, a toma do antibiótico Prulifloxacina será a causa mais provável 

do episódio de diarreia, uma vez que este apresenta com efeito secundário a “diarreia aquosa 

grave” [43]. Isto é explicado à utente e são-lhe sugeridas medidas não farmacológicas, de acordo 

com o protocolo. Neste caso poderia ser realmente benéfica a toma de UL-250®. Este contém 

Saccharomyces boulardii e funciona como normalizador da flora intestinal e antidiarreico, 

indicado nas situações em que existem alterações do ecossistema intestinal e na prevenção de 

episódios de diarreia associados à toma de antibióticos. Neste caso é desaconselhado o uso de 

antidiarreicos.  

 

4. Candidíase Vulvovaginal 

4.1 Introdução 

Vaginite é uma das causas mais comuns para que a maioria das mulheres procure 

cuidados médicos. Embora possa ter causas muito distintas, é frequentemente associada a 

infeções ou alterações atróficas [44]. A vaginite ou a vulvovaginite é definida como uma 

inflamação da mucosa da vagina ou da vagina e da vulva [45]. Apresenta um conjunto de 

sintomas vaginais e/ou vulvares como prurido, irritação, odor e corrimento vaginal e as causas 

infecciosas mais comuns incluem a vaginose bacteriana, a tricomoníase e a candidíase 

vulvovaginal (CVV) [46]. As causas não infeciosas da vaginite incluem a dermatite de contacto 

irritativa e a dermatite de contacto alérgica. Podem estar associadas ao uso de produtos de 

higiene feminina ou de contraceptivos, entre outros [46]. 

A ocorrência de CVV é relativamente comum; aproximadamente 75% das mulheres em 

idade adulta irão desenvolver CVV pelo menos uma vez durante a vida e entre 40 a 50% irão 

desenvolver a infeção duas ou mais vezes [46]. Cerca de 5 a 8% sofre de infecções recorrentes 

[47]. A Candidíase vulvovaginal (CVV) é uma infeção causada pela levedura Candida spp., 

sendo que em 70 a 90% dos casos o agente infeccioso é Candida albicans e nos restantes casos 

são causados por outras espécies como C. Glabrata e C. tropicalis. [44,48]. Habitualmente, estas 
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leveduras estão presentes na flora vaginal, uma vez que fazem parte da microflora do intestino. 

É através de um processo de autotransmissão, a partir da região perianal, que estas alcançam a 

área vulvovaginal. A presença deste fungo pode ocorrer sem o desenvolvimento de sintomas, 

não sendo então necessário recorrer a tratamento [47]. No entanto, a ocorrência de alterações no 

pH vaginal ou alterações hormonais, podem desenvolver desequilíbrios na flora vaginal, 

possibilitando a multiplicação destes organismos, levando à invasão da mucosa e 

desenvolvimento de uma infeção sintomática [49].  

 

4.2 Sinais e Sintomas 

A CVV caracteriza-se pela presença de prurido vulvar intenso (em cerca de 50% dos 

casos), disúria (em 33% dos casos), dispareunia, irritação, ardor e dor [44]. Contudo, nenhum 

destes sintomas é específico da CVV, portanto, há que ter em conta que outras causas não 

podem ser imediatamente descartadas [44,46]. Os sinais incluem a presença de um corrimento 

vaginal espesso e esbranquiçado, com “aspeto de leite talhado” e sem odor, inflamação e edema 

da vagina, escoriações, fissuras e eritema na vulva [49,50]. 

 

4.3 Fatores de Risco 

Embora um grande número de mulheres saudáveis desenvolva CVV esporadicamente, 

alguns fatores de risco podem ser associados com o seu episódio ocasional ou recorrente. A 

CVV ocorre mais facilmente quando a vagina está exposta a altos níveis de estrogénio, uma vez 

que o aumento destes níveis parece favorecer a adesão do fungo às células do epitélio vaginal, 

sendo por isso mais frequente na idade fértil, durante a gravidez, em mulheres que utilizam 

contraceção hormonal ou que fazem terapêutica hormonal de substituição [47]. Outros fatores de 

risco incluem o uso recente de antibióticos, responsáveis por alterações da flora vaginal, e 

também o uso de corticosteróides. Mulheres imunocomprometidas e mulheres com diabetes 

mellitus, sobretudo se não controlada, ou com dietas ricas na ingestão de hidratos de carbono 

refinados apresentam também uma maior predisposição para a ocorrência de episódios de CVV, 

uma vez que o aumento de glicogénio nos tecidos vaginais promove a adesão do fungo [44,46]. 

 Alguns fatores de risco comportamentais associados a uma maior incidência de CVV 

incluem relações sexuais frequentes, assim como uso de contraceção hormonal, preservativos ou 

espermicidas. O uso regular de roupa apertada, de collants ou de roupa interior sintética que 

proporcionam um ambiente propício à multiplicação do fungo, por aumentar a humidade e a 

temperatura, está também associada à recorrência sintomática [47]. 

A CVV não é considerada uma doença sexualmente transmissível, mas esta transmissão 

pode ocorrer, embora seja pouco comum. É caracterizada por eritema, prurido e irritação na 

glande do pénis, sendo neste caso denominada de balanite [49]. 
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4.4 Diagnóstico  

Como referido anteriormente, apesar da existência de sinais e sintomas caraterísticos, 

nenhum deles é específico da CVV. O diagnóstico clínico deverá ser complementado pela 

examinação microscópica a fresco da secreção vaginal numa solução de 10% a 20% de 

hidróxido de potássio, que indica um resultado positivo na presença de leveduras, hifas ou 

pseudohifas. Habitualmente o pH vaginal apresenta-se normal (4-4,5) [44,46].  

 

4.5 Tratamento  

O objetivo da terapêutica é o de aliviar os sintomas, curar a infeção e repôr a flora 

vaginal. Para iniciar o tratamento, importa classificar, de acordo com a sua apresentação clínica, 

microbiológia e fatores do hospedeiro, se a CVV é complicada ou não complicada [44,46]. 

Pacientes com CVV não complicada incluem mulheres sem outra patologia com CVV 

leve a moderada, com menos de quatro episódios por ano e que na observação microscópica da 

secreção vaginal apenas sejam visíveis hifas ou pseudohifas. O tratamento recomendado 

envolve a administração de antifúngicos imidazólicos e triazólicos por via vaginal/vulvar ou 

oral, dado a sua elevada eficácia e facilidade de utilização. Os administrados pela primeira via 

devem ser utilizados preferencialmente à noite [46,52]. Pacientes com CVV complicada 

apresentam CVV moderada a severa, com quatro ou mais episódios por ano, sendo observadas 

microscopicamente gémulas. A CVV é sempre considerada complicada em mulheres grávidas, 

diabéticas ou imunocomprometidas. O tratamento envolve uma utilização mais intensa e 

prolongada dos antifúngicos [46]. 

Uma vez que existem agentes antifúngicos de uso tópico não sujeitos a receita médica, 

verifiquei que muitas mulheres utilizam antifúngicos sem que seja realizado um diagnóstico 

médico. É neste ponto que o farmacêutico deve e pode intervir, uma vez que o uso inapropriado 

dos MNSRM pode levar a um atraso na determinação da correta etiologia da vulvovaginite, com 

consequências para a saúde da mulher [50]. De referir que estes medicamentos devem ser 

utilizados para CVV não complicadas e que se os sintomas persistirem após a utilização do 

antifúngico ou forem recorrentes, a consulta médica torna-se necessária para o correto 

diagnóstico. Na tabela do anexo VI encontra-se a lista dos MNSRM a respetiva posologia [51]. É 

ainda importante ressalvar que, uma vez que a transmissão sexual pode ocorrer, é importante o 

tratamento simultâneo do companheiro sexual [50], e que, durante a gravidez, devem ser 

evitados antifúngicos orais devido à ausência de estudos de teratogenicidade [52]. O uso de 

antifúngicos azóis de aplicação tópica é aconselhado por um período de sete dias [50].  

 

4.6 Medidas não farmacológicas de prevenção  

Algumas medidas de prevenção podem ser adotadas como, por exemplo: usar roupa 

interior de algodão, evitar roupas muito apertadas, evitar ficar com roupa molhada (fato de 
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banho) muito tempo no corpo, manter a zona genital sempre limpa, enxaguar abundantemente 

após o banho, secar bem a pele após a lavagem, limpar a zona genital sempre da frente para trás 

e evitar a partilha de toalhas [53]. Relativamente aos cuidados de higiene, é desaconselhada a 

lavagem excessiva e a utilização de produtos potencialmente irritantes, como sabões, 

antissépticos e toalhitas. Podem ser usados emolientes e substitutos de sabões com o objetivo de 

manter a pele da vulva hidratada e protegida [52].Para mulheres que apresentam episódios 

recorrentes de CVV (mais de três por ano), o uso de probióticos orais ou intravaginais podem 

ajudar a reduzir a frequência de infeções [49]. Devido à sua relação com os níveis de estrogénio, 

mulheres que utilizam contraceção hormonal contendo estrogénio e apresentem episódios 

recorrentes de CVV, devem ponderar substituir o método de contraceção por outro com teores 

mais baixos de estrogénio ou compostos apenas por progesterona. É importante realçar que os 

antifúngicos aplicados a nível vaginal e vulvar podem reduzir a eficácia dos contracetivos à base 

de latex [52]. Em doentes que tenham episódios confirmados de CVV induzidos por 

antibioterapia, pode ser útil prescrever conjuntamente terapêutica antifúngica profilática. 

 

4.7 Aconselhamento farmacêutico na vulvovaginite  

É importante explicar a forma correta de efetuar o tratamento com os antifúngicos de 

uso tópico: a aplicação deve ser feita ao deitar e após a lavagem com produtos neutros, 

nomeadamente, sabonetes de glicerina, de forma a aumentar o tempo de contacto. Sublinhar a 

importância de completar o tratamento até ao fim, mesmo após o desaparecimento dos sintomas. 

Este deve continuar durante a menstruação e as relações sexuais são desaconselhadas. Se os 

sintomas se agravarem ou forem persistentes, deve ser feito reencaminhamento para consulta 

médica. Deve proceder-se da mesma forma em situações muito recorrentes ou quando se 

suspeita de desenvolvimento de resistências aos antifúngicos. 

Distinguir outros tipos de vaginite é também necessário para garantir que a 

automedicação não está a ser feita erroneamente. Aqueles que são mais comuns e que podem ser 

mais facilmente confundidos com candidíase são a vaginose bacteriana e a tricomoníase. No 

caso da vaginose bacteriana, os sinais e sintomas que a distinguem da candidíase são, 

essencialmente, o odor desagradável, a ausência de prurido ou inflamação e uma secreção 

vaginal fluida. Na tricomoníase, também está presente o odor desagradável, contudo, há prurido 

e inflamação, disúria e dor abdominal. Aqui a secreção vaginal é amarelada e espumosa, e 

aparece, habitualmente, pouco despois da menstruação [46]. 

 

4.8. Resultados  

Resumi esta revisão bibliográfica num folheto informativo (anexo VII), com as 

informações mais importantes e oportunas para as utentes (o que é a doença, causas, sinais, 

sintomas, fatores de risco, prevenção e tratamento NSRM) utilizando uma linguagem acessível. 
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O objetivo seria prevenir erros de autodiagnóstico e automedicação e, sendo esta uma doença 

que suscita alguma vergonha por parte das utentes, com o panfleto seria mais fácil transmitir-

lhes a informação de uma forma discreta. 

 

 

Parte II 

A segunda parte do relatório diz respeito à descrição das atividades desenvolvidas 

durante o estágio. 

 

1. Introdução 

O presente relatório é o resultado do estágio curricular em Farmácia Comunitária do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Após cinco anos de formação, é durante este 

estágio que se aplica todo o conhecimento académico adquirido ao longo do curso, e é também 

aqui que ocorre o primeiro contato com a realidade profissional e as várias áreas de intervenção 

farmacêutica. Esta nova fase de formação profissional proporciona uma oportunidade de 

preparação técnica e deontológica para um futuro desempenho, competente e responsável, da 

profissão farmacêutica. 

Deve ser encarado como uma experiência de aprendizagem diária, da qual os erros e as 

dúvidas fazem parte, que contribui para a consolidação dos conhecimentos, mas, também, para 

o desenvolvimento de novas competências sociais.  

 

2. Farmácia Almeida Cunha 

2.1 Localização e horário de funcionamento 

A farmácia Almeida Cunha, conhecida como antiga farmácia do Bolhão, situa-se na 

Rua Formosa localizada no centro histórico da cidade do Porto. Atualmente a direção técnica é 

assegurada pela Dra. Teresa Figueiras. 

Graças à sua localização privilegiada, multiplicidade e excelência de serviços, torna-se 

uma farmácia muito requisitada, não só pelos utentes mais antigos, como também por residentes 

ou trabalhadores da área e turistas. 

Relativamente ao horário de funcionamento, a farmácia encontra-se aberta ao público de 

segunda a sexta-feira das 08h00 às 19h00 e aos sábados das 09h00 às 13h00, encontrando-se 

encerrada aos domingos, cumprindo assim o disposto no Decreto-Lei nº172/2012, de 1 de 

Agosto e na Portaria nº 14/2013, de 11 de Janeiro [54,55].  

 

2.2 Recursos Humanos 

A FAC cumpre o Decreto-lei nº 307/2007, de 31 de Agosto, que determina que a 

farmácia disponha de pelo menos dois farmacêuticos [56]. A Direção Técnica está entregue à 
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Dra. Teresa Figueiras que partilha a responsabilidade com o Dr. Emanuel Nunes (Farmacêutico 

Adjunto) e o Dr. Gaspar Figueiras (Farmacêutico). Na farmácia trabalham ainda quatro técnicos 

auxiliares de farmácia, D. Glória Sousa, Andreia Sousa, Gonçalo Albergaria e D. Ana Pinto. 

 

2.3 Espaço físico   

No que se refere ao espaço físico exterior a FAC cumpre as normas das Boas Práticas 

Farmacêuticas para Farmácia Comunitária [57]. Encontra-se devidamente identificada, 

acompanhada pela “cruz verde” característica. Junto da porta, encontra-se afixado o horário de 

funcionamento da farmácia e informação relativa às farmácias em serviço permanente.  

A FAC é constituída por dois pisos. No piso inferior existe uma zona dedicada à 

ortopedia, um gabinete para consulta de podologia, um gabinete destinado aos arquivos, o 

laboratório, um vestuário e uma divisão destinada às refeições dos funcionários. No piso 

superior encontra-se a zona de atendimento e o armazém. A zona do armazém engloba ainda o 

local de receção e gestão de encomendas e o gabinete da direção técnica onde são executadas as 

tarefas administrativas e o atendimento a delegados de informação médica. 

Ainda no piso superior, encontra-se a área de atendimento ao utente onde são feitas 

determinações de parâmetros bioquímicos como glicémia, colesterol total, triglicerídeos, ácido 

úrico e pressão arterial, e também a administração de vacinas não incluídas no plano nacional de 

saúde. Aqui decorrem também os rastreios que a farmácia periodicamente organiza.  

  O interior da farmácia oferece um ambiente confortável ao utente, sendo esta ampla e 

bem iluminada. Dispõe ainda de um espaço onde o utente se pode sentar enquanto espera pela 

sua vez. O interior da farmácia encontra-se vigiado por uma câmara de vigilância com o 

respetivo aviso num local visível.  

 

2.4. Serviços Prestados 

A prestação de serviços farmacêuticos pela FAC encontra-se de acordo com a lei e 

respeita a Portaria nº1429/2007, de 2 de novembro, que visa definir os serviços que as farmácias 

de comunitária podem prestar aos utentes no âmbito da promoção da saúde e bem-estar [58]. Na 

FAC são prestados cuidados farmacêuticos como aconselhamento farmacoterapêutico, 

administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, cuidados 

de primeiros socorros, testes bioquímicos (testes de medição da glicemia, colesterol total, 

triglicerídeos e níveis de ácido úrico) e medição da tensão arterial. Durante o estágio procedi à 

medição da pressão arterial e também dos níveis de glicémia e colesterol total. Tive ainda a 

oportunidade de observar a administração de vacinas, uma vez que a época de vacinação contra 

a gripe começa em Outubro. 

Foi durante a prestação destes serviços que muitas vezes pedi aos utentes para 

preencherem o inquérito sobre automedicação, uma vez que estaríamos longe da azáfama da 



Relatório de estágio em farmácia comunitária Farmácia Almeida Cunha 
 

- 25 - 
 

farmácia e, nestes casos, os utentes estariam mais disponíveis para o fazer. Estas situações 

representavam oportunidades para aperfeiçoar competências no âmbito do aconselhamento 

farmacêutico, fosse no aconselhamento para a prática de um estilo de vida saudável através de 

uma alimentação cuidada e de exercício físico ou nas recomendações para o cumprimento 

rigoroso da medicação ou, ainda, sublinhando a importância de monitorizar regularmente a 

tensão arterial e os parâmetros bioquímicos. Para além disso, foi também durante a prestação 

destes serviços que reencaminhei diversos utentes para os cuidados de saúde, quando assim 

achei necessário. 

Para além destes serviços, a FAC disponibiliza também consultas de podologia. 

 

3. Fontes de informação e Sistema informático 

O software informático utilizado na FAC é o Sifarma 2000. Considerei que este era de 

uso fácil, intuitivo, de acesso rápido e seguro, contendo informação científica atualizada de, 

praticamente, todos os medicamentos existentes na farmácia, designadamente posologia, 

interações, contra-indicações, precauções, dosagens, etc. Recorria regularmente a estas 

funcionalidades mas também a outras mais direcionadas à área comercial e de gestão, 

nomeadamente: 

  Processamento e pagamento das vendas; 

  Processamento da faturação; 

  Análise de histórico de vendas; 

  Pedidos e receção de encomendas; 

  Controlo de prazos de validade. 

Ao longo do estágio, tive também necessidade de recorrer a outras fontes de informação, de 

que a FAC dispõe, nomeadamente, o Prontuário Terapêutico. Quando necessitava de 

informação mais aprofundada sobre um determinado fármaco, recorria geralmente ao Resumo 

das Características do Medicamento (RCM) disponível no site da Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED). 

 

4. Aquisição e Armazenamento de Medicamentos e Produtos de Saúde 

4.1 Gestão de stocks  

A gestão racional de stocks é fundamental para o equilíbrio financeiro da farmácia. O 

stock não deve ser excessivo, na medida em que implica um avultado esforço financeiro, sendo 

por isso contraproducente. Existências em excesso significam uma grande parcela de capital 

imobilizado, uma maior tendência para a perda de rotatividade de produtos, levando à expiração 

de prazos de validade e uma saturação desnecessária da farmácia, com aumento dos custos de 

manutenção e armazenagem. Por outro lado, o stock não deve ser baixo ao ponto de deixar de 



Relatório de estágio em farmácia comunitária Farmácia Almeida Cunha 
 

- 26 - 
 

cobrir a procura e as necessidades do utente, já que neste caso está comprometido o serviço 

prestado pela farmácia. A boa gestão das existências passa assim por atingir o meio-termo entre 

as duas situações, cobrindo a procura mas sem exceder em demasia. Para isso, é necessário ter 

em conta que, a procura varia de acordo com o período do ano e do mês (sazonalidade dos 

produtos e poder de compra do utente), com a faixa etária predominante entre os utentes e 

particularmente com a publicidade exposta, nomeadamente a das montras. 

 

4.2 Fornecedores 

Face à constante rotação de medicamentos o processo de aquisição deve ser dinâmico 

de forma a garantir que o utente tenha acesso à medicação de que necessita. Neste sentido, os 

fornecedores, creditados pelo INFARMED, têm um papel-chave no circuito do medicamento ao 

garantirem o fornecimento rápido e eficaz dos medicamentos à farmácia. A seleção dos 

fornecedores depende dos critérios definidos por cada farmácia variando entre os preços 

praticados, a pontualidade e frequência da entrega das encomendas, a diversidade de produtos 

disponíveis, as condições e facilidade de pagamento, os descontos e/ou bonificações e a 

facilidade de devoluções. A FAC tem como fornecedores principais a ALLIANCE HealthCare, 

seguida da PLURAL e da OCP. Os fornecedores podem ser laboratórios produtores e/ou 

intermediários grossistas, cada um com as suas vantagens e desvantagens. Os laboratórios têm 

como vantagem os preços mais baixos, o que permite uma margem de lucro maior, mas a 

entrega pode ser tardia e podem exigir quantidades mínimas. Por outro lado, os intermediários 

grossistas fornecem a encomenda de forma mais rápida e permitem vários pedidos diários, sem 

a exigência de quantidades mínimas. 

A farmácia também pode efetuar compras diretamente aos laboratórios através de 

Delegados de Informação Médica, intitulando-se de vendas diretas. As vendas diretas trazem 

bastantes benefícios, uma vez que são apresentadas campanhas, descontos ou bonificações na 

compra de determinadas quantidades e são negociados preços e pagamentos.  

Durante o estágio pude assistir ao processo de aquisição e negociações entre 

farmacêutico e delegado e também me forem explicados os critérios que levam à escolha de um 

fornecedor em cada situação. 

 

4.3 Processamento de Encomendas 

Os diferentes tipos de encomendas e o seu processo de receção foram das primeiras 

noções que me foram ensinadas. Embora no início tenha sido difícil assimilar tantos 

conhecimentos novos, com o tempo e com a prática constante, tornou-se uma tarefa rotineira e 

de fácil execução. Existem três tipos de encomendas: diárias, manuais e instantâneas. As 

encomendas diárias garantem a dispensa diária de medicamentos e são geradas a partir da 

avaliação do stock mínimo e máximo pré-estabelecido. Uma vez dispensado um medicamento, o 
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programa Sifarma 2000 dá baixa imediata do produto, atualiza o stock e quando este atinge o 

stock mínimo definido, o respetivo código é adicionado a uma proposta de nota de encomenda. 

Antes de ser enviada ao fornecedor essa proposta é revista pelo Farmacêutico. Tendo como 

critério a média das vendas ao longo do tempo, o farmacêutico define as quantidades a pedir, 

inclui ou exclui determinados produtos, constituindo assim a encomenda definitiva. Na FAC são 

efetuadas duas encomendas diárias. A primeira encomenda é efetuada ao final da manhã, para 

ser entregue à tarde e pretende repor o stock dos medicamentos que se encontram abaixo do 

estabelecido, devido à dispensa realizada até ao momento do envio da encomenda e para os 

medicamentos ou produtos de saúde que não existem na farmácia e que foram solicitados pelos 

utentes. A outra é efetuada ao final do dia e visa repor a quantidade máxima do stock pré-

estabelecido dos medicamentos para o dia seguinte e encomendar os medicamentos que ficaram 

pedidos da parte da tarde devido à sua ausência na farmácia. As encomendas manuais são feitas 

sem a intervenção do software (por exemplo por via telefónica diretamente ao fornecedor) pelo 

que é necessário criá-la no sistema aquando da sua chegada. Por último, recorre-se às 

encomendas instantâneas durante a dispensa de medicamentos pois são efetuadas a partir da 

ficha do produto. Este tipo de encomendas permite saber na hora se o produto existe em 

armazém ou se está esgotado e o dia e as horas a que a entrega vai ser feita.  

No estágio assisti à realização das encomendas diárias, onde me foram explicados 

pormenores importantes acerca da importância de uma encomenda racional para uma boa gestão 

e executei autonomamente encomendas manuais e instantâneas. 

 

4.4. Receção de Encomendas 

Quando uma encomenda é entregue na farmácia, em primeiro lugar, verifica-se se 

existem medicamentos de frio. Caso existam, a prioridade é colocá-los no frigorífico e só depois 

se procede à sua receção. 

Cada encomenda vem acompanhada da fatura respetiva (original e duplicado). Na fatura 

constam as seguintes informações: identificação do fornecedor; identificação da farmácia; 

identificação da fatura por atribuição de um código; identificação dos produtos entregues: 

código do produto, designação do produto, quantidade pedida, quantidade enviada, Preço de 

Venda ao Público (PVP), Preço de Venda Autorizado (PVA), desconto, Imposto sobre o valor 

Acrescentado (IVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF) e valor do produto; identificação dos 

produtos em falta e respetiva justificação, por exemplo “produto esgotado”. 

Sempre que se recebe uma encomenda de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

além da fatura, vem também uma requisição de substâncias e suas preparações de acordo com o 

Decreto- Lei nº 15/93 de 22 de janeiro, com retificação a 20 de fevereiro [59]. 

O programa Sifarma 2000 dispõe de uma aplicação onde se encontram todas as 

encomendas efetuadas, devidamente identificadas com o fornecedor e tipo de encomenda 
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(diária, manual ou instantânea). Para rececionar uma encomenda seleciona-se a encomenda 

pretendida e introduz-se código de identificação da fatura e o valor total correspondente. De 

seguida, procede-se à da leitura ótica do código de cada produto e em simultâneo atualizam-se 

os prazos de validade, quando o stock respetivo se encontra a zero. Depois de se introduzirem 

todos os produtos, recorrendo à fatura, regulariza-se os preços líquidos e acertam-se as margens 

dos medicamentos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC). No final deste procedimento, a 

quantidade de produtos introduzidos e o valor total da encomenda devem corresponder ao que 

veio faturado. Caso tal se verifique, dá-se seguimento ao processo com a impressão das 

etiquetas para marcar os produtos sem PIC. A etiquetagem deve ser feita de forma a não cobrir 

informações importantes como o lote, o prazo de validade e instruções de utilização. No final é 

impresso o documento final relativo à encomenda rececionada o qual é anexado à fatura 

original. De seguida arquiva-se num dossier destinado a cada fornecedor. 

Durante o período de estágio, passei os primeiros dois meses, principalmente, na 

receção de encomendas. Aqui pude observar a importância da verificação minuciosa de uma 

encomenda, principalmente no que diz respeito à quantidade enviada e faturada; ao valor da 

fatura e valor total da encomenda rececionada no computador, os quais devem coincidir para 

que se encontrem em conformidade, e também a importância da verificação cuidada das 

margens dos produtos de marcação. 

 

4.5. Marcação de preços  

A Lei nº 25/2011, de 16 de Junho, estabelece a obrigatoriedade da impressão do PVP na 

rotulagem dos medicamentos comparticipados [60]. No caso de produtos que não possuem preço 

impresso na embalagem, como os MNRSM e outros produtos de venda livre, o PVP é definido 

pela farmácia, sendo calculado de acordo com o preço de custo, margem de comercialização e 

respetivo IVA, como definido pelo Decreto-Lei n.º 65/2007, de 14 de Março [61].  

 

4.6 Armazenamento  

Os medicamentos e outros produtos farmacêuticos devem ser armazenados em 

condições de temperatura e humidade controladas e monitorizadas: temperatura inferior a 25ºC 

e humidade inferior a 60%, e no frigorífico, a temperatura deverá estar entre os 2ºC e os 8ºC.  

A FAC tem uma forma característica e funcional de armazenamento, cujo objetivo é 

facilitar a dispensa de medicamentos e a organização da farmácia. Os produtos de 

dermocosmética, higiene, de uso dentário, papas lácteas, puericultura e suplementos vitamínicos 

são armazenados, em lineares, na zona de atendimento. Alguns MNSRM estão expostos atrás 

dos balcões de atendimento, visíveis, mas longe do alcance dos utentes. 

No armazém existem gavetas deslizantes com os medicamentos com maior rotatividade, 

dispostos por ordem alfabética, que têm um stock estabelecido e que pretendem assegurar a 
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dispensa diária. Num outro piso, acessível através de uma escada, são armazenados todos os 

medicamentos, em prateleiras, inclusive os que não tem lugar nas gavetas, o restante stock dos 

medicamentos que existem nas gavetas e ainda suplementos e fraldas, entre outros. Esta opção 

de armazenamento é justificada pelos grandes stocks pré-estabelecidos para cada medicamento e 

pelas grandes encomendas que são feitas devido à grande dispensa efetuada diariamente na 

FAC. O armazenamento é feito por ordem alfabética, tendo em conta a Denominação Comum 

Internacional (DCI) dos medicamentos genéricos e o nome comercial dos medicamentos de 

marca e por dosagem, se aplicável, e a divisão das gavetas é a mesma que no piso de 

armazenamento para facilitar a reposição diária das gavetas. A divisão dos medicamentos e 

produtos de saúde é então feita por formas medicamentosas orais sólidas, pós e granulados, 

colírios e gotas auriculares, injetáveis, sistemas transdérmicos, supositórios e óvulos vaginais, 

pomadas, produtos de uso externo e xaropes e colutórios. 

Na área de armazenamento existem ainda armários onde são armazenados 

separadamente os produtos de higiene íntima, os chás e infusões, os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos de uso veterinário, dispositivos para alimentação 

especial, testes de gravidez, compressas, produtos do protocolo do diabetes, entre outros.  

Durante todo o estágio participei ativamente no armazenamento dos medicamentos. 

 

5. Controlo dos Prazos de Validade 

O controlo de prazos de validade (PV) é extremamente importante numa farmácia e por 

essa razão é realizado em dois momentos diferentes. Diariamente, quando se recebe uma 

encomenda, os prazos de validade são atualizados individualmente na respetiva ficha do sistema 

informático. Mensalmente é também feito o controlo de todos os prazos de validade, 

imprimindo-se uma listagem (a partir do Sifarma 2000) na qual constam todos os produtos com 

um prazo de validade a expirar nos três meses seguintes. Quando a validade impressa na 

embalagem não corresponde com a da lista, o prazo de validade do produto deve ser corrigido 

informaticamente. Os produtos que são recolhidos ficam um mês armazenados, à parte dos 

restantes, podendo ainda ser cedidos perante situações específicas (se a sua toma não ultrapassar 

o PV). No fim desse mês, procede-se ao envio dos produtos juntamente com uma nota de 

devolução ao fornecedor, que emite uma nota de crédito à farmácia ou procede à troca dos 

produtos. Durante o estágio tive a oportunidade de participar neste processo. 

 

6. Devoluções 

Existem várias situações que justificam a devolução de um produto para além da 

expiração do PV, nomeadamente, a receção de um produto danificado ou de um produto não 

pedido, preço de fatura errado, validade inferior ao mínimo permitido ou a retirada de um 

produto do mercado mediante circular do INFARMED. Os produtos a serem devolvidos devem 
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ser imediatamente retirados do stock e colocados à parte dos restantes. Ao longo do estágio 

efetuei diversas devoluções, para tal, utilizava o menu "Gestão de Devoluções" do Sifarma 2000 

para criar uma nota de devolução. A devolução do produto é acompanhada de dois exemplares 

da nota de devolução onde consta o nome do laboratório, a identificação dos produtos 

devolvidos e o motivo da devolução. Emite-se também um terceiro exemplar que fica na 

farmácia até à chegada da nota de crédito. Todas a notas de devoluções são carimbadas e 

devidamente assinadas pela pessoa que a criou. Se a devolução não for aceite o valor do produto 

entra para as "quebras" da contabilidade anual da farmácia. Quando aceite, a devolução pode ser 

regularizada através de uma nota de crédito ou por troca de um produto igual. Por fim, é 

necessário aceder ao sistema informático para regularizar a respetiva nota de devolução, 

havendo assim um acerto dos stocks no sistema informático. 

 

7. Dispensa de Especialidades Farmacêuticas 

A dispensa de medicamentos é a principal atividade desempenhada pelo farmacêutico 

comunitário e como tal, deverá reger-se pelo máximo de empenho e responsabilidade. É dever 

do farmacêutico criar o espaço necessário para o esclarecimento de possíveis dúvidas, deteção 

de possíveis interações medicamentosas ou reações adversas. Cabe também ao farmacêutico 

promover e apelar à adesão terapêutica, desempenhando um papel ativo de aconselhamento em 

situações de prescrição médica e de automedicação. Durante o meu estágio, esta atividade foi 

desenvolvida gradualmente. Inicialmente, assisti aos atendimentos, corrigi receitas e auxiliei na 

recolha dos medicamentos ou outros produtos requeridos pelo utente. Tudo isto permitiu 

conhecer tanto os locais de armazenamento dos produtos como também a diversidade de 

laboratórios. Os passos seguintes foram os primeiros atendimentos, inicialmente com 

supervisão, e posteriormente sozinha. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos podem ser 

classificados quanto à sua dispensa em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) [62]. 

 

7.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Neste grupo estão incluídos os medicamentos cuja receita médica é obrigatória para a 

sua dispensa. Os MSRM distinguem-se dos MNSRM por poderem constituir um risco para a 

saúde do doente, direta ou indiretamente, quando usados para o fim a que se destinam ou que 

sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes para o qual 

se destinam; por conterem substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

ou reações adversas seja indispensável aprofundar; e se destinem a ser administrados por via 

parentérica [62]. Por essa razão, estes tipos de medicamentos só podem ser vendidos nas 

farmácias, mediante a apresentação de uma receita médica. 
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7.1.1 Tipos de Prescrição e respetiva Validação 

O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, também distingue dois tipos de 

medicamentos de acordo com o tipo de receita a eles associada: 

 Medicamentos de receita médica renovável: receita emitida em três vias devendo ser 

impressa a indicação da respetiva via (“1.ª via”, “2.ª via” e “3.ª via”) e válida por 6 

meses. Apenas podem ser prescritos em receita renovável, os medicamentos que se 

destinem a tratamentos de longa duração e os produtos destinados ao autocontrolo da 

diabetes mellitus [63]. A prescrição deve ser feita de acordo com o modelo aprovado 

pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro [64]. 

 

 Medicamentos de receita médica especial: medicamentos estupefacientes ou 

psicotrópicos ou substâncias que possam dar origem a riscos importantes de abuso de 

medicamentos, toxicodependência ou ser usados para fins ilegais. 

 

A Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio, estabelece o modelo da receita preferencialmente 

eletrónica, podendo ser manual quando se encontra perante uma das quatro situações:  

 falência do sistema informático;  

 inadaptação fundamentada do prescritor;  

 prescrição ao domicílio;  

 até um máximo de 40 receitas médicas por mês.  

Esta não pode conter rasuras, caligrafias e/ou canetas diferentes nem pode ser feita a lápis. Para 

que uma receita manual possa ser considerada válida e possam ser dispensados os 

medicamentos nela prescritos, além das informações normais e obrigatórias deve estar 

identificada a exceção que justifica a prescrição em receita manual. Para além disso, a receita 

renovável não pode ser emitida por via manual [65]. 

De forma a dispensar o conteúdo da receita, é necessário que esta seja válida. Isso 

acontece se esta incluir os seguintes elementos: 

- Número da receita com respetiva representação em código de barras; 

-Local da prescrição e respetiva representação em código de barras, sempre que aplicável. No 

caso de uma receita manual, esta deve incluir a vinheta identificativa; 

- Identificação do médico prescritor, com a indicação do nome profissional, especialidade 

medica, nº cédula profissional e respetivo código de barras. No caso de uma receita manual, esta 

deve incluir a vinheta identificativa; 

- Nome e número de utente e, sempre que aplicável, de beneficiário de subsistema; 

- Entidade financeira responsável; 
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- Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas letras “R” e “O”, se 

aplicável. A letra “R” aplica-se aos utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial de 

comparticipação. A letra “O” aplica-se aos utentes abrangidos por outro regime especial de 

comparticipação identificado por menção ao respetivo diploma legal. 

- Designação do medicamento através da DCI para as substâncias ativas em que existam 

medicamentos genéricos autorizados (com representação em código de barras no caso de se 

tratar de suporte informático). A prescrição deverá incluir dosagem; forma farmacêutica; 

número e dimensão de embalagens; Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos e posologia. Excecionalmente, a prescrição pode incluir a denominação 

comercial do medicamento, nas situações em que não existam medicamentos de marca ou 

medicamento genérico comparticipados similares ao prescrito ou se o médico incluir 

justificações técnicas quanto à impossibilidade de substituição do medicamento prescrito 

[63].Deve incluir o respetivo titular de autorização de introdução no mercado e número de 

registo do medicamento representado em dígitos e código de barras; 

- Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos, se aplicável; 

- Assinatura manuscrita ou digital do prescritor (deparei-me muitas vezes com receitas não 

assinadas); 

- Data de prescrição (ao longo do estágio apercebi-me de que esta é uma das principais fontes de 

erro na dispensa de medicamentos). 

A data de prescrição é fundamental para garantir a validade da receita. Uma receita 

normal tem o prazo de 30 dias seguidos, contados a partir da data da sua emissão. Numa receita 

renovável cada via tem uma validade de seis meses, contados a partir da data de emissão. 

É ainda importante destacar que, em cada receita podem ser prescritos até quatro 

medicamentos distintos, num total de quatro embalagens por receita. No máximo, podem ser 

prescritas duas embalagens por medicamento. No caso dos medicamentos prescritos se 

apresentarem sob a forma de embalagem unitária podem ser prescritas até quatro embalagens do 

mesmo medicamento. Nas prescrições de medicamentos estupefacientes ou substâncias 

psicotrópicas, medicamentos manipulados e produtos incluídos no protocolo da Diabetes 

Mellitus não podem constar outros medicamentos. 

 

7.1.2 Dispensa de Medicamentos 

O passo seguinte é a dispensa propriamente dita, fornecendo ao utente todas as 

informações necessárias, caso a medicação seja nova, ou revendo a sua utilização caso se trate 

de medicação habitual. Na venda, faz-se leitura ótica dos códigos de barras da embalagem, 

seleção do regime e organismo comparticipante e preenchimento dos dados do utente.  
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Aquando da dispensa, o farmacêutico deve informar o utente da existência de 

medicamentos genéricos similares ao prescrito, comparticipados pelo SNS (Serviço Nacional de 

Saúde), e qual o mais barato. Quando não existam genéricos, deve informar o utente sobre o 

medicamento comercializado mais barato, similar ao prescrito. Para que tal seja viável, as 

farmácias têm que ter em stock, no mínimo, três medicamentos de cada grupo homogéneo (GH) 

de entre os cinco medicamentos com preço mais baixo. Cada GH é constituído pelo conjunto de 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma 

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

genérico existente no mercado. No mesmo grupo poderão estar incluídos diversos tamanhos de 

embalagens [66]. 

Perante uma prescrição por nome comercial ou do titular, o farmacêutico deve verificar 

se a prescrição se inclui nas seguintes situações: 

- Medicamento de marca sem similar ou que não disponha de medicamento genérico similar 

comparticipado: perante esta prescrição, o farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento 

que consta da receita. 

- Existência de justificação técnica do prescritor: 

Alínea a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito. Na receita 

tem que constar a menção “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”.  

Alínea b) - Reação adversa prévia. Na receita tem que constar a menção 

“Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa prévia”. 

Perante a alínea a) e b) é obrigatório dispensar a marca que consta na receita. 

Alínea c) - Continuidade de tratamento superior a 28 dias. Na receita tem que constar a menção 

“Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias”. Apesar da 

justificação, o utente pode optar por medicamentos similares ao prescrito, desde que sejam de 

preço inferior [63]. 

Perante uma prescrição por DCI, há um esforço na FAC de garantir que o utente 

continue com a toma do genérico habitual. Por esse motivo, realizei inúmeras encomendas 

instantâneas, a pedido dos utentes. Por outro lado, incentivava sempre os utentes a trazerem uma 

porção da caixa do medicamento genérico que usam habitualmente, explicando que assim 

facilitaria a dispensa. Contudo, habitualmente era necessário fazer uma outra abordagem e 

questionar sobre a cor da caixa, o tamanho, etc, especialmente tratando-se de utentes mais 

idosos. Ainda em relação à prescrição por DCI, deparei-me com diversas situações durante o 

atendimento. Muitos utentes desconheciam o significado de DCI e a diferença entre 

medicamentos genéricos e medicamentos de referência. Os motivos para a preferência de um ou 

outro variavam, contudo, existia alguma relutância na escolha de genéricos. Para além disso, 

alguns utentes julgavam estar a ser medicados com “o medicamento de marca” quando na 

realidade tomavam um genérico, mas confundiam estes dois conceitos. Nestas situações, a 
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minha abordagem era a de explicar de forma simples os diferentes significados e perceber se o 

utente sabia, de facto, aquilo que me estava a pedir.  

Aquando da dispensa, tinha também o cuidado de referir a importância da adesão à 

terapêutica e garantia que os utentes não ficassem com dúvidas acerca da posologia. Tentava, 

ainda, criar um ambiente propício à partilha de dúvidas ou outras questões, zelando sempre pela 

privacidade do utente. 

Promovia sempre o uso racional do medicamento, especialmente, no caso dos 

antibióticos e benzodiazepinas.  

 

7.1.3 Dispensa de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos integram substâncias que exercem a 

sua ação ao nível do Sistema Nervoso Central (SNC), provocando alteração (estimulação ou 

depressão) das suas funções e conduzindo facilmente a tolerância, dependência física/psíquica e 

sintomas de privação. A Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio, determina o regime jurídico a 

que obedecem as regras de prescrição eletrónica de medicamentos, aplicando-se aos 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes [67]. As receitas relativas a este grupo não devem 

conter outros medicamentos que não constem nas tabelas anexas do Decreto-Lei n.º 15/93, de 

22 de Janeiro [59] ou qualquer das substâncias referidas no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro [68]. Têm que ser prescritos nas receitas eletrónicas 

identificadas com RE – receita especial. 

O sistema informático Sifarma 2000 identifica os produtos considerados psicotrópicos 

ou estupefacientes e exige o registo eletrónico das seguintes informações: nome e morada do 

utente; nome do médico prescritor; nome, idade, morada, número e data de emissão do bilhete 

de identidade/cartão único do adquirente; e número da receita. Depois de todos os campos 

preenchidos, a venda é terminada e é-lhe atribuído, informaticamente um número sequencial de 

registo. É impresso o documento de faturação no verso da receita e um documento de 

psicotrópicos que é anexado a uma cópia da receita. É dever da farmácia arquivar, pelo menos 

durante 3 anos, uma reprodução em papel ou em suporte informático das receitas que incluam 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, ordenadas por data de aviamento. 

Durante o período de atendimento, foi-me explicado como proceder nestes casos e tive a 

oportunidade de dispensar este tipo de medicamentos. 

 

7.1.4 Planos de Comparticipação 

Uma vez que os planos de comparticipação são em número considerável, é necessária 

bastante atenção para se evitarem erros. Atualmente, a comparticipação de medicamentos pode 

ser feita através de um regime geral e de um regime especial. No regime geral de 

comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço de venda ao público dos 
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medicamentos de acordo com os seguintes escalões: escalão A - 90%, escalão B - 69%, escalão 

C - 37%, escalão D - 15%. 

- O escalão A engloba patologias como doença endócrina, afeções oculares, antineoplásicos e 

imunomodeladores, entre outros. 

- O escalão B é aplicado a medicamentos anti-infeciosos, medicamentos do foro do SNC e 

aparelho cardiovascular, entre outros. 

- O escalão C é para medicamentos antialérgicos, do aparelho génito-urinário e locomotor, entre 

outros.  

-O escalão D é para medicamentos cuja percentagem de comparticipação está numa fase 

transitória [69]. 

No regime especial de comparticipação esta é efetuada em função dos beneficiários, 

sendo a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A 

acrescida 5% (95%) e 15% nos escalões B (85%), C (52%) e D (30%), para pensionistas do 

regime especial, ou das patologias ou grupos de utentes. 

Os medicamentos manipulados são comparticipados em 30% do seu preço. Para 

produtos destinados ao autocontrolo da diabetes, a comparticipação é de 85% para tiras teste e 

de 100% para agulhas, seringas e lancetas [63]. 

No caso dos sistemas de comparticipação por complementaridade como é o caso do 

SAMS, EDP-Savida, CGD (relativos ao empregador) ou Multicare® e a Fidelidade Mundial® 

(relativos a seguros de saúde), este tipo de comparticipação tem o valor padrão de 

comparticipação do SNS e um outro valor complementar comparticipado pela entidade 

existindo por vezes a possibilidade de a comparticipação do medicamento ser total. Para este 

tipo de comparticipação é necessária a impressão da Receita (para o SNS) e de uma cópia (para 

a entidade de comparticipação complementar). Caso se aplique, a cópia da receita deve incluir 

uma cópia do cartão que comprove a comparticipação complementar ou o número de 

beneficiário escrito à mão. Existem também comparticipações para medicamentos específicos 

como o é o caso do Betmiga®. 

O maior volume de receitas da FAC é comparticipado pelo organismo 01 – Sistema 

Nacional de Saúde (SNS), 48 - Subsistema do SNS para pensionistas e J1 - SAMS NORTE 

(Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários do Norte). A maioria da 

faturação resulta da dispensa de receitas e, portanto, tive a oportunidade de contactar com uma 

grande variedade de regimes de comparticipação de diferentes organismos. Inicialmente, tive de 

me familiarizar com as diferentes entidades de comparticipação e de observar os respetivos 

procedimentos e só após o domínio destes consegui realizar uma dispensa corretamente. É ainda 

de salientar, a importância da verificação da presença de Decretos-Lei ou portarias nas receitas. 
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7.1.5. Faturação 

Finalizada a venda, procede-se à impressão de um documento de faturação que é 

impresso no verso da receita. De seguida é necessário carimbar, assinar e datar o mesmo. No 

documento de faturação vem identificado o plano de comparticipação bem como o número da 

receita, o lote e série correspondente. Cada lote corresponde a um total de trinta receitas, exceto 

o último lote que é constituído pelas receitas remanescentes. 

Na FAC as receitas vão sendo conferidas ao longo do dia com base nos critérios de 

validação da prescrição e ainda verificando se existe conformidade entre os medicamentos 

prescritos e os dispensados. As receitas em conformidade são guardadas em gavetas organizadas 

de acordo com o organismo correspondente, de acordo com o lote e por ordem crescente de 

número de receita. Se houver não conformidades estas têm de ser corrigidas e de seguida 

adicionadas ao lote correspondente. Ao longo do estágio tive a oportunidade conferir receitas, 

ainda antes de iniciar o atendimento, o que me permitiu conhecer os campos técnicos das 

receitas, familiarizar-me com nomes comerciais, dosagens e posologia aplicada em cada 

situação.  

No final de cada mês é emitida a faturação de todos os lotes: o “verbete de identificação 

do lote” que reúne diversas informações como a entidade comparticipante, o PVP dos 

medicamentos, o valor cobrado ao utente, o número de receitas, entre outros dados, que depois é 

carimbado e rubricado. Este verbete vai envolver as receitas correspondentes para depois ser 

enviado à entidade responsável pela comparticipação. As receitas relativas ao SNS são enviadas 

para o Centro de Conferências de Faturas, sendo os lotes dos restantes organismos enviados à 

Associação Nacional de Farmácias (ANF), que funciona como a entidade intermediária entre os 

diferentes sistemas de saúde e a farmácia no momento em que é efetuado o pagamento do valor 

das comparticipações. 

Após o envio do receituário e respetiva faturação às diferentes entidades poderão surgir 

receitas que sejam devolvidas pelo Centro de Conferência de Faturas à farmácia devido à 

deteção de não conformidades. Neste caso as receitas devolvidas devem ser regularizadas e 

incluídas na faturação do mês seguinte [70]. 

 

7.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Em Portugal, o mercado de MNSRM foi liberalizado em 2005, com a autorização de 

venda destes medicamentos fora das farmácias e o estabelecimento de um regime de preços 

livre [71].  

MNSRM são utilizados para a prevenção, alívio ou tratamento de sintomas ou 

transtornos menores que não carecem de visita médica nem de receita. Assim, estes 

medicamentos são dispensados por aconselhamento farmacêutico ou automedicação. Esta 



Relatório de estágio em farmácia comunitária Farmácia Almeida Cunha 
 

- 37 - 
 

última situação exige algum cuidado por parte do farmacêutico e é tão comum que decidi 

abordar este tema na primeira parte deste relatório. 

 

7.3 Aconselhamento Farmacêutico 

Na base do aconselhamento farmacêutico encontra-se a relação de confiança entre 

farmacêutico e utente. Este elo de ligação é construído diariamente na FAC, uma vez que 

grande parte dos utentes que a frequentam já são clientes há vários anos e encontram na 

farmácia um espaço onde se sentem confortáveis para partilhar as suas dúvidas e angústias. 

Assim sendo, tentei integrar-me da melhor forma possível e, com a ajuda da restante equipa, 

conquistar a confiança dos utentes. Como a maioria dos utentes da FAC são idosos 

polimedicados, tentei adaptar a linguagem que usava durante o atendimento, de forma a garantir 

que o utente compreendia as informações relativas aos medicamentos. O farmacêutico deve ter a 

capacidade de se exprimir de forma clara e percetível, demonstrando empatia e encarando as 

situações com diplomacia e profissionalismo. 

No caso da dispensa de MNSRM, procurei aconselhar a escolha de medicamentos 

contendo apenas um princípio ativo, evitando associações; dar a conhecer diferentes 

formulações e apresentar soluções compatíveis com a condição económica do utente. 

Deve haver sempre consciência por parte do farmacêutico que, no caso de detetar que a 

situação é grave, o utente deve ser encaminhado para consulta médica. 

Alguns medicamentos como, por exemplo, antibióticos estão fora de questão no que 

toca a automedicação. No entanto, alguns doentes procuram obtê-los na farmácia sem receita 

médica havendo uma certa dificuldade em explicar que se trata de uma questão de saúde 

pública. Deparei-me diversas vezes com este tipo de situações. 

 

8. Medicamentos Manipulados 

Medicamento manipulado é definido como qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [72]. Os 

medicamentos manipulados, para efeitos de comparticipação, têm que ser prescritos 

isoladamente ou seja, a receita médica não pode conter outros medicamentos/produtos. Na FAC, 

não se preparam manipulados e, quando necessário, contacta-se outra farmácia para realizar a 

preparação.  

 

9. Dispensa de outros Produtos Farmacêuticos  

9.1 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

Medicamento veterinário é 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 
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diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [73]. No caso de MSRM, estes 

são prescritos com receita médico-veterinária, regulada pela portaria n.º 1138/2008, de 10 de 

outubro, mas não são comparticipados [74]. 

Na FAC a quase totalidade dos medicamentos veterinários vendidos são para animais de 

estimação como cães e gatos, principalmente, antiparasitários internos ou externos. No entanto, 

estes medicamentos não representam uma grande fatia das vendas da farmácia. 

Tive oportunidade de, em variadas situações, dispensar medicamentos deste tipo. 

Porém, senti algumas dificuldades, e só gradualmente me tornei mais autónoma. Conforme me 

foi explicado, tinha a atenção de recolher informações como o peso do animal e de explicar a 

forma correta de aplicação do produto. 

 

9.2 Produtos de Dermocosmética 

Um produto cosmético e de higiene corporal é definido como “qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

humano, nomeadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e/ou proteger/manter em bom 

estado e/ou de corrigir os odores corporais”, de acordo com o descrito no DL n.º 189/2008, de 

24 de setembro [75]. 

Este grupo de produtos é dos mais procurados na FAC e, portanto, contactei bastante 

com eles durante o estágio. Isto implica que o farmacêutico se encontre permanentemente 

atualizado sobre as gamas de cada marca e sobre as marcas existentes, de forma a garantir um 

aconselhamento correto, indicando o mais adequado para cada utente. 

A farmácia dispõe de uma série de marcas: Uriage®, Avène®, La Roche-Posay®, 

Lierac®, A-Deerma®, Phyto®, Mustela®, Klorane®, Neutrogena®, Vichy®, Eucerin ®, Barral 

®, Anjelif ®,  ISDIN ®, etc. Ao longo do estágio tive oportunidade de me atualizar sobre vários 

produtos, utilizando os livros informativos enviados pelos respetivos laboratórios ou atendendo 

a ações de formações promovidas pelos mesmos. Nesse sentido, assisti a uma formação da 

Barral e da Caudalie, importantes para a compreensão da gama dos produtos. 

Várias ações promocionais realizadas pela farmácia ou aconselhamento individual, 

elaborado pelos representantes das marcas, de forma a promover os produtos, foram uma 

constante durante os meses de estágio.  

 

9.3 Produtos para Alimentação Especial , Produtos Dietéticos e Fitoterapêuticos 

Relativamente à alimentação especial, esta é indicada para pessoas com necessidades 

nutricionais especiais, com o metabolismo perturbado, com condições fisiológicas especiais ou 
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crianças/lactentes [76]. Assim sendo, na FAC podemos encontrar alguns produtos adequados às 

situações descritas anteriormente, que podem ter concentrações aumentadas de proteínas ou 

hidratos de carbono, conforme o indicado para as diferentes patologias. Um destes produtos é o 

Fortimel ®, um suplemento nutricional hiperproteico aconselhado em situações de perda/ganho 

de peso, pós-operatório, geriatria, entre outros.  

A FAC dispõe de uma grande gama de leites adequados às necessidades do bebé e que 

acompanham o seu crescimento, leites para lactentes, de transição, hipoalergénicos, 

antidiarreicos, de uma grande variedade de marcas. Relativamente aos produtos dietéticos 

usados no controlo do peso, nomeadamente para emagrecimento, dispõe de uma grande 

diversidade como Drenafast® e Bioativo CLA Forte®.  

Quanto a suplementos alimentares específicos, por exemplo para melhorar o 

desempenho físico e intelectual, estão disponíveis o Centrum®, o Viterra® e o Pharmaton®, 

entre outros. 

No caso dos produtos fitoterapêuticos, enquadram-se nesta categoria, todos os produtos 

obtidos a partir de plantas com ação terapêutica. A FAC possui alguns destes produtos, como o 

Cystiberry, diferentes linhas terapêuticas Arkocápsulas®, produtos Bioarga ®, etc. 

 

5.7. Dispositivos Médicos 

Na FAC tive a oportunidade de contactar com uma grande variedade de dispositivos 

médicos (DM) de várias classes, nomeadamente material de penso, material de puericultura, 

termómetros, tampões auditivos, material ortopédico (meias, pulso e pés elásticos), artigos de 

drenagem, sacos coletores de urina, fraldas para incontinentes e acamados, preservativos e testes 

de gravidez. Os DM mais vendidos na FAC são essencialmente meias de compressão, material 

ortopédico, material de penso, compressas e gaze e equipamento para medição da glicémia. 

 

10. Sistema VALORMED  

O Sistema VALORMED tem como objetivo a implementação de um sistema de gestão 

dos resíduos de embalagens de medicamentos e respetivos resíduos de medicamentos fora de 

uso, resultando de uma parceria entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias. A 

VALORMED pretende atingir dois objetos principais: minimizar o impacto que os resíduos de 

embalagens e medicamentos podem vir a causar no ambiente e promover a não acumulação 

deste tipo de resíduos em casa por parte dos cidadãos, devido ao risco associado a este tipo de 

armazenamento [77]. Deste modo, a FAC possui contentores próprios para a recolha deste 

material, sendo já um ato comum dos utentes desta farmácia. De qualquer modo, sempre que 

necessário era referido a importância deste gesto, salientando a necessidade da recolha dos 

resíduos e do seu impacto a nível ecológico. 
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11. Conclusão 

Um dos aspetos que mais me surpreendeu pela positiva durante o estágio foi o ambiente 

familiar que se cria com o utente na FAC, possibilitando um aconselhamento personalizado e 

sendo um dos motivos pelos quais muitos utentes se dirigem à farmácia. Para além disso, por a 

FAC ser uma farmácia com muita afluência e também muita diversidade de produtos, permitiu-

me ter mais e diferentes experiências e adquirir conhecimentos que, em farmácias mais 

pequenas ou isoladas, certamente não seria possível. Todos os dias aprendi algo novo e mesmo 

os erros cometidos ajudaram-me a evoluir ao longo da minha aprendizagem. A constante 

exigência do estágio incutiu-me a elevada responsabilidade e importância inerente à profissão 

farmacêutica. 

Como aspeto menos positivo tenho apenas a mencionar que, devido ao ritmo de trabalho 

intenso, sinto que a minha falta de experiência me condiciona e acabo por perder mais tempo 

durante a dispensa. Embora este seja um obstáculo que me incomoda, em todos os momentos 

encontrei o apoio da equipa e acredito que, com a prática e a entrada no mercado de trabalho, 

isto seja ultrapassado. 

No final deste período, sinto que adquiri uma base forte, não só a nível técnico e 

científico, como também a nível da capacidade de comunicação e adaptação. Foi sem dúvida 

uma experiência enriquecedora e fundamental, que me forneceu as ferramentas necessárias para 

o exercício de uma atividade farmacêutica responsável. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de estágio em farmácia comunitária Farmácia Almeida Cunha 
 

- 41 - 
 

12. Referências 

 

[1] Despacho nº17690/2007, de 23 de Julho, Diário da República, 2.ª série — N.º 154 — 10 de 

Agosto de 2007. 

[2] Asseray N, Ballereau F, Trombert-Paviot B, Bouget J, Foucher N, Renaud B et al (2013). 

Frequency and severity of adverse drug reactions due to self-medication: a cross-sectional 

multicentre survey in emergency departments. Drug Saf; 36: 1159-1168. 

[3] Shah SJ, Ahmad H, Rehan RB, Najeeb S, Mumtaz M, Jilani MH et al (2014). Self-

medication with antibiotics among non-medical university students of Karachi: a cross-sectional 

study. Pharmacology and Toxicology; 15: 74. 

[4] World Health Organization (2000). Guidelines for the regulatory assessment of medicinal 

products for use in self-medication. 

[5] Wazaify M, Shields E, Hughes CM, McElnay JC (2005). Societal perspectives on over-the-

counter (OTC) medicines. Family Practice; 22: 170–176. 

[6] Frøkjær B, Bolvig T, Griese N, Herborg H, Rossing C (2012). Prevalence of drug-related 

problems in self-medication in Danish community pharmacies. Pharmacy Practice; 3: 95. 

[7] Appel GB, Waldman M (2006). The IgA nephropathy treatment dilemma. International 

Society of Nephrology; 69: 1939-1944. 

[8] INFARMED: Folheto Informativo – Ramipril. Acessível em: http://www.infarmed.pt/ 

[acedido em 22 Março 2015]. 

[9] INFARMED: Folheto Informativo – Valsartan. Acessível em: http://www.infarmed.pt/ 

[acedido em 22 Março 2015]. 

[10] Donadio JV, Bergstralh EJ, Offord KP, Spencer DC, Holley KE (1994). A controlled trial 

of fish oil in IgA nephropathy. The New England Journal of Medicine; 331: 1194-1199. 

[11] INFARMED: Folheto Informativo – Isotretinoína. Acessível em: http://www.infarmed.pt/ 

[acedido em 22 Março 2015]. 

[12] Diniz DGA, Lima EM, Antoniosi NR (2002). Isotretinoína: perfis farmacológico, 

farmacocinético e analítico. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences; 38: 415-430. 

[13] Del Rosso JQ (2013). The Role of Skin Care as an Integral Component in the Management 

of Acne Vulgaris Part 1: The Importance of Cleanser and Moisturizer Ingredients, Design, and 

Product Selection.  J Clin Aesthet Dermatol; 8: 19-27. 

[14] Baumann L (2009). Cosmetic Dermatology. 2th ed. Ed. McGraw-Hill Companies, Inc. 

Nova Iorque. 

[15] Chularojanamontri L, Tuchinda P, Kulthanan K, Pongparit K (2014). Moisturizers for 

Acne What are their Constituents?. J Clin Aesthet Dermatol; 7: 36-44. 



Relatório de estágio em farmácia comunitária Farmácia Almeida Cunha 
 

- 42 - 
 

[16] Figueiredo A, Massa A, Picoto A, Soares AP, Basto AS, Lopes C et al (2011). Avaliação e 

tratamento do doente com acne – Parte II: Tratamento tópico, sistémico e cirúrgico, Tratamento 

da acne na grávida, algoritmo terapêutico. Rev Port Clin Geral; 27: 66-76. 

[17] Bowe WP, Shalita AR (2008). Effective Over-the-Counter Acne Treatments. Semin Cutan 

Med Surg; 27:170-176. 

[18] Decker A, Graber EM (2012). Over-the-counter Acne Treatments. J Clin Aesthet 

Dermatol; 5:32–40. 

[19] Gupta M, Mahajan VK, Mehta KS, Chauhan PS (2014). Zinc Therapy in Dermatology: A 

Review. Dermatology Research and Practice; 2014:1-11. 

[20] OMS: Diarrhoea. Acessível em: http://www.who.int. [acedido em 7 de Março de 2015].  

[21] Suh JS, Hahn WH, Cho BS (2010). Recent Advances of Oral Rehydration Therapy (ORT). 

Electrolytes & Blood Pressure; 8: 82-86.  

[22] Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia: Quais as causas de diarreia aguda?. Acessível 

em: http://www.spg.pt. [acedido em 7 de Março de 2015].  

[23] Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia: Quais as causas de diarreia crónica?. Acessível 

em: http://www.spg.pt. [acedido em 7 de Março de 2015].  

[24] Manual Merck – Diarreia. Acessível em: http://www.manualmerck.net/ [acedido em 7 

Março de 2015] 

[25] Caramona M, Esteves AP, Gonçalves J, Macedo T, Mendonça J, Osswald W, 

Pinheiro RL, Rodrigues A, Sepodes, B, António AT (2013). Prontuário Terapêutico; 11: 1-718. 

[26] McFarland LV (2010). Probiotics and Diarrhea. Annals of Nutrition and Metabolism; 57: 

10-11. 

[27] INFARMED: Folheto Informativo – Redrate. Acessível em: http://www.infarmed.pt/ 

[acedido em 8 de Março de 2015]. 

[28] The Treatment of Diarrhoea: A manual for physicians and other senior health workers 

(2005), 4.ª revisão. Department of Child and Adolescent Health and Development, World 

Health Organization. 

[29] Binder HJ, Brown I, Ramakrishna BS, Young GP (2014). Oral Rehydration Therapy in the 

Second Decade of the Twenty-first Century. Current Gastroenterology Reports; 16: 376.  

[30] Farthing M, Salam M et al. (2012). Acute diarrhea in adults and children: a global 

perspective. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines.  

[31] Rabbani GH, Teka T, Zaman B, Majid N, Khatun M, Fuchs GJ (2001). Clinical Studies in 

Persistent Diarrhea: Dietary Management With Green Banana or Pectin in Bangladeshi 

Children. Gastroenterology; 121: 554–560.  

[32] Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia: Como se trata a diarreia?. Acessível em: 

http://www.spg.pt. [acedido em 8 de Março de 2015].  



Relatório de estágio em farmácia comunitária Farmácia Almeida Cunha 
 

- 43 - 
 

[33] National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases: Eating, Diet, and 

Nutrition. Acessível em: http://digestive.niddk.nih.gov. [acedido em 8 Março 2015].  

[34] Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia: Diarreia, o que é? (2006). Acessível em: 

http://www.spg.pt. [acedido em 7 de Março de 2015]. 

[35] Wingate D, Phillips SF, Lewis SJ, Malagelada JR, Speelman P, Steffen R et al. (2001). 

Guidelines for adults on self-medication for the treatment of acute diarrhea. Alimentary 

Pharmacology & Therapeutics; 15: 773-782.  

 [36] Applegate JA, Walker CL, Ambikapathi R, Black RE (2013). Systematic review of 

probiotics for the treatment of community-acquired acute diarrhea in children. Biomed Central 

Public Health; 13: 16.  

[37] Regnard C, Twycross R, Mihalyo M, Wilcock A (2011). Loperamide. Journal of Pain and 

Symptom Management; 42: 319-323  

[38] Pieścik-Lech M, Urbańska M, Szajewska H (2013). Lactobacillus GG (LGG) and smectite 

versus LGG alone for acute gastroenteritis: a double-blind, randomized controlled trial. 

European Journal of Pediatrics; 172: 247–253.  

[39] Khediri F, Mrad AI, Azzouz M, Doughi H, Najjar T, Mathiex-Fortunet H et al. (2011). 

Efficacy of Diosmectite (Smecta)® in the Treatment of Acute Watery Diarrhoea in Adults: A 

Multicentre, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel Group Study. 

Gastroenterology Research and Practice; 2011: 8  

 [40] INFARMED: Folheto Informativo –Duspatal Retard. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/ [acedido em 8 de Março de 2015]. 

[41] INFARMED: Folheto Informativo –Eutirox. Acessível em: http://www.infarmed.pt/ 

[acedido em 8 Março 2015]. 

[42] INFARMED: Folheto Informativo –Sertralina. Acessível em: http://www.infarmed.pt/ 

[acedido em 8 de Março de 2015]. 

[43] INFARMED: Folheto Informativo –Unidrox. Acessível em: http://www.infarmed.pt/ 

[acedido em 8 de Março de 2015]. 

[44] Owen MK, Clenney TL (2004). Management of vaginites. American Family Physician; 70: 

2126-2132. 

[45] Manual Merck: Vaginite e vulvite. Acessível em: http://www.manualmerck.net. [acedido 

em 13 de Março de 2015].  

[46] Hainer BL, Gibson MV (2011). Vaginitis: Diagnosis and Treatment. American Family 

Physician; 83: 807-815.  

[47] Peters BM, Yano J, Noverr MC, Fidel PL Jr (2014). Candida Vaginitis: When 

Opportunism Knocks, the Host Responds. PLoS Pathog; 10(4): e1003965. 

[48] Achkar JM, Fries BC (2010). Candida Infections of the Genitourinary Tract. Clinical 

Microbiology Reviews; 23(2): 253-273. 



Relatório de estágio em farmácia comunitária Farmácia Almeida Cunha 
 

- 44 - 
 

[49] Centers for Disease Control and Prevention: Genital / vulvovaginal candidiasis (VVC). 

Acessível em: http://www.cdc.gov. [acedido em 13 de Março de 2015].  

[50] Centers for Disease Control and Prevention: Diseases Characterized by Vaginal Discharge. 

Acessível em: http://www.cdc.gov. [acedido em de 13 Março de 2015].  

[51] Barbosa C, Fernandes G, Quintas C, Teixeira ME, Neves JP (2012). Anti-fungal treatment 

with azole compounds for uncomplicated vulvovaginal candidiasis. Acta Obstet Ginecol 

Port;6(3):118-123. 

[52] Management of Vaginal Discharge in Non-Genitourinary Medicine Settings (2012). 

Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare, Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists.  

[53] Gino-Canesten: Candidíase Vaginal. Acessível em: http://antifungicos.bayer.pt. [acedido 

em 14 de Março de 2015].  

[54] Decreto-Lei n.º 172/2012, de 1 de Agosto do Ministério da Saúde - Procede à segunda 

alteração ao Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de março, que regula o horário de funcionamento das 

farmácias de oficina. Diário da República, 1ª Série, n.º 148. 

[55] Portaria n.º 277/2012, de 12 de Setembro do Ministério da Saúde - Define o horário padrão 

de funcionamento das farmácias de oficina, regula o procedimento de aprovação e a duração, 

execução, divulgação e fiscalização das escalas de turnos, bem como o valor máximo a cobrar 

pelas farmácias de turno pela dispensa de medicamentos não prescritos em receita médica do 

próprio dia ou do dia anterior. Diário da República, 1ª série, nº 177.  

[56] Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto do Ministério da Saúde - Estabelece o regime 

jurídico das farmácias de oficina. Diário da República, 1ª Série, n.º 168. 

[57] Ordem dos farmacêuticos. Boas práticas farmacêuticas para a farmácia comunitária. 

Acessível em: http://www.ordemfarmaceuticos.pt/ [acedido em 21 de Março de 2015]. 

[58] Portaria nº1429/2007, de 2 de Novembro - Define os serviços farmacêuticos que podem ser 

prestados pelas farmácias. Diário da República, 1.ª série, N.º 211. 

[59] Decreto‐Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro - Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos. Legislação Farmacêutica Compilada. INFARMED. 

[60] Lei nº 25/2011, de 16 de Junho - Estabelece a obrigatoriedade da indicação do preço de 

venda ao público (PVP) na rotulagem dos medicamentos e procede à quarta alteração ao 

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, e revoga o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 106- 

A/2010, de 1 de Outubro. Legislação Farmacêutica Compilada. INFARMED. 

[61] Decreto-Lei n.º 65/2007, de 14 de Março - Aprova o regime da formação do preço dos 

medicamentos sujeitos a receita médica e dos medicamentos não sujeitos a receita médica 

comparticipados. Legislação Farmacêutica Compilada. INFARMED. 

[62] Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto - Estabelece o regime jurídico dos 

medicamentos de uso humano. Legislação Farmacêutica Compilada. INFARMED. 



Relatório de estágio em farmácia comunitária Farmácia Almeida Cunha 
 

- 45 - 
 

[63] Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde. INFARMED. Acessível 

em http://www.infarmed.pt/ [acedido em 22 de Março de 2015]. 

[64] Despacho n.º 15700/2012, de 30 de Novembro - Aprova os modelos de receita médica, no 

âmbito da regulamentação da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio. Legislação Farmacêutica 

Compilada. INFARMED. 

[65] Prescrição Eletrónica de Medicamentos. Acessível em http://www.infarmed.pt/ [acedido 

em 22 de Março de 2015]. 

[66] Comparticipação de medicamentos. INFARMED. Acessível em http://www.infarmed.pt/ 

[acedido em 23 de Março de 2015]. 

[67] Portaria n.º 198/2011, de 18 de Maio do Ministério da Saúde - Estabelece o regime jurídico 

a que obedecem as regras de prescrição electrónica, bem como o regime transitório da receita 

manual de medicamentos. Diário da República, 1.ª série, nº 96. 

[68] Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro - Estabelece as regras relativas ao 

controlo do mercado lícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas Legislação 

Farmacêutica Compilada. INFARMED. 

[69] Portaria n.º 78/2014, de 3 de Abril - Sexta alteração à Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de 

setembro, que define os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes 

escalões de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos. Legislação Farmacêutica 

Compilada. INFARMED. 

[70] Portaria n.º 24/2014, de 31 de Janeiro - Primeira alteração à Portaria n.º 193/2011, de 13 de 

maio, que regula o procedimento de pagamento da comparticipação do Estado no preço de 

venda ao público dos medicamentos dispensados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde 

que não estejam abrangidos por nenhum subsistema, ou que beneficiem de comparticipação em 

regime de complementaridade. Legislação Farmacêutica Compilada. INFARMED. 

 [71] Medicamentos não sujeitos a receita médica. Acessível em 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/ [acedido em 23 de Março de 2015]. 

[72]. Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril - Regula a prescrição e a preparação de 

medicamentos manipulados Legislação Farmacêutica Compilada. INFARMED. 

[73] Decreto-Lei n.º 314/2009 de 28 de Outubro do Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas – Estabelece um código comunitário relativo aos 

medicamentos veterinários. Diário da República, 1.ª série, nº 209.  

[74] Portaria 1138/2008, de 10 de Outubro do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas - Aprova os modelos de receita médico-veterinária e vinheta. Diário da 

República, 1ª série, nº 197. 

[75] Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de Setembro do Ministério da Saúde - Estabelece o regime 

jurídico dos produtos cosméticos e de higiene corporal. Diário da República, 1ª Série, n.º 185. 

http://dre.tretas.org/dre/240285/


Relatório de estágio em farmácia comunitária Farmácia Almeida Cunha 
 

- 46 - 
 

[76] Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de Junho do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas - Estabelece o regime geral dos géneros alimentícios destinados a 

alimentação especial. Diário da República, 1ª série, nº 118. 

[77] Valormed. Acessível em http://www.valormed.pt/ [acedido em 23 de Agosto de 2015]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de estágio em farmácia comunitária Farmácia Almeida Cunha 
 

- 47 - 
 

 

Anexos 

Anexo I: Lista de situações passíveis de automedicação 
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Anexo II: Inquérito sobre automedicação 
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Anexo III: Resultados do inquérito 

 

Distribuição numérica e percentual da amostra segundo o sexo. 

Sexo dos inquiridos 
Frequência (Número de 

inquiridos) 
Percentagem (n=60) 

Feminino 38 63% 

Masculino 22 37% 

 

Distribuição numérica e percentual da amostra segundo a idade. 

Idade dos inquiridos (anos) 
Frequência (Número de 

inquiridos) 
Percentagem (n=60) 

21 a 30 15 25% 

31 a 40 3 5% 

41 a 50 3 5% 

51 a 60 18 30% 

61 a 70 12 20% 

71 a 80 6 10% 

81 a 90 3 5% 

 

Já se automedicou (tomou MNSRM)? 

Opções de resposta 
Frequência (Número de 

respostas) 
Percentagem (n=60) 

Sim 60 100% 

Não 0 0% 

 

Com que frequência o faz? (assinale apenas uma opção) 

Opções de resposta 
Frequência (Número de 

respostas) 
Percentagem (n=60) 

Raramente (uma vez por ano ou 

menos) 
21 35% 

Com pouca frequência (2ª 5 vezes 

por ano) 
27 45% 

Com alguma frequência (todos os 

meses) 
9 15% 

Com muita frequência (mais do que 

uma vez por mês) 
3 5% 
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Fê-lo por indicação/aconselhamento de: 

Opções de resposta 
Frequência (Número de 

respostas) 
Percentagem (n=60) 

Por aconselhamento do 

farmacêutico 
24 40% 

Por aconselhamento de outro 

profissional de saúde (médico, 

enfermeiro, dentista) 

12 20% 

Com base numa prescrição anterior 15 25% 

Por indicação de 

familiar/amigo/terceiros 
9 15% 

Influência da publicidade 3 5% 

Por iniciativa própria 21 35% 

 

Em quais das seguintes situações já recorreu à automedicação com MNSRM? 

Opções de resposta 
Frequência (Número de 

respostas) 
Percentagem (n=60) 

Obstipação (prisão de ventre) 19 35% 

Diarreia 25 42% 

Azia/flatulência 18 30% 

Náuseas/vómitos 6 10% 

Estados gripais/constipação 51 85% 

Congestão nasal 35 58% 

Tosse 12 20% 

Ansiedade 9 15% 

Insónias 18 30% 

Cefaleias (dor de cabeça) 24 40% 

Dores musculares 19 31% 

Dores menstruais 12 20% 

Dor de dentes 9 15% 

Febre 27 45% 

Acne 14 23% 

Micoses 0 0% 

Herpes labial 9 15% 

Dermatite/eczema 3 5% 
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Picadas de insectos 3 5% 

Queimaduras ou feridas 3 5% 

Candidíase vaginal 17 28% 

 

Habitualmente, durante quanto tempo usou a medicação? 

Opção de resposta 
Frequência (Número de 

respostas) 
Percentagem (n=60) 

1 a 2 dias 30 50% 

3 a 4 dias 24 40% 

5 dias ou mais 6 10% 

 

Porque se automedicou com MNSRM? 

Opção de resposta 
Frequência (Número de 

respostas) 
Percentagem (n=60) 

Redução de custos/Poupança de 

tempo 
18 30% 

Considerei ser um problema de 

saúde ligeiro 
39 65% 

Por indicação de terceiros ou 

publicidade 
0 0% 

Com base numa prescrição anterior 3 5% 

 

Procurou informações ou esclarecimentos adicionais sobre o medicamento? 

Opções de resposta 
Frequência (Número de 

respostas) 
Percentagem (n=60) 

Sim 45 75% 

Não 15 25% 

 

Se sim, com quem? 

Opções de resposta 
Frequência (Número de 

respostas) 
Percentagem (n=45) 

Com o farmacêutico 29 64% 

Com outro profissional de 

saúde 
3 7% 

Na bula do medicamento 8 18% 

Na internet 5 11% 
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Acredita que a automedicação pode trazer algum risco para a saúde? 

Opções de resposta 
Frequência (Número de 

respostas) 
Percentagem (n=60) 

Sim 45 75% 

Não 15 25% 

 

Alguma vez suspendeu a automedicação face a efeitos adversos? 

Opções de resposta 
Frequência (Número de 

respostas) 
Percentagem (n=60) 

Sim 5 8% 

Não 55 92% 
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Anexo IV: Apresentação com os resultados do inquérito e sobre o tema da acne. 
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Anexo V: Protocolo de aconselhamento perante uma queixa de diarreia. 

1) Recolher dados do utente 

 Idade 

 Estado fisiopatológico 

 Hábitos alimentares 

 Medicação atual 

2) Caracterizar a diarreia 

 Identificar os sinais e sintomas 

 Duração 

 Questionar o utente sobre a toma de 

medicamentos para a patologia 

 Alergias 

 Verificar se existe evidência científica que 

justifique a suspensão da medicação atual 

3) Sugerir medidas não 

farmacológicas 

 Dieta * 

 Ingestão de líquidos (água, chás, sopa) 

 TRO - disponível: Dioralyte®  

4) Tratamento farmacológico 

(MNSRM) 

 Probióticos disponíveis: Imoflora®, 

Rehidrat® e OralSuero® , Lactoflora®, 

UL-250® 

 Antidiarreicos disponíveis: Imodium®, 

Imodium®Rapid, Imodium®Softgels e 

Dimexanol®  

5) Reencaminhar para consulta 

médica se: 

 Sintomas persistentes (ausência de 

melhoria após 48h) 

 Presença de vómitos, sangue nas fezes, 

desidratação severa, febre, distensão 

abdominal  

 O utente possuir uma patologia grave 

 RAM graves 

 

*Dieta 

Aconselhar: bananas, arroz branco, massa, batatas e cenouras cozidas, tostas, bolachas de água e 

sal, carnes magras. 

Evitar: bebidas com cafeína, bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos, ricos em fibra, doces, 

bolos, leite e derivados. 
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Anexo VI: Lista dos MNSRM usados na CVV. 

Antifúngico Forma farmacêutica Dosagem Posologia 

Clotrimazol 

Creme vaginal 100mg/g 

1 aplicação por dia 

durante 6 dias 

 

Comprimido vaginal 

100mg 
100mg/dia durante 6 

dias 

500mg 
500mg para aplicação 

única 

Econazol 

Creme vaginal 10mg/g 
1 aplicação ao dia 

durante 14 dias 

Óvulo 150mg 
150 mg/dia durante 3 

dias 

Isoconazol Creme vaginal 10mg/g 
2 aplicações ao dia 

durante 7 dias 

Fenticonazol Óvulo 200mg 
200 mg/dia durante 6 

dias 

Sertaconazol 

Creme vaginal 20 mg/g 
1 aplicação. ao dia 

durante 7 dias 

Óvulo 300 mg 
300 mg para 

aplicação única 

Comprimido vaginal 500 mg 
500 mg para 

aplicação única 

Tioconazol Comprimido vaginal 100 mg 
100 mg/dia durante 3 

dias 
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Anexo VII: Panfleto Informativo sobre a Candidíase Vulvovaginal 

 

 

 

 

 

 



Relatório de estágio em farmácia comunitária Farmácia Almeida Cunha 
 

- 58 - 
 

 


