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Resumo 

As funções assumidas pelo farmacêutico, hoje em dia, ultrapassam o seu papel 

enquanto técnico do medicamento. O aconselhamento sobre o uso racional dos 

fármacos e a monitorização dos utentes é cada vez mais posto em prática, estando este 

profissional apto a prestar todos os esclarecimentos e aconselhamento, desde as 

interações medicamentosas, contraindicações e reações adversas à seleção do 

fármaco mais adequado. Possui a capacidade de sensibilizar para a importância da 

adoção de estilos de vida saudáveis e utilização racional dos fármacos e aptidão de 

despistar de forma precoce e identificar sinais de alerta. 

O EC em FC permite o primeiro contacto com a atividade do farmacêutico 

comunitário, permitindo colocar em prática todo o conhecimento adquirido no ambiente 

académico, aplicando-o em prol da comunidade. 

O presente relatório retrata sucintamente a minha experiência e aprendizagem no 

âmbito da farmácia comunitária, caraterizando o funcionamento desta e o papel do 

Farmacêutico Comunitário, não só enquanto especialista do medicamento mas também 

enquanto agente de saúde pública. O meu estágio curricular em FC teve a duração de 

três meses, e foi desenvolvido na Farmácia das Devesas (FD), situada na cidade de 

Vila Nova de Gaia. 
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PARTE I 
 

Descrição do modo de funcionamento da Farmácia das 

Devesas e das atividades realizadas no âmbito do estágio 

em Farmácia Comunitária. 
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1. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

1.1. Propriedade e Direção Técnica 

De acordo com o enquadramento legal em vigor1,2, a propriedade da FD pertence 

à Dr.ª Irene dos Santos Silva Pereira de Sousa. O cargo da direção técnica está 

atribuído à Dr.ª Sónia Maria S. Pereira de Sousa, assumindo, por isso, a 

responsabilidade pela promoção do uso racional do medicamento e de 

farmacovigilância. 

1.2. Localização, espaço de funcionamento e espaço exterior 

A FD está localizada na Rua Barão do Corvo nº 918, perto do centro do Município 

de Vila Nova de Gaia. Em seu redor encontram-se o centro de saúde, várias clínicas 

médicas, escola primária e jardim infância, lar de idoso, vários estabelecimentos de 

comércio, habitações e uma estação de comboio. Esta diversidade representou uma 

mais-valia no decorrer deste estágio, uma vez que ao contactar com pessoas de 

realidades muito distintas permitiu compreender como adequar a prestação dos serviços 

farmacêuticos a cada utente. Dado ainda que uma parte da população de utentes tende 

a ser habitual, foi possível proporcionar um aconselhamento farmacêutico adequado e 

mais específico. 

O horário de funcionamento da FD é de segunda-feira a sexta-feira das 9h às 

20h, sendo que ao sábado é das 9h às 13h, de acordo com o enquadramento em 

vigor3,4. No dia de serviço permanente, que se verifica de 20 em 20 dias, a farmácia 

encontra-se aberta até às 24 horas, sendo posteriormente o atendimento realizado 

através do postigo atendimento noturno até às 9 horas do dia seguinte4,5. 

Em relação ao espaço exterior, a Farmácia das Devesas ocupa o piso térreo de 

um prédio habitacional e possui na entrada uma porta de vidro automática, reunindo as 

condições necessárias de acessibilidade a todos os utentes. A farmácia apresenta uma 

fachada com a inscrição “Farmácia das Devesas” e o símbolo “cruz verde” luminoso 

(Anexo 1). Apresenta ainda informações essenciais na porta principal como o nome da 

diretora técnica, tal como regulamentado no Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de 

agosto5. É possível encontrar-se ainda o horário de funcionamento, as farmácias de 

turno no município e um postigo para que o atendimento aquando o serviço permanente 

seja feito em segurança. Do lado direito da porta, encontra-se uma fachada envidraçada 

cuja montra é remodelada e atualizada com produtos sazonais e onde se encontra 

informação relativa a serviços farmacêuticos que presta e os respetivos preços. 
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Foi-me dada a oportunidade de personalizar e renovar periodicamente esta montra 

consoante determinadas celebrações do ano e a estação, com promoções e 

divulgação de novos produtos. 

1.3. Organização e descrição do espaço interior 

O aspeto interior da FD é profissional e calmo, o que permite uma comunicação 

fácil e eficaz com os utentes, e encontra-se organizado de forma a otimizar o espaço 

existente. A FD está equipada com um circuito de videovigilância, Farmácia TV, alarmes 

e extintores de incêndio.  

A FD possui uma sala de atendimento ao público, um armazém, um laboratório, 

instalações sanitárias e um gabinete de atendimento personalizado, cumprindo assim 

os requisitos das áreas mínimas de uma farmácia comunitária6. Entre as divisões 

facultativas a FD possui uma área de apoio ao atendimento, um gabinete da direção-

técnica, um gabinete para a área de gestão e um para a contabilidade, um gabinete 

destinado a serviços de podologia e fisioterapia e uma zona de descanso. Sendo assim, 

a FD é constituída por três pisos. 

No piso 0, encontram-se: 

 Área de atendimento ao público  

  Este é o principal espaço de contacto dos utentes com a farmácia, pelo que deve 

ser adequado ao ato farmacêutico e para que o utente se sinta confortável (Anexo 2). 

Existe uma área onde os utentes podem circular livremente e visualizar alguns produtos 

cosméticos e de higiene corporal (PCHC), artigos de puericultura, suplementos 

alimentares, produtos higiene oral, produtos de uso veterinário, dispositivos médicos, 

óculos de sol e graduados e perfumes. Alguns destes produtos encontram-se 

estrategicamente expostos e são sujeitos a rotatividade de modo a despertar a atenção 

dos utentes quando entram no estabelecimento. Esta área possui ainda, uma balança 

eletrónica que permite a determinação do peso, altura, índice de massa corporal (IMC) 

e índice de gordura, e o respetivo tensiómetro acoplado para a determinação da pressão 

arterial (PA). Possui uma máquina de sistema de senhas e uma zona de espera, para 

que os utentes possam aguardar pela sua vez. Encontram-se também quatro balcões 

de atendimento informatizados, atrás dos quais se expõem alguns produtos, tais como 

MNSRM (Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica), de acordo com a 

sazonalidade. Na parte inferior, encontra-se um armário com diversas gavetas de 

armazenamento com alguns MNSRM, compressas, adesivos, teste de gravidez, 

seringas, entre outros. A localização dos produtos é deveras importante uma vez que 
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os MSRM (Medicamentos Sujeitos a Receita Médica) e os MNSRM apenas se podem 

encontrar atrás do balcão e fora do alcance dos utentes. 

De modo a permitir um correto escoamento e rotação de stock, tive a oportunidade 

de contactar com o método FEFO “First Expire, First Out, de modo a que os 

produtos de maior acessibilidade sejam os que possuam um prazo de validade mais 

curto. 

De acordo com a sazonalidade ou alguma data especial comemorativa, era 

necessário relocalizar os produtos na farmácia, tarefa que também executei. Isto 

permitiu-me conhecer melhor os produtos e sua função/ composição, de modo a 

proporcionar um melhor atendimento e aconselhamento dos mesmos.  

 Área de apoio ao atendimento 

Esta área, denominada também de área de stock ativo, possui dois grandes móveis 

com gavetas deslizantes: um destinado aos medicamentos de marca ordenados 

alfabeticamente, sendo que as duas filas de gavetas inferiores guardam os xaropes de 

marca ou genéricos e outros medicamentos de grande volume, existindo ainda uma 

gaveta destinada aos MUV (medicamentos uso veterinário) e outras duas para 

contracetivos de marca e genéricos; o segundo móvel destina-se a guardar 

medicamentos genéricos ordenados pelo DCI (Designação Comum Internacional). 

Existe também um frigorífico para conservação dos medicamentos que exigem 

temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC, como vacinas, colírios e insulinas. Para um correto 

registo da temperatura e humidade relativa, este espaço encontra-se equipado com um 

termohigrómetro digital (Anexo 3). 

Esta área também funciona como zona de realização de pedidos e receção de 

encomendas e possíveis devoluções aos fornecedores, estando equipada com um 

computador, leitor ótico e aparelho de marcação de preços.  

 Gabinete de apoio personalizado 

Este gabinete localiza-se próximo dos balcões de atendimento. O gabinete de 

atendimento personalizado é um local essencial para os utentes que exijam maior 

atenção a diferentes níveis (Anexo 4). O utente é dirigido para este local quando é 

necessário uma comunicação mais confidencial, cumprindo o exposto nas Boas 

Práticas Farmacêuticas (BPF) para a FC7. É também neste local que é realizado o 

controlo de vários parâmetros bioquímicos e fisiológicos como a medição da pressão 

arterial, da glicémia capilar, triglicerídeos, colesterol total, ácido úrico e testes de 

gravidez, dispondo de todos os equipamentos e consumíveis necessários para a 

realização dos mesmos (Anexo 5). 
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Procede-se ainda à administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação (PNV) e injetáveis. Existem ainda um balcão com um computador, 

impressora e leitor ótico usado para atendimento em casos extraordinários.  

Tive aqui a oportunidade de proceder à realização dos parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos acima descriminados, assim como no aconselhamento mais pessoal e 

reservado com utentes. 

 Instalações sanitárias 

No piso -1, encontram-se: 

 Gabinete de podologia e fisioterapia (Anexo 6) 

 Gabinete da direção (Anexo 7) 

Local onde a Diretora Técnica exerce funções de organização e administração 

da farmácia. 

 Gabinete do gestor da FD 

No piso -2, encontram-se: 

 Área de descanso (Anexo 8) 

 Área reservada aos colaboradores da FD 

 Gabinete do contabilista da FD 

 Armazém (Anexo 9) 

Local onde são armazenados os excedentes de medicamentos e outros produtos, 

encontrando-se separados, por ordem alfabética, medicamentos de marca, 

medicamentos genéricos, PCHC, artigos de puericultura e medicamentos de venda 

livre. 

É possível encontrar-se ainda neste local as matérias-primas e reagentes 

necessários à preparação de manipulados.  

Este local também possui um termohigrómetro digital, para o devido controlo da 

temperatura e humidade relativa. Todos os aparelhos de medida são devidamente 

calibrados, no sentido de assegurarem que as áreas em questão são mantidas a uma 

temperatura entre 15 – 25ºC e humidade relativa entre 40 – 60%. 

 Laboratório (Anexo 10) 

Local destinado à elaboração de medicamentos manipulados e preparações 

extemporâneas. Neste local também se encontram os dossiers destinados a arquivar 

as Fichas de Preparação de Medicamentos Manipulados, os Registos de Movimento 
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das Matérias-primas, as Fichas de Segurança das Matérias-primas, os Boletins 

Analíticos, os Registos de Calibração dos Aparelhos de Medição e, ainda, material de 

consulta como é o caso do Formulário Galénico Português (FGP) e Farmacopeias 

Portuguesa (FP), assim como as fontes de informação consideradas de acesso 

obrigatório no momento de cedência de medicamentos, nomeadamente o Prontuário 

Terapêutico e o Martindale.  

1.4. Recursos humanos 

 Uma equipa dotada de empenho, cooperação, dedicação e de conhecimentos 

técnico-científicos necessários para o exercício da profissão farmacêutica são um bem 

essencial que deve existir numa farmácia de forma a garantir um melhor desempenho 

e a satisfação dos utentes que diariamente a frequentam. 

Ao quadro de profissionais da FD pertencem: 
 

Tabela 1 - Equipa Integrante da Farmácia das Devesas 
 

 

Durante os meses que estagiei na FD integraram na equipa as estagiárias Ana 

Barbosa e Maria Maia. Todos os colaboradores, assim como os estagiários, encontram-

se devidamente identificados por um cartão com nome e título profissional. 

1.5. Sistema Informático 

O sistema informático (SI) implementado na FD é o Sifarma® 2000 da Glintt, 

empresa pertencente à Associação Nacional de Farmácias (ANF). Este software 

constitui uma aplicação desenvolvida para a gestão diária de uma farmácia, no que diz 

respeito à entrada e saída de produtos e de todas as tarefas com ela relacionadas. 

Permite ainda fazer a gestão do produto, de acordo com os stocks mínimos e máximos 

definidos pela farmácia, e conforme as saídas propõe encomendas para posterior 

aprovação, possibilita a emissão de listas de controlo de prazos de validade, efetuar 

devoluções de produtos e gerir os seus stocks assim como regularizar as respetivas 

Dr.ª Irene dos Santos S. P. de Sousa Proprietária 

Dr.ª Sónia Maria S. Pereira de Sousa Diretora Técnica 

Dr.ª Ana Clara R. Rebelo Farmacêutica Adjunta 

Dr.ª Sara Silva Farmacêutica 

Deolinda M. A. M. Barata Técnica de farmácia 

Ana Cristina Teixeira Pinho Técnica de farmácia 

Kátia Maria Campota Técnica auxiliar de farmácia 

Maria de Fátima Oliveira Auxiliar de limpeza 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

   
7 

 

devoluções. Ao nível da faturação permite corrigir o receituário, a impressão do resumo 

de lotes, assim como gerir todo o receituário e sua regularização. Este sistema é fulcral 

na dispensa de produtos ao público, possibilitando a consulta de informação científica 

de um produto (como por exemplo: indicações terapêuticas, contraindicações, 

interações com outros produtos, posologia e reações adversas). 

Cada colaborador da farmácia possui um código de utilizador e respetiva palavra-

passe, de modo a garantir a segurança e certeza das operações, pois cada alteração 

efetuada é registada (data, hora, utilizador) sendo que no meu caso, era o código E. A 

FD possui oito terminais informáticos equipados com este software sendo que quatro se 

destinam maioritariamente ao atendimento ao público, um essencialmente à receção de 

encomendas e consulta de informação de apoio ao atendimento e os restantes três 

encontram-se nos gabinetes para apoio a assuntos relacionados com a faturação e 

receituário. 

Durante o período de estágio, tive a oportunidade de trabalhar com as várias 

funcionalidades do Sifarma®, tais como as que já foram descriminadas: receção de 

encomendas, verificação de preços nos produtos de venda livre, realização de 

vendas e sistema de reservas, consulta de informação científica, etc. 

2. Fontes de informação 

Várias são as fontes de acessibilidade de informação que podem ser consultadas 

durante a prática farmacêutica, sendo possível a consulta do site do INFARMED 

(www.infarmed.pt), Prontuário Terapêutico online, CEDIME (Centro de Documentação 

e Informação sobre Medicamentos) da ANF ou o CIM (Centro de Informação de 

Medicamentos) da Ordem dos Farmacêuticos. A FD tem disponível para consulta 

regular as diversas fontes de informação de acesso obrigatório5,7,8, como é o caso do 

Prontuário Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa IX e acesso ao RCM (Resumo 

Características do Medicamento). 

Durante o meu estágio foi-me permitido recorrer a estas fontes de informação tanto 

em papel como online, de modo a consolidar conhecimentos adquiridos 

previamente. 

3. Gestão de stock – Encomendas e aprovisionamento 

O farmacêutico, como gestor do medicamento, tem que conseguir gerir os aspetos 

administrativos, técnicos e económicos de modo a garantir stocks que satisfaçam a 

procura por parte dos utentes. O exigente e contínuo controlo desta área permite evitar 

ruturas de stocks e simultaneamente, evitar a acumulação de produtos. 
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3.1. Fornecedores e critérios de aquisição 

As encomendas de produtos são essencialmente realizados por duas vias, na FD: 

diretamente aos laboratórios ou aos armazenistas. As realizadas diretamente aos 

laboratórios são aquelas que se realizam por nota de encomenda, por intermédio de 

delegados de informação médica dos laboratórios em questão, de modo a adquirir-se 

maiores quantidades de produtos, obtendo-se certas bonificações e/ou descontos. Os 

laboratórios principais que trabalham com a FD são a Pfizer®, Novartis®, Ratiopharm, 

Generis, Vichy®, Uriage®, Eucerin®, entre outros.  

As encomendas aos armazenistas permitem uma aquisição mais rápida e 

frequente, cujos principais fornecedores são a Alliance Healthcare e a Cooprofar 

(Cooperativa dos Proprietários de Farmácia). 

Os fornecedores são selecionados consoante um conjunto de características 

avaliadas por esta entidade, tais como: a pontualidade da entrega, a periodicidade de 

encomendas, o tipo de produtos fornecidos, as condições de pagamento, a satisfação 

dos pedidos e o estado de conservação dos produtos. 

3.2. Rotação de stocks e pontos de encomenda 

Cada produto existente na farmácia possui uma ficha de produto correspondente 

no Sifarma® que inclui várias informações acerca do mesmo, desde o nome, o código, 

o fabricante, o stock mínimo e máximo, o preço de custo, informações relativamente às 

compras e vendas do mesmo e informação científica. Estando então os níveis de stock 

definidos, o sistema vai detetando as vendas dos produtos e quando se atinge a 

quantidade mínima abaixo da qual é necessário realizar uma encomenda, atinge-se o 

ponto de encomenda. 

3.3. Realização, receção e confirmação de encomendas 

A receção e a conferência de encomendas é uma atividade de extrema importância 

uma vez que permite assegurar que os produtos encomendados correspondem ou não 

aos produtos entregues. 

Quando se procede à receção de encomenda na farmácia esta deve-se fazer 

acompanhar de uma fatura original e duplicado, enviada pelo fornecedor. 

As encomendas diárias são realizadas duas vezes por dia à Alliance Healthcare e 

para a Cooprofar, via farmalink. É também possível realizar pedidos de produtos 

específicos, como medicamentos que estão esgotados ou reservas de utentes, pelo 

telefone para os armazenistas, ou via farmalink, encomendas instantâneas, podendo 

assim verificar a disponibilidade dos produtos e dando garantia ao utente da sua 

disponibilidade na farmácia. Estes produtos são adicionados à encomenda diária 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

   
9 

 

seguinte ou são enviados numa encomenda só com os produtos pedidos. Uma gestão 

correta de stocks é fundamental pois é muito recorrente existir o esgotamento de certos 

medicamentos. 

Tive a oportunidade de realizar encomendas instantâneas, tanto por via telefónica 

como por via farmalink, assim como visualizar o modo de realizar encomendas 

diárias.  

Na FD, quando se recebe uma encomenda procede-se à leitura ótica de todos os 

produtos, separando aqueles que são ilegíveis pelo sistema, procedendo-se à 

introdução manual o seu código no final. Ao mesmo tempo da leitura ótica, deve-se 

confirmar o prazo de validade do produto e ter em atenção se no computador aparece 

o stock negativo ou um R (reservado) na coluna de situação, o que indica que o produto 

tem uma reserva associada podendo estar pago ou apenas reservado. Findada a leitura 

dos produtos, atualizam-se os preços de custo no computador e comparam-se o valor 

total da fatura com o valor apresentado. Terminada a receção, surge no ecrã uma lista 

dos produtos que não foram recebidos e que deverão ser tratados, ou seja, transferi-los 

para outro fornecedor de modo a não haver ruturas de stock. Na FD, existe uma folha 

de cálculo própria para registo do valor total de cada fatura de acordo com o mês e o 

armazenista. No caso da receção de benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes 

na encomenda é necessário introduzir o número da requisição para finalizar a receção. 

Desde a primeira semana de estágio que me foi permitido receber encomendas, 

podendo familiarizar-me com os mais vendidos e ter uma maior perceção da 

relação nome comercial – princípio ativo. Tive a possibilidade de presenciar a 

reclamação diretamente ao fornecedor de produtos em falta/ não pedidos ou não 

faturados, de modo a regularizar-se o problema. 

3.4. Sistema de reservas 

Recorre-se a esta sistema quando o produto pretendido não se encontra na 

farmácia, ou por estar esgotado ou por não ser tão comum e por isso não existir stock 

na farmácia. No ato da venda é possível realizar uma reserva no sistema, com o nome 

do utente e o produto em causa, podendo o utente optar por pagar de imediato, criando-

se uma reserva paga ou posteriormente no ato da entrega do mesmo, reserva não paga. 

Estes dados ficam todos assinados no ato de entrega do talão da reserva. Aquando da 

emissão do talão, sai uma cópia deste, sendo que um para o utente de modo a facilitar 

o levantamento do produto e o outro fica da farmácia e é anexado ao produto depois da 

sua receção. Quando se entrega o produto ao utente, procede-se à sua baixa no SI.  

Durante todo o estágio, tive a oportunidade de realizar ambas as operações de 

reserva assim como de anexar os talões aos respetivos produtos aquando da sua 
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chegada e colocá-los nas gavetas respetivas reservas pagas ou no móvel reservas 

não pagas, de modo a facilitar a sua entrega ao utente. Tive, também a 

oportunidade de dar baixa das reservas no SI.  

3.5. Marcação de preços 

Os produtos sem PVP incluem os MNSRM não comparticipados e outros produtos 

como por exemplo produtos de dermocosmética, puericultura, uso veterinário e 

dispositivos médicos, sendo que nestes casos o PVP é definido automaticamente pelo 

sistema da farmácia, após a introdução do preço de custo e da margem de lucro. 

3.6. Armazenamento e controlo de prazos de validade 

Procede-se ao armazenamento após a receção das encomendas. Este é feito 

segundo a regra FEFO, de modo a facilitar o correto escoamento de stock assim com 

uma maior segurança no atendimento. Os medicamentos que exigem maior urgência 

para serem armazenados são os que necessitam de ser conservados a temperaturas 

entre os 2 e 8ºC (frigorífico). Depois os psicotrópicos que possuem uma gaveta especial, 

fora do alcance do utente. Relativamente aos MSRC e MNSRM, estes são armazenados 

nos respetivos locais a uma temperatura inferior a 25ºC, humidade inferior a 60%, 

luminosidade e ventilação adequadas. Os produtos de venda livre são expostos em 

lineares, gondolas e expositores perto da área de atendimento ou atrás do balcão, de 

modo a ficarem ao alcance da vista dos utentes. 

Relativamente aos PV, aquando da receção é emitida uma lista de controlo de PV, 

cujos produtos expiram nos dois meses seguintes. É então feito este controlo e procede-

se à sua retirada caso o PV seja o mesmo e futuramente são colocados num contentor 

para posterior devolução ao respetivo fornecedor. 

Durante o estágio procedi ao armazenamento de todo o tipo de produtos, etapa 

esta fundamental para conhecer a disposição destes na farmácia, assim como 

ficar a conhecer melhor os produtos que são dispensados e suas características. 

3.7. Conservação adequada e prazo de validade de matérias-primas e 

reagentes 

 As matérias-primas e os reagentes são essencialmente destinados à preparação 

de preparações extemporâneas e medicamentos manipulados, sendo estes 

encomendados da mesma forma que os restantes produtos e armazenados no 

armazém em condições cujas características o exigem. São acompanhados do 

respetivo boletim de análise e cópia da fatura9. 
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3.8. Devoluções 

Procede-se a uma devolução em casos de produtos que tenham a validade a 

terminar ou que já terminou, chegada de um produto diferente do pedido, recolha 

voluntária ou suspensão imediata de comercialização decretada pelo INFARMED 

(inconformidades encontradas num lote de determinado medicamento, comercialização 

não autorizada, entre outros), embalagem danificada ou incompleta. Este processo é 

realizado a nível informático, sendo necessário indicar o armazenista para o qual se 

destina a devolução, produto em questão, quantidade, número da fatura e motivo de 

devolução. Posto isto, é emitida a denominada nota de devolução, que sai em triplicado 

(cuja terceira via fica na farmácia e as restantes são carimbadas, assinadas e enviadas 

juntamente com o produto a ser devolvido). A devolução pode ser ou não aceite pelo 

destinatário pelo que em casos afirmativos esta é regularizada pela troca por outro 

produto ou pela emissão de uma nota de crédito; caso seja negativa, existe a devolução 

do produto à farmácia, sendo este colocado no ValorMed e sendo considerado uma 

quebra contabilística. É de salientar que as devoluções de estupefacientes e 

psicotrópicos são enviadas e rececionadas separadamente dos outros produtos. 

Tive a possibilidade de presenciar algumas devoluções aos fornecedores, assim 

como da sua posterior regularização. 

4. Dispensa de medicamentos e de outros produtos 

 A dispensa de medicamentos consiste no ato profissional em que o farmacêutico, 

após avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas 

aos doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para o seu uso 

correto8. 

 O papel do farmacêutico é de extrema importância pois este é o último que contacta 

com o medicamento antes do utente começar a toma da medicação. É fundamental 

sensibilizar para o uso racional do medicamento e adoção de medida não 

farmacológicas. É relevante ser um bom aconselhador de modo a darem-se orientações 

de modo a assegurar a eficácia e segurança terapêutica. É essencial que haja uma clara 

comunicação oral e que se reforcem os conselhos e informações com folhetos 

informativos ou no registo destas na embalagem dispensada. 

4.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória 

4.1.1. Prescrição médica 

Para a dispensa de MSRM é necessária a presença de uma receita médica10,11, 

pois segundo o Estatuto do Medicamento, os MSRM são medicamentos que, mediante 
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a sua composição por princípio ativo ou dosagem, possam constituir um risco para a 

saúde quando utilizados sem vigilância médica ou para fins diferentes daqueles a que 

se destinam12. 

 Atualmente a prescrição por substância ativa, estando ainda designada a forma 

farmacêutica, a dosagem e a posologia, permitindo ao utente o poder de opção por um 

medicamento pertencente ao mesmo grupo homogéneo – 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 menos12 um 

medicamento genérico existente no mercado10,11. Isto permitiu favorecer a utilização de 

medicamentos genéricos, assim como de dissociar marcas de medicamentos a uma 

patologia específica. Contudo, o médico prescritor tem ainda a possibilidade de 

apresentar justificações técnicas na receita que inibem o direito de opção do utente, tais 

como: 

 Exceção a) art. 6º: Prescrição de um medicamento com margem ou 

índice terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo 

INFARMED; 

 Exceção b) art. 6º - reação adversa prévia: Suspeita reportada ao 

INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um medicamento com 

a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação 

comercial; 

 Exceção c) art. 6.º – Continuidade de tratamento superior a 28 dias:  

Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias, devendo o 

prescritor mencionar. 

 No caso das exceções a) e b), o utente não tem direito de opção, enquanto que no 

caso da exceção c), o utente pode optar por medicamentos com PVP igual ou inferior 

ao do medicamento prescrito10,11. 

 Caso a receita não apresente exceções, é obrigatória a dispensa de um dos cinco 

medicamentos mais baratos, salvo se o utente tiver preferência por um de preço 

superior11. De acordo com o enquadramento legal, as farmácias devem ter disponíveis 

para venda no mínimo, três medicamentos que pertençam ao mesmo grupo 

homogéneo, de entre os cinco mais baratos para esse mesmo GH11. 

As receitas médicas podem ser manuais ou informatizadas. Estas podem ainda ser 

não renováveis (uma via única), com uma validade de 30 dias após a data da prescrição, 

conforme a portaria 193/2011, artigo 2º, que entrou um vigor dia 1 de julho, ou 

renováveis (3 vias da receita médica) por um período máximo de 6 meses13. 
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Atualmente, as receitas manuais estão regulamentadas e só podem ser utilizadas 

mediante algumas exceções: prescrição no domicílio, caso de falência do sistema 

eletrónico, profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 40 receitas por mês 

e outras situações excecionais, de inadaptação comprovada14. 

Numa receita médica só podem ser prescritos até um máximo de quatro 

embalagens, sendo que só podem ser prescritas duas embalagens de cada 

medicamento. 

A prescrição de psicotrópicos, estupefacientes, medicamentos manipulados e 

produtos incluídos no protocolo da Diabetes Mellitus não podem ser prescritos na 

mesma receita com outros medicamentos. 

Durante o período de estágio tive a oportunidade de contactar com os dois tipos de 

receita acima mencionados, manual e eletrónica, assim como de presenciar as 

situações de exceções descritas. 

4.1.2. Validação da prescrição médica 

  Antes de se proceder à dispensa é fundamental proceder-se a uma análise geral 

da prescrição, de modo a despistarem-se possíveis erros que ponham em causa o 

correto processamento da receita médica.  

 Durante a validação da receita eletrónica deve-se ter em conta o número da receita, 

local de prescrição, identificação do médico prescritor, nome e número de utente ou de 

beneficiário de subsistema, entidade financeira responsável, identificação do 

medicamento, se aplicável, o regime especial de comparticipação (presença de 

despachos), presença ou não de exceções, data prescrição, assinatura prescritor, data 

de validade da receita (Anexo 11). 

 No que respeita à receita manual (Anexo 12), os critérios são semelhantes à 

referida anteriormente, com a diferença do local de prescrição ser facultativo, da 

identificação do médico prescritor ser apresentada na forma de vinheta e da 

obrigatoriedade da menção da exceção e da alínea apropriada, não podendo ser 

admitida mais do que uma via11. 

Durante o estágio consegui detetar alguns dos incumprimentos mencionados, como 

por exemplo, as receitas com prazo de validade expirado e a falta de assinatura do 

médico prescritor. 

4.1.3. Interpretação, avaliação farmacêutica e dispensa 

 É relevante nesta fase avaliar se a medicação prescrita é adequada ao problema 

que o utente apresenta. É importante questioná-lo e interpretar as suas queixas. É 
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fundamental esclarecer sobre a terapêutica, efeitos adversos e interações com outros 

medicamentos, fazendo-se uma espécie de avaliação farmacoterapêutica. 

Um utente habitual possui já o seu registo no SI, sendo possível fazer um 

acompanhamento mais próximo e pormenorizado.  

O processamento informático da receita inicia-se com a leitura ótica de todos os 

medicamentos, introdução do código informático referente à entidade que comparticipa 

e se necessário a portaria. Depois de preencher os dados do utente, o sistema 

informático imprime um recibo bem como o documento de faturação no verso da receita 

que deve ser assinada pelo utente como garantia da receção dos medicamentos, 

assinada e datada pelo farmacêutico que faz a dispensa, assim como com o carimbo da 

farmácia. 

Na FD, as receitas aviadas são colocadas em gavetas próprias sendo separadas por 

três regimes: regime geral, regime especial e os restantes. De seguida, as receitas são 

ordenadas por lotes, em que cada lote é composto por trinta receitas, procedendo-se à 

verificação da data, carimbo e assinatura do responsável pelo aviamento. Numa fase 

posterior, o farmacêutico responsável confere e corrige possíveis erros de faturação e 

eventuais erros de aviamento. 

 Na FD é ainda possível realizarem-se as denominadas vendas suspensas, que 

como o próprio nome indica a venda não é totalmente fechada no momento. Estes casos 

aplicam-se quando o utente não quer levar a medicação toda que está na receita, 

ficando esta guardada na farmácia até ao final do mês, tendo que ser então fechada; ou 

então quando o utente precisa de uma medicação urgente mas ainda não possui 

prescrição médica, sendo a receita entregue numa fase posterior. Esta situação apenas 

é aplicada a utentes habituais com tratamentos crónicos ou prolongados, sendo então 

emitida uma fatura simplificada, servindo apenas como comprovativo de venda. 

 É possível ainda realizar-se venda a crédito a utentes com conta corrente, sendo 

emitido um comprovativo que é assinado pelo utente e é guardado juntamente com a 

fatura num envelope específico na farmácia. Aquando da regularização, é emitido um 

recibo que é anexado à fatura. 

 Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, estupefacientes e psicotrópicos são 

substâncias químicas que atuam principalmente no Sistema Nervoso Central (SNC), 

onde alteram as funções cerebrais e, temporariamente, a perceção, o humor, o 

comportamento e a consciência, podendo facilmente desencadear tolerância física e 

psíquica. Estes medicamentos são utilizados no combate das doenças do foro mental, 

como a ansiedade, a depressão, a angústia, a insónia, a agitação, etc15. 
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A legislação atual, DL n.º 15/93, de 22 de janeiro16, tem como objetivo o controlo da 

utilização destes produtos, evitando um uso para fins diferentes daqueles a que se 

destinam, um combate ao tráfico e o estabelecimento de regras para fiscalização e 

penalização. 

Durante a dispensa de estupefacientes e psicotrópicos, o colaborador preenche um 

conjunto de informações, como a identificação do médico e identificação do utente 

(morada, sexo, idade, número de beneficiário do seu sistema de saúde e do cartão de 

cidadão), a indicação do medicamento (nome, dosagem, forma farmacêutica, posologia, 

número de embalagens e sua dimensão) e, no caso de não ser o próprio utente a dirigir-

se à farmácia, deverão ser preenchidas as devidas informações relativas ao adquirente. 

(Na finalização da dispensa, são impressos os dados referentes à dispensa dos 

medicamentos e os dados do adquirente na receita (Anexo 13). Posto isto, um 

documento de psicotrópico é emitido e anexado à fotocópia da receita. No tratamento 

destas receitas, o documento original é encaminhado para a entidade responsável pela 

comparticipação, enquanto o duplicado fica arquivado na farmácia por um período de 

três anos, ordenado por data de aviamento11. 

Durante o meu estágio contactei com vários medicamentos do grupo dos 

estupefacientes, como é o caso das benzodiazepinas, e como tal foi-me proposto 

realizar uma lista das benzodiazepinas dispensadas pela FD (Anexo 14). 

4.1.4. Subsistemas de saúde e regime de comparticipação de 

medicamentos 

 Um medicamento comparticipado traduz-se num medicamento que perante a 

presença de receia médica o utente penas paga uma parte do PVP sendo que o restante 

valor fica ao encargo da entidade de saúde. Para os cidadãos portugueses a entidade 

responsável pela comparticipação dos MSRM é o SNS. Este sistema subdivide-se em 

dois principais: Regime Geral e o Regime Especial, sendo que este último abrange os 

pensionistas cujo rendimento anual não excede 14 vezes o salário mínimo nacional, 

estando identificado pela letra “R” na prescrição médica. Existem ainda receitas com 

comparticipação especial, relacionadas com determinadas patologias como a Doença 

de Alzheimer (despacho nº13020/2011), Psoríase (lei nº6/2010), Lúpus, entre outros, 

que possuem a referência a uma portaria, despacho ou decreto17. 

 Existem ainda outros subsistemas que estabelecem um regime de 

complementaridade entre entidades, beneficiando o utente de uma comparticipação 

adicional à estabelecida pelo SNS (como, p.e., SAMS, CGD). Para efetivar esta 

validação é necessário tirar uma cópia da receita, sendo o documento original faturado 

no SNS e a fotocópia para o subsistema. 
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 Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com receitas prescritas com os 

subsistemas acima mencionados, familiarizando-me assim com diversas entidades. 

Para cada entidade existe um número correspondente, por exemplo: Regime Geral – 

01; Regime Especial – 48; Doenças Profissionais – 41; Diabetes Mellitus – DS; Regime 

Geral + SAMS Quadros – O1; Regime Geral + SAMS – J1. 

4.1.5. Medicamentos genéricos e sistemas de preços de referência 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, um medicamento genérico é “medicamento 

com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma 

forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”, sendo o Medicamento de 

Referência aquele que “foi autorizado com base em documentação completa, incluindo 

resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos18. 

 O preço de referência corresponde ao valor sobre o qual incide a comparticipação 

do preço dos medicamentos de cada um dos GH, sendo que a cada GH é atribuído um 

preço de referência sobre o qual o estado comparticipa. O preço de referência para cada 

GH corresponde à média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado19. Quando 

a comparticipação é maior que o PVP, o utente não paga nada. 

Durante o meu estágio fui confrontada com várias situações que envolvem os 

medicamentos genéricos, principalmente no que respeita à opinião dos utentes 

sobre estes. Ainda existe uma grande percentagem de utentes que prefere os 

medicamentos de marca aos genéricos, pois creem que “os genéricos não fazem 

o mesmo efeito”. Outra parte prefere os medicamentos genéricos porque são 

mais baratos. Perante estas situações tentei explicar da melhor forma possível, 

algumas vezes com sucesso, outras nem tanto.  

4.1.6. Processamento de receituário e faturação 

Deve ser sempre feita uma reverificação das receitas médicas, pois no momento 

de dispensa poderão escapar alguns pormenores. Após conferir o receituário depois e 

ser separado por lotes de 30 receitas, é impresso um verbete de identificação do lote, 

apenas dos lotes que estão completos, o qual é devidamente carimbado, assinado e 

datado pela diretora técnica. Este contém a identificação da farmácia, a série, o mês e 

o ano a que se refere, o número de receitas, o PVP dos medicamentos, o valor pago 

pelos utentes e valor a pagar pela entidade que os comparticipa20. No último dia do mês 

fecha-se a faturação, sendo emitida uma Relação Resumo de Lotes e a Fatura Mensal 

dos Medicamentos. Toda esta documentação e os respetivos lotes ordenados e 

verbetes anexados são enviados para a ARS (Administração Regional de Saúde do 
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Norte), faturação relativa aos sistemas ou subsistemas do SNS, ou ANF, faturação 

relativa aos restantes sistemas de comparticipação. O receituário é conferido pelo 

Serviço de Conferência de Faturas que quando deteta alguma irregularidade devolve a 

receita à farmácia juntamente com um documento que justifica o motivo da devolução. 

A farmácia passa a ter a possibilidade de corrigir o erro e processar a receita no mês 

em que é devolvida. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de organizar diariamente as receitas e os 

lotes dos diferentes organismos, e a verificar todo o processo que decorre no final 

de cada vez relativo ao receituário. 

4.2. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica obrigatória 

A utilização de MNSRM é uma prática integrante do sistema de saúde que, no 

entanto, deve limitar-se a situações clínicas bem definidas e autolimitadas, e deve 

efetuar-se de acordo com as especificações estabelecidas de acordo com aqueles 

medicamentos. Recorre-se à dispensa de MNSRM na farmácia comunitária 

frequentemente em casos de automedicação e indicação farmacêutica. O profissional 

de saúde qualificado deve analisar a história clínica que leva o utente a procurar a 

automedicação (sinais e sintomas apresentados; a sua duração, persistência, 

recorrência e intensidade; se possui alguma patologia e se faz alguma medicação; 

história familiar; intolerâncias e se já foi tomada alguma atitude para resolver o 

problema), colocando algumas questões que o ajudem a recolher toda a informação 

necessária para poder tomar uma decisão: possibilidade da situação poder ser resolvida 

através de medidas não farmacológicas; o benefício do recurso a MNSRM; ou, caso 

nenhuma das situações anteriormente se verifique, encaminhar o doente para o médico. 

É do farmacêutico a última decisão: dispensar ou não dispensar o medicamento 

solicitado, após ponderar a real necessidade da medicação.  

Cabe ao farmacêutico agir pacientemente e demonstrar ao utente que a 

automedicação é um assunto sério, e, se mal aplicada, pode levar a consequências 

graves, daí a importância de estar devidamente informado acerca do utente e da sua 

situação antes de proceder à dispensa de MNSRM. 

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de verificar muitas situações de 

utentes que antes de se dirigirem ao médico, iam primeiro pedir conselhos à 

farmácia com o intuito de obtenção de algum medicamento para a melhoria do seu 

estado de saúde. Pude solicitar alguns conselhos e ponderar algumas situações de 

dispensa, aconselhar o doente com o MNSRM mais adequado, nos casos 

aplicáveis, esclarecendo dúvidas relacionadas com a terapêutica. Por exemplo, 

devido ao aumento de pessoas com alergias e o decorrer do meu estágio ser nos 
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meses onde o maior pico destas se verifica, muitos utentes recorriam à farmácia 

para comprar antigripais, em casos em que apenas apresentavam rinorreia, desta 

forma tentei explicar que o antigripal não era o mais indicado, e incentivá-los sim a 

tomar um anti-histamínico.  

4.3. Dispensa de outros produtos de saúde 

São várias e diferentes as gamas de produtos que se podem adquirir na FD, facto 

que torna possível a melhoria ou resolução de diferentes situações para as quais se 

procura ajuda. Embora alguns destes produtos se encontrem disponíveis nas grandes 

superfícies, o papel da farmácia continua a ser fundamental, dado fornecer ao utente o 

aconselhamento adequado e qualificado, com conhecimentos técnicos e científicos que 

permitem um serviço de qualidade personalizado, isto porque, para além de especialista 

do medicamento, o farmacêutico tem formação em várias áreas. A FD dispõe de 

variadíssimos produtos para dispensa aos utentes desde produtos na área da 

cosmética, fitoterapia, dispositivos médicos (como material ortopédico, testes de 

gravidez), produtos alimentares e dietéticos, homeopáticos (em menor número), entre 

outros. 

No decorrer do meu estágio foi me possível constatar que os utentes cada vez mais 

acedem à FC com o intuito de adquirir produtos que não medicamentos, 

nomeadamente produtos dermofarmacêuticos e dietéticos. 

5. Preparação de medicamentos manipulados e preparações extemporâneas 

Muitos dos medicamentos disponíveis no mercado não estão adequados para todo 

o tipo de utentes, especialmente os de uso pediátrico e para pacientes intolerantes a 

alguns dos seus componentes ou com condições especiais de administração. Deste 

modo, é necessário preparar medicamentos para este tipo de consumidores, 

constituindo uma terapêutica personalizada, sendo denominados de medicamentos 

manipulados. Segundo o DL n.º 95/2004, de 22 de abril21, entende-se por medicamento 

manipulado qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico. 

A prescrição de manipulados é da responsabilidade do médico, sendo que os 

manipulados que aparecem na farmácia são fórmulas magistrais porque a prescrição é 

feita em receitas normais, com indicação do doente para o qual se destina o 

medicamento. Estas receitas contêm apenas o medicamento manipulado, estando 

muitas vezes presente a indicação: “F.S.A.” (fazer segundo a arte). 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

   
19 

 

As matérias-primas utilizadas nas preparações de manipulados devem cumprir as 

exigências da respetiva monografia inscrita na FP, sendo também necessário o 

preenchimento de uma ficha de receção de matérias-primas. 

A elaboração do manipulado deve reger-se pelo FGP (Anexo 15), sendo após a sua 

elaboração preenchida a ficha de preparação (Anexo 16). Após se acondicionar o 

medicamento manipulado preparado é efetuada a rotulagem da embalagem, devendo 

esta fornecer toda a informação necessária ao doente, indicando: nome da preparação, 

quantidade preparada, data de preparação, prazo de validade, PVP, condições de 

conservação, instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a utilização do 

medicamento, como, por exemplo, «agite antes de usar», «uso externo». 

Segundo a portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, estabelece-se que o cálculo do preço 

de venda ao público dos medicamentos manipulados é efetuado com base no valor dos 

honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos materiais de 

embalagem22, com base na seguinte fórmula: (Valor dos honorários + Valor das 

matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) * 1,3, acrescido do valor do IVA 

à taxa em vigor. 

Em relação às preparações extemporâneas, estas vulgarmente correspondem a pós 

para suspensão oral, de baixa instabilidade, preparadas no ato da venda, mediante 

reconstituição com água purificada. 

Durante o estágio tive a oportunidade de proceder à preparação da solução de 

minoxidil a 5% e solução alcoólica saturada a 60% de ácido bórico, elaborando a 

respetiva ficha de preparação e cálculos necessários à preparação e o PVP, assim 

como o rótulo, registando as quantidades usadas no registo de saídas das matérias-

primas. Foi-me também permitido fazer preparações extemporâneas de suspensões 

de antibióticos de amoxicilina e de amoxicilina com ácido clavulânico, reforçando 

que a conservação deve ser feita no frigorífico e que se deve proceder à agitação 

antes de usar uma vez que se trata de uma suspensão.  

6. Outros serviços prestados na farmácia 

Para além dos serviços que a FD oferece e que são realizados por outros 

profissionais como podologia, optometria, fisioterapia, depilação e consultas de nutrição, 

em que estes profissionais se deslocam à FD, em dias previamente estipulados, a FD 

disponibiliza à comunidade a determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos e 

a administração de medicamentos e vacinas não incluídas no PNV. 
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6.1. Determinação de parâmetros biológicos e bioquímicos 

Na FD, são realizadas as determinações da pressão arterial, triglicerídeos, 

colesterol total e glicémia capilar. As determinações bioquímicas são efetuadas com 

recurso a um fotómetro CR 3000®. Para tal começa-se por recolher uma amostra de 

sangue capilar num tubo capilar, após a limpeza e punção do dedo com uma lanceta. 

Coloca-se o tubo com o sangue numa cuvete própria de cada teste, agita-se lentamente 

para evitar a formação de espuma, e faz-se leitura do branco. Por fim, adicionam-se 2 

gotas de reagente e, após agitar novamente para promover a reação, coloca-se a cuvete 

no aparelho e aguardando-se pela leitura. Por vezes a determinação da glicémia é 

realizada em aparelhos portáteis (por exemplo FreeStyle Precision®). Está ainda 

disponibilizado aos utentes uma balança que determina o peso, altura e índice de massa 

corporal (IMC) e a realização de testes de gravidez. 

Durante o período de estágio, realizei as determinações acima mencionadas, tendo 

sempre o cuidado de rejeitar todo o material contaminado com sangue nos 

contentores apropriados. Tendo em conta os resultados obtidos, tentava 

proporcionar ao utente um aconselhamento farmacêutico direcionado para o 

problema e indicar medidas não farmacológicas a adotar, assim como mudanças 

no estilo de vida.  

6.2. Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no PNV 

A FD proporciona aos utentes um serviço de primeiros socorros, tratamento de 

feridas e administração de injetáveis e vacinas não incluídas no PNV. Este serviço é 

prestado pelos colaboradores devidamente habilitados. 

6.3. Recolha de medicamentos e radiografias 

Os medicamentos depois de utilizados, bem como os seus resíduos, constituem 

um perigo bastante acrescido para a população. A indústria farmacêutica associou-se a 

distribuidores e criaram a ValorMed®23, com um sistema autónomo de recolha e 

tratamento de resíduos de medicamentos, bem como resíduos de embalagens de 

medicamentos e produtos de uso veterinário24.  

Quando o contentor do ValorMED está cheio, este é fechado e pesado procedendo-

se depois ao preenchimento de uma ficha, sendo o contentor recolhido pelos 

distribuidores de medicamentos23. É possível, também, a recolha de radiografias antigas 

em virtude da Campanha de Reciclagem de Radiografias realizada anualmente pela 

AMI, pois cada tonelada de radiografias recolhida dá origem a cerca de 10Kg de prata, 

cuja venda reverte para a AMI nas suas ações humanitárias, reciclando-se assim um 

material poluente25. 
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Durante o estágio recebi medicamentos de utentes para colocar no contentor e 

quando este ficava cheio, procedi ao seu fecho, pesagem e preenchimento da ficha.  

6.4. Distribuição de medicamentos no Centro de Dia Salvador do Mundo 

É realizada uma visita semanal ao Centro de Dia Salvador do Mundo por um dos 

colaboradores da FD, recolhendo assim as receitas passíveis de serem aviadas e 

possíveis pedidos, de modo a facilitar o trabalho dos responsáveis do lar e o permitir a 

toma da medicação correta. Nesse mesmo dia volta-se ao lar, onde se entregam os 

medicamentos previamente organizados e colocados em sacos separados para cada 

utente.  

6.5. Ações promovidas pela Farmácia das Devesas 

De modo a prestar um melhor serviço e alertar os utentes para possíveis problemas 

de saúde a FD promoveu para todos os clientes, no dia 19 de março, o rastreio do “Dia 

do Pai”, onde a medição da pressão arterial e da glicémia capilar era gratuita, sendo eu 

e as minhas colegas de estágio as responsáveis pela organização e dinamização. No 

dia 8 e 10 de abril realizou-se o “Rastreio da Depuralina”, onde mais uma vez, eu e as 

minhas colegas estagiárias promovemos aos clientes uma consulta de nutrição, 

direcionada para a medição de peso, altura e índice de massa corporal e um 

aconselhamento para cada caso específico, indicando produtos para casos de pessoas 

que queriam perder peso, celulite ou drenagem de fluídos. 

7. Formações 

A constante atualização de conhecimentos é uma necessidade para o farmacêutico, 

sendo por isso de extrema relevância as formações realizadas pelos farmacêuticos. 

Durante o período de estágio tive a oportunidade de participar nas seguintes formações: 

Formação “Projeto Eucerin 2015”; Formação “Pele Atópica” da LetiAT4; Formação 

“Ectoparasitas nos Animais de Companhia”; Formação de dispositivos para a DPOC; 

Formação “Projeto Escolas Uriage 2015 – Fotoproteção e Fotoeducação”, FFUP; 

Formação “Higiene Gengival”, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare; Fórum 

Farmacêutico AEFFUP “Qual o papel de cada um no uso responsável do 

medicamento?”; Formação “Afeções da pele, FFUP; Curso Geral Uriage, Uriage; 

“Spidifen” e “Fluimucil”, Zambon; Formação de Administração de Vacinas e Injetáveis. 

8. Conclusão 

Este estágio, que é o culminar de 5 anos de estudo, permitiu-me contactar com a 

realidade prática da farmácia comunitária. Tive a oportunidade de pôr em prática vários 

conhecimentos teóricos e científicos adquiridos e de me familiarizar com todas as 
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atividades desenvolvidas diariamente na FC. Além disso, foi me dada a oportunidade 

de participar em várias formações, o que me permitiu obter um conhecimento mais 

aprofundado sobre variadas áreas como a dermofarmácia e a veterinária. 

Esta passagem pela FD tratou-se de uma experiência enriquecedora e fulcral para 

a minha formação enquanto futura farmacêutica. 
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PARTE II 
 

Trabalhos desenvolvidos no âmbito do estágio em 

Farmácia Comunitária. 
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Caso de estudo 1 – Cuidados com os diferentes tipos de pele 

1. Enquadramento 

Com o passar dos anos, os produtos cosméticos e de higiene corporal têm tido uma 

maior aceitação por parte dos utentes das farmácias. O utente começa a ter em conta, 

cada vez mais, uma melhoria do seu bem-estar e para isso procura este tipo de 

produtos. O profissional de farmácia deve estar preparado para aconselhar o utente, 

tendo em conta o tipo de produto que é procurado e as suas necessidades. 

Tendo em consideração todos estes fatores, surgiu o interesse pelo tema em 

questão, onde o farmacêutico pode desenvolver um papel ativo no aconselhamento de 

produtos dermofarmacêuticos e PCHC26,27. É reconhecido ser necessário um 

conhecimento científico cada vez mais profundo e atualizado para exigir que o mercado 

farmacêutico sirva melhor os doentes28. 

2. Introdução 

A pele é o maior órgão e o mais exterior do corpo humano, e é responsável por 

várias funções fisiológicas importantes. É uma estrutura formada essencialmente por 

duas camadas: a epiderme e a derme. A epiderme é a mais externa e termina com o 

estrato córneo, o qual desempenha uma importante função de barreira, protegendo o 

organismo do contacto com o exterior. A superfície do estrato córneo apresenta um filme 

hidrolipídico formado por água, compostos higroscópicos (fatores hidratantes naturais) 

e compostos lipídicos que produzem um efeito oclusivo. Os fatores hidratantes naturais 

e os lípidos formam uma barreira que tem a capacidade de evitar a perda de água por 

evaporação, ajudando a manter o conteúdo hídrico normal da pele29.  

O funcionamento normal do estrato 

córneo pode ser perturbado, por exemplo, 

em condições de pele seca. Quando isto 

ocorre, a eficácia da função de barreira do 

estrato córneo é comprometida e vários 

efeitos são desencadeados, tais como a 

desidratação superficial do estrato 

córneo, a posterior libertação de 

mediadores inflamatórios, a indução de hiperproliferação de queratinócitos da epiderme 

e a interrupção da diferenciação celular30.  

O estado e aparência da pele é determinante na nossa saúde e bem-estar. Quando 

a pele é saudável, trabalha para proteger o nosso corpo de vários fatores. Estes fatores 

podem ser estes internos e/ou externos, afetando a saúde da pele e influenciando o seu 

Figura 1. Representação esquemática da 

estrutura da pele. 
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aspeto. Por exemplo, se a barreira da pele estiver danificada, a hipersensibilidade da 

pele é mais propensa a irritação do que na pele saudável31. 

Os cuidados da pele ajudam-na a manter-se saudável e com um aspeto mais jovem 

durante mais tempo, sendo portanto alvo de preocupação crescente por parte dos 

utentes hoje em dia. 

3. Cuidados diários a ter com a pele 

A higiene corporal e os cuidados com o corpo são fundamentais para proporcionar 

saúde e bem-estar. É necessário cuidar da pele e usar produtos indicados para proteger 

a pele de influências externas prejudiciais, tais como o sol, o clima quente e frio e a 

poluição do ar. Uma boa rotina diária ajuda a restaurar o equilíbrio natural da pele e a 

mantê-la saudável.  

 

 

 

 

 

 

  A limpeza ajuda na remoção da sujidade, do sebo, do suor e outros resíduos, 

mantendo a pele limpa e saudável. O uso de produtos de cuidado hidratantes e de 

reparação da pele são importantes depois de a pele estar limpa de modo a evitar a 

secura, aumentando a quantidade de água na pele e estimulando a descamação 

(processo pelo qual elimina células mortas). A proteção solar é importante nos dias em 

que a pele vai ser exposta aos UV nocivos: uma das principais causas do 

envelhecimento prematuro da pele, podendo levar a alterações patológicas da pele31. 

4. Os diferentes tipos de pele 

Tendo em conta as diferentes especificidades e características de cada tipo de pele, 

os cuidados necessários poderão variar de pessoa para pessoa, pelo que os 

tratamentos e produtos que são aconselhados para determinado tipo de pele, podem 

não ter os mesmos resultados quando usados noutros tipos. 

O tipo de pele torna-se mais evidente por volta dos 20 anos de idade, sendo que 

existem essencialmente quatro tipos básicos da pele saudável: normal, seca, oleosa e 

mista. O tipo de pele é determinado pela genética. No entanto, o estado da nossa pele 

pode variar muito segundo os fatores internos e externos a que está sujeita32. 

 

 

Figura 2. Passos básicos para cuidar da pele. 
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4.1. Pele normal 

O termo científico para uma pele saudável é eudérmica. A designada zona T (testa 

queixo e nariz) pode ser um pouco oleosa, mas o sebo e a hidratação estão equilibrados, 

resultando numa pele nem muito oleosa nem demasiado seca. As características deste 

tipo de pele são a presença de poros finos, boa circulação sanguínea, textura 

aveludada, macia, lisa e radiosa, transparência fresca, rosada e uniforme, ausência de 

imperfeições, não sendo muito sensível. Este tipo de pele está em condições ideais para 

realizar a sua função básica como barreira protetora integral. 

3.2. Pele oleosa 

Este tipo de pele caracteriza-se por uma textura grossa e com brilho, com poros 

dilatados, resultando numa aparência oleosa. Isto deve-se ao facto de possuir excesso 

de produção de sebo, conhecida como seborreia. Pode resultar no aparecimento de 

manchas na pele tais como os comedões, comummente designados por "pontos 

negros", pontos brancos e várias formas de acne, encontrados normalmente em zonas 

como a testa, nariz e queixo33,34. 

Várias podem ser as origens desta produção excessiva de sebo, tais como fatores 

genéticos, medicação, stress, desequilíbrios e alterações hormonais, cosméticos 

comedogénicos (produtos de maquilhagem que podem causar irritação)35. 

Observa-se uma hiperqueratinização, através do engrossamento do estrato córneo, 

obstrução dos poros, relevo irregular, cor opaco ou até sem cor.  

É recomendado nestes tipos de pele fazer uma limpeza duas vezes por dia para 

preparar para a rotina de cuidados diários. Utilizar apenas produtos e maquilhagem não-

comedogénicos, ou seja, que não obstruam os poros e retirar a maquilhagem ao fim do 

dia, praticar uma dieta saudável e equilibrada, sendo a chave para uma abordagem 

holística. 

3.3. Pele mista 

Este tipo de pele é caracterizada por uma zona T oleosa (esta zona compreende a 

testa, queixo e nariz) e pela presença de poros dilatados nesta zona, com algumas 

impurezas; a zona das bochechas tende a ser normal ou até mesmo seca36. 

As partes mais oleosas da pele mista são causadas pela produção excessiva de 

sebo, enquanto as partes mais secas são causadas pela falta de sebo e correspondente 

falta de lípidos. 

 3.4. Pele seca 

É um tipo de pele que produz menos sebo que a pele normal. Como tal, à pele seca 

faltam os lípidos que necessita para reter a hidratação e construir uma barreira protetora 
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contra as agressões externas. É também designada de “xerose” e divide-se em vários 

graus de gravidade e em diferentes formas que nem sempre são claramente 

distinguíveis. A falta de cor e vitalidade são características deste tipo. A pele da mulher 

tende a ser mais seca que a do homem, contudo, independentemente do tipo de pele, 

todas elas tendem a secar com o progresso da idade37. 

A pele está constantemente a perder água por várias vias, entre elas a transpiração 

(perda de água das glândulas causada pelo calor, stress e atividade), por perda 

transepidérmica de água e problema na descamação - quando as células mortas da 

camada córnea não conseguem ser corretamente eliminadas, a pele fica com um aspeto 

seco e rugoso38. É causada por falta de fatores naturais de hidratação (FNH), 

especialmente ureia, aminoácidos e ácido lático e lípidos epidermais, tais como 

ceramidas, ácidos gordos e colesterol, necessários para formar uma barreira oclusiva. 

Para além de limpeza e hidratação diária, várias podem ser a medidas a tomar no 

quotidiano nestes casos, tais como: evitar climas extremos. Climas muito quentes, frios 

ou secos podem perturbar o equilíbrio de hidratação da pele; a pele seca pode ser um 

efeito secundário a muitos medicamentos, sendo necessário confirmar com o médico; 

usar roupas feitas de materiais naturais, como o algodão e a seda, que não irritam a 

pele, pois a lã é natural, mas pode irritar e deve ser evitada; usar um detergente de 

roupa, sem corantes ou perfumes, pois podem ficar nas roupas após a lavagem e irritar 

a pele seca. 

 3.5. Outros tipos: Pele sensível ou intolerante  

A pele sensível e intolerante reage mais que a pele normal sendo por tal considerada 

hiper-reativa. A pele sensível manifesta a sua presença com sensações de calor e 

vermelhidão difusa ou localizada. Com a presença de vermelhidão, as sensações de 

desconforto parecem ser uma reação exacerbada a estímulos de diferentes tipos que 

normalmente não deveriam causar nenhuma irritação: física (raios UV, calor, frio, vento), 

química (cosméticos, sabões, água, poluição), psicológicas (stress, emoções) e 

hormonais. 

Estes tipos de pele reagem assim a estímulos que não têm efeito em outros tipos de 

pele. Esta hipersensibilidade é resultado da redução no limite de tolerância da pele. 

Quanto maior a sensibilidade da pele, menor é o seu limite de tolerância. A epiderme 

das peles sensíveis ou intolerantes sofreu demasiado dano na barreira de proteção. 

Este fenómeno leva a que a pele desidrate mais facilmente, permitindo a penetração de 

agentes irritantes. Caracteriza-se também pela produção excessiva de radicais livres, 

combinada com uma secreção elevada anormal de citoquinas e moléculas pró-

inflamatórias33. 
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A primeira ação para o tratamento deste tipo de pele deve consistir numa limpeza 

eficaz para eliminar as impurezas e preservar os lípidos epidérmicos, fatores 

imprescindíveis na proteção da barreira cutânea39. Devem evitar-se substâncias 

irritantes como o álcool, fragrância e corantes. 

5. Cuidados especiais com peles especiais 

A pele é um organismo vivo que passa por alterações significativas durante a vida 

de uma pessoa: desde a pele delicada de um bebé, da grávida e as rugas na idade 

avançada. Cada estado tem os seus próprios problemas e os cuidados da pele devem 

refletir essas necessidades. Escolher os produtos adequados para limpar, proteger, 

nutrir e reparar a pele em cada um destes estados é a chave para uma pele saudável. 

5.1. Pele da grávida 

O corpo da mulher sofre diversas alterações durante a gestação e o aleitamento. 

Essas transformações ocorrem de forma diferenciada sendo necessários cuidados 

especiais para cada situação. 

Durante o período de gravidez, as alterações hormonais (nomeadamente de 

progesterona e estrogénio) modificam o equilíbrio da pele (afluxo de hormonas 

femininas no sangue). As hormonas tiroideias estimulam a secreção de suor, 

favorecendo a perda de água, enquanto as hormonas suprarrenais diminuem a 

resistência cutânea. Deste modo, uma pele delicada pode facilmente desidratar40.  

Paralelamente a estes eventos, há um aumento do volume sanguíneo, a circulação 

e a microcirculação ficam mais lentas, tornando a pele mais irritável. A pele fica 

fragilizada, desidratada, por vezes rugosa e pode provocar sensações desconfortáveis 

como picada. Desta forma, é importante a utilização de produtos dermocosméticos 

durante a gravidez e o aleitamento de modo a proporcionarem bem-estar psicológico e 

fisiológico à mulher que vê nesta fase o seu corpo a transformar-se completamente. 

As principais alterações que ocorrem no primeiro trimestre de gravidez observam-se 

a nível do aumento dos seios e da vascularização destes, verificando-se uma 

proeminência das veias superficiais. É frequente o aumento da pigmentação e 

aparecimento da linha nigra40. 

Relativamente ao segundo trimestre, são características desta fase um aumento do 

volume do abdómen, retenção de líquidos, aparecimento de varizes nos membros 

inferiores e de estrias, de causa multifatorial relacionadas com aumento de peso, idade, 

predisposição genética e hormonal. 

No terceiro trimestre, exacerbam-se as características referidas anteriormente, sendo 

ainda comum um aumento do crescimento do cabelo41.  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

   
29 

 

5.2. Pele do bebé e da criança 

A pele do bebé é fina, frágil, imatura, menos resistente às agressões exteriores que 

a pele do adulto, sendo necessários aplicar produtos adaptados e com uma elevada 

tolerância para a delicada pele do bebé. A pele de bebé tem apenas um quinto da 

espessura da pele adulta, contudo, apesar de ter o mesmo número de camadas, cada 

uma é consideravelmente mais fina, tornando-a especialmente delicada e sensível. Para 

manter a pele do bebé saudável é essencial uma limpeza regular.  

Relativamente à pele do adulto, a pele do bebé tem maior permeabilidade, sendo 

sensível a substâncias como saliva, urina e fezes. Como o sistema imunitário do bebé 

ainda se está a desenvolver, este tem menor capacidade para se defender de agentes 

infeciosos e irritantes. Outra característica que os distingue é o facto de os recém-

nascidos perderem calor com facilidade, e por outro lado suportam-no pior; sendo mais 

suscetíveis de sofrer queimaduras solares, dada a sua menor produção de melanina42. 

Sendo assim, as glândulas sudoríparas e sebáceas são menos ativas e o filme 

hidrolípidico e o manto ácido protetor estão ainda relativamente fracos. Isto significa que 

a função de proteção é menor e a pele do bebé é menos resistente, especialmente 

sensível às influências químicas físicas e microbianas,  propensa a secar e mais 

sensível aos UV.  

A pele da criança começa a amadurecer um pouco aos 4 anos, mas ainda é muito 

sensível. A pele e os seus apêndices (tais como o cabelo, unhas e glândulas) já estão 

um pouco mais maduros. No entanto, a pele ainda é muito fina e tem menos 

pigmentação do que a pele adulta. A pele nova é particularmente sensível à radiação 

UV, devido ao facto de estes mecanismos de autoproteção estarem menos 

desenvolvidos. Por volta dos 12 anos, a estrutura e a função da pele das crianças 

corresponde à de um adulto34.  

As mudanças hormonais da adolescência podem ter efeitos mais pronunciados na 

pele, principalmente no rosto, ombros, peito e costas. A produção de sebo aumenta, a 

pele torna-se mais oleosa e com tendência acneica. As mudanças hormonais podem 

provocar irregularidades na pele que acabam por desaparecer mais tarde. 

5.3. Pele envelhecida 

A partir dos 25 anos começam a tornar-se visíveis os primeiros sinais de 

envelhecimento na superfície da pele. Numa primeira fase aparecem as rídulas (rugas 

rasas) e com o tempo as rugas, a perda de volume e de densidade. 

As rídulas aparecem em diferentes partes do rosto e são as mais fáceis de detetar. 

São também denominadas comumente de “pés-de-galinha” e tendem a tornar-se 

http://www.eucerin.pt/sobre-a-pele/conhecimentos-basicos-da-pele/estrutura-e-funcao-da-pele
http://www.eucerin.pt/sobre-a-pele/conhecimentos-basicos-da-pele/estrutura-e-funcao-da-pele
http://www.eucerin.pt/sobre-a-pele/conhecimentos-basicos-da-pele/estrutura-e-funcao-da-pele
http://www.eucerin.pt/sobre-a-pele/conhecimentos-basicos-da-pele/estrutura-e-funcao-da-pele
http://www.eucerin.pt/sobre-a-pele/conhecimentos-basicos-da-pele/pele-de-bebe-e-criancas
http://www.eucerin.pt/indicacoes-da-pele/pele-com-tendencia-acneica
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visíveis nos cantos externos dos olhos. Podem ainda ser encontradas nas maçãs do 

rosto.  

Na testa as rugas tornam-se visíveis como linhas horizontais e tendem a tornar-se 

mais profundas com o tempo. Quando se franze a testa, surgem entre as sobrancelhas 

linhas verticais menores. Outro local de formação de rugas profundas é o espaço entre 

o nariz e a boca, estando estas intimamente relacionadas com a flacidez da pele e a 

perda de volume. 

Vários são os fatores que estão envolvidos no envelhecimento da pele, sendo que 

nem todos podem ser evitados e a maior parte deles não podem ser alterados.  

Entre as causas internas que podem estar relacionadas com o envelhecimento, 

podem ser mencionadas a renovação celular mais lenta e redução da produção de 

lípidos na superfície da pele o que resulta em aspereza e secura; uma maior 

sensibilidade à radiação solar; menor capacidade de cicatrização e redução da função 

imunitária, tornando a pele mais propensa a infeções; redução de elastina e colagénio 

e redução do fluxo sanguíneo que resulta num menor aporte de oxigénio e nutrientes, 

refletindo-se numa pele mais baça. 

No que respeita às causas externas estas estão intimamente relacionadas com o 

stress oxidativo. Numa situação normal, os radicais livres são capturados e 

neutralizados pelos antioxidantes na pele, mas, no entanto, o que acontece é que há 

uma diminuição da capacidade de desativar os radicais ao longo do tempo. Este stress 

oxidativo é acelerado e desencadeado por uma série de fatores do estilo de vida, tais 

como o sol, o fumo do tabaco, a poluição e hábitos alimentares43. 

Existem diferenças significativas entre a pele do homem e a pele da mulher. Estas 

diferenças incidem essencialmente em 3 fatores: espessura, oleosidade e 

envelhecimento. A pele masculina é mais espessa que a feminina, pois possui mais 

colagénio, sendo mais firme e esticada. A perda de colagénio é mais constante no 

homem, enquanto esta perda se pronuncia mais na mulher a partir da menopausa. 

Relativamente à oleosidade, os homens têm mais glândulas sebáceas e, como tal, mais 

poros do que as mulheres, sendo estes por sua vez maiores. Os sinais de 

envelhecimento são mais tardio no que respeita ao homem, contudo estes são mais 

afetados pela perda muscular, apresentando rugas mais profundas. 

5.4. Patologias da pele 

A pele está intimamente relacionada com os outros órgãos, podendo revelar 

disfunções ou patologias para além das cutâneas. Qualquer alteração no funcionamento 

ou no aspeto da pele pode ter consequências importantes para a saúde física e mental. 
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5.4.1. Dermatites 

Estas podem-se definir como uma reação inflamatória da pele, de evolução aguda, 

subaguda ou crónica, que resulta da atuação de fatores de natureza endógena ou 

exógena, que tanto podem atuar isoladamente como de forma combinada.  

As lesões manifestam-se essencialmente pela presença de prurido e o processo 

inflamatório assume intensidade maior ou menor em conformidade com a agressividade 

do agente causal e a suscetibilidade individual. 

As dermatites podem-se subdividir em essencialmente três grupos: dermatite 

atópica, que se caracteriza pela presença de prurido, pele seca e sensível, pápulas/ 

vesículas/ placas/ espessamento, manifestando-se maioritariamente nos primeiros anos 

de vida; dermatite seborreica, que se manifesta pela presença de lesões 

eritematoescamativas em zonas onde há maior número de glândulas sebáceas (couro 

cabeludo, a região auricular, a região centrofacial e a região torácica média superior), 

estando vulgarmente associadas a infeções por Malassezia furfur; e a dermatite de 

contacto, causada pelo contacto com uma determinada substância44.  

5.4.2. Acne 

A acne é uma doença cutânea frequente, causada pela obstrução dos poros da 

pele, com a consequente formação de espinhas e abcessos inflamados e infetados 

(acumulação de pus). No tratamento da acne importa considerar-se a severidade, o tipo 

de lesões (inflamatória, comedónica, nódulos ou quistos) e os efeitos psicológicos da 

doença44. 

5.4.3. Dermatose de origem fúngica – Tinea Pedis 

Infeção da superfície queratinizada da pele por fungos dermatófitos, 

predominantemente Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes e Epidermophyton 

floccosum, que utilizam a queratina como substrato energético. Caracteriza-se por 

apresentar uma descamação muito ligeira sem apresentar outros sintomas ou 

descamação com uma erupção pruriginosa, dolorosa e que deixa a pele em carne viva 

entre os dedos e nos bordos laterais dos pés44. 

5.4.4. Dermatoses de origem vírica  

 Herpes Labial 

O herpes labial é uma infeção comum, causada pelo vírus Herpes Simplex, que se 

manifesta através do aparecimento de bolhas, cheias de líquido, em redor dos lábios, 

nariz ou queixo. Alguns fatores que podem desencadear o aparecimento da lesão do 

herpes podem resultar de um sistema imunitário enfraquecido, constipação ou gripe, 
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fadiga, tempo frio, exposição solar, menstruação, alterações hormonais, febre, stress, 

entre outros44.  

5.4.5. Parasitoses 

 Escabiose 

A escabiose, também comummente designada por “sarna”, é causado pelo agente 

parasitário Sarcoptes scabiei.  É uma doença contagiosa transmitida pelo contato direto 

interpessoal ou através do uso de roupas contaminadas. Manifesta-se por prurido 

intenso, essencialmente durante a noite45. 

 Pediculose 

A pediculose é uma infestação cutânea provocada pelo parasita Pediculus 

humanus, conhecido vulgarmente por piolho, que desenvolve o seu ciclo de vida no ser 

humano alimentando-se do seu sangue. Esta é uma ectoparasitose endémica que 

atinge pessoas de todas as faixas etárias, mas que afeta principalmente as crianças em 

idade escolar, principalmente nos aglomerados populacionais, como os centros de 

educação infantis. 

5.4.6. Psoríase 

Doença inflamatória crónica, com presença de surtos de intensidade variável, 

alternados por períodos de remissão e que se apresenta com manchas eritematosas 

com limites nítidos e placas e pápulas cobertas por escamas brancas ou prateadas, 

finas e proeminentes. Pode resultar de um desequilíbrio epidérmico com proliferação 

exagerada e diferenciação anormal dos queratinócitos. Localiza-se sobretudo no couro 

cabeludo, superfícies de extensão dos cotovelos e joelhos e região lombo-sagrada.  

Os tratamentos associados a cada uma das patologias associadas podem ser 

visualizadas no manual “Peles especiais…Cuidados especiais.” (Anexo 17), por mim 

elaborado46. 

6. Cuidados a ter com a exposição ao sol 

O sol é a fonte de toda a energia estando envolvida em processos que passam 

desde a fotossíntese até à produção de Vitamina D nos humanos. É essencial para o 

desenvolvimento e crescimento, estando envolvido na absorção e fixação de cálcio nos 

ossos. No entanto, como em todos os processos biológicos é necessário um equilíbrio. 

A exposição solar traz diversos benefícios à pele mas pode ser prejudicial quando for 

em demasia47. Algumas das patologias que podem estar associadas são alergias, 

cancros cutâneos, dermatites (cujos efeitos se traduzem em pele seca, prurido, eritema 

e descamação), fotodermatoses (associadas a erupções cutâneas desencadeadas 

http://www.eucerin.pt/sobre-a-pele/conhecimentos-basicos-da-pele/sol-e-pele#keyingredients
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pelos raios UVA, afetando principalmente as mulheres) e fotossensibilização 

(decorrente de alguns medicamentos, plantas e perfumes que com a exposição à 

radiação UVA se expressam em reações inflamatórias agudas ou reações de 

hipersensibilidade tardia) 48.  

6.1. Radiação solar 

A luz solar está inserida num espectro de raios de comprimento de onda variável. A 

luz visível tem um comprimento de onda de 400-800nm, sendo que cerca de 40% desta 

radiação atinge a superfície da terrestre; enquanto a luz ultravioleta (UV) tem um 

comprimento de onda mais curto – UVB, 280-320nm e UVA, 320-400nm, sendo que 

cerca de 10% chegam à terra e são responsáveis por lesões cutâneas. Por sua vez a 

luz infravermelha invisível tem um comprimento de onda mais longo (800nm - 1mm), 

sendo que 50% destas reações atingem a superfície do globo. A luz UV de comprimento 

de onda mais curto que interage com as células da pele gera radicais livres altamente 

reativos, isto é, quanto menor o comprimento de onda, maior a percentagem de danos 

causados na pele. 

A luz UVB dá a energia que estimula a síntese de vitamina D, estimulando ainda a 

melanogénese, sendo responsável pelo bronzeamento, mas também pelas 

queimaduras solares e danos no DNA. A luz UVA também contribui para os danos da 

pele, especialmente e pigmentação da pele. A luz UVC é bloqueada pela atmosfera 

terrestre e, como tal, não atinge a pele48.  

6.2. Protetores solares e filtros solares 

A eleição de um protetor solar correto é o primeiro passo para cuidar da pele e 

prevenir o aparecimento de patologias. Um bom protetor solar deve proteger da radiação 

UVB e UVA, não devem conter ácido para-aminobenzóico pois este é responsável por 

danos celulares e devem ser produtos fotoestáveis. 

Existem dois tipos de filtros: físicos e químicos. Os filtros físicos apresentam um 

espectro largo de ação, atuando essencialmente por reflexão da radiação. Como não 

são absorvidos, formam um filme visível a pele. São mais inócuos, estando 

essencialmente indicados em peles com tendência alérgica ou imatura. Os filtros 

químicos atuam por absorção da radiação e são absorvidos pela pele, tornando-se 

numa textura invisível. Normalmente utilizam-se em associação para oferecer uma 

maior cobertura da radiação UV. 

A escolha de um protetor solar deve ser feita de acordo com alguns critérios como 

o fototipo, o tipo, local e duração da exposição, eventual existência de antecedentes de 

fotodermatoses, idade e características do indivíduo, tipo de pele e a zona a proteger49.  
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6.3. Fototipos de pele e fator de proteção solar 

A solar ideal tem de ser escolhida tendo em conta essencialmente a sensibilidade 

da pele de cada indivíduo (pigmentação da pele) e intensidade da radiação solar. O fator 

de proteção solar (FPS) multiplicado com a proteção natural da pele em minutos, indica 

o tempo máximo de exposição ao sol sem arriscar sofrer danos provocados pelos UV. 

O fototipo descreve as características da pigmentação da pele, cabelo e olhos, 

assim como a capacidade para se bronzear. Segundo o fototipo, existem diversos tipos 

de pessoas e com estas diferentes cuidados a investir. 

Tabela 2. Fototipos e diferentes características. 

FOTOTIPO PELE CABELO QUEIMA  BRONZEIA 

I Albinos Branco Sempre Nunca  

II Branca Ruivo Sempre Nunca 

III Clara Loiros Quase sempre Às vezes 

IV Clara/ morena Castanho Às vezes  Quase sempre 

V Morena Castanho Nunca Sempre 

VI Escura Preto Nunca Sempre 

 Tendo isto em conta, quando menor for o fototipo, maior é o risco de as radiações 

provocarem problemas na pele, sendo portanto necessário usar um FPS mais elevado50.  

6.4. Fotoeducação 

Para além da utilização de protetores solares devem ser adotados determinados 

comportamentos de modo a reduzir os riscos associados à exposição solar. Estes 

comportamentos passam por evitar exposições solares prolongadas, procurar locais de 

sombra, evitar as horas em que a intensidade da radiação solar é máxima (entre as 11h 

e as 17h), redobrar cuidados caso a exposição seja em ambientes que potenciem os 

raios UV (areia, neve, montanha, água), utilizar vestuário protetor (T-shirt, óculos de sol 

e chapéu de abas largas), proteger-se mesmo em dias de nevoeiro, renovar várias 

vezes a aplicação do protetor, secar bem a pele depois dos banhos, pois as gotas de 

água funcionam como uma lupa, sendo maior a predisposição a queimaduras solares51. 

A exposição à radiação solar traduz-se também numa perda excessiva de água devido 

ao calor e ao suor, assim como na produção de radicais livres. Assim, um protetor solar, 

para além da fotoproteção, deverá ter uma açã hidratante e anti radicalar, ajudando 

assim a prevenir a desidratação e o envelhecimento cutâneo52,53. 

7. Papel do farmacêutico 

Como futura farmacêutica senti o dever de transmitir e dar a conhecer mais sobre 

este tema que é tão abrangente e cada vez com maior importância e impacto na 

sociedade, tendo como público os utentes, alunos e professores e colegas de trabalho. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

   
35 

 

A iniciativa de desenvolvimento do projeto começou com um rastreio da pele na FD, 

por mim dinamizado, intitulado “Qual o seu tipo de pele?”, o qual foi destinado aos 

utentes que frequentaram a farmácia no respetivo dia.  

Antes de realizar esta iniciativa comecei por preparar os cartazes de divulgação do 

evento (Anexo 18) cujos foram distribuídos pelo espaço exterior e interior da farmácia, 

assim como partilhados na página do facebook desta. Comecei então por elaborar um 

kit de oferta para cada utente que participasse no rastreio (Anexo 19), sendo que cada 

um era constituído por um panfleto concebido por mim (Anexo 20), informações relativas 

a um tipo de pele específico (Anexo 21) e algumas amostras de acordo com os 

diferentes tipos de pele.  

Cada consulta durou cerca de 15 minutos. Comecei por abordar cada utente sobre 

algumas características do seu dia-a-dia, assim como de hábitos alimentares e rotinas. 

Depois procedi a um teste dermatológico com o “DermoPrime” (Anexo 22), que fez uma 

análise global ao tipo de pele, assim como de outros parâmetros biométricos como é o 

caso da hidratação, sebo, rugosidade, etc. Seguidamente, cada utente respondia a um 

pequeno questionário (Anexo 23) relacionado com o tema em questão e por fim, 

discutidas as respostas. A consulta terminava com um aconselhamento encaminhado 

para as necessidades específicas de cada tipo de pele, tanto a nível dermofarmacêutico, 

como a nível de comportamentos não farmacológicos. 

Numa segunda parte do projeto procedi à elaboração de um manual para a farmácia 

sobre cuidados com peles que requerem cuidados especiais, sendo este intitulado 

“Peles especiais… Cuidados especiais” (Anexo 17). Fiz uma pesquisa intensiva sobre 

a pele do bebé e cuidados a ter desde o seu nascimento e durante o seu 

desenvolvimento; abordei a pele da grávida e da lactante, incidindo nas principais 

mudanças e cuidados a ter durante os diferentes trimestres de gravidez e após o 

nascimento; referi algumas características e cuidados numa pele envelhecida e, para 

terminar, fiz uma breve abordagem sobre algumas patologias associadas à pele, como 

é o caso de dermatites, psoríase, acne, etc. 

Para terminar o projeto, a Farmácia das Devesas em parceria com o Projeto Escolas 

Uriage 2015 – Fotoproteção e Fotoeducação, dinamizou uma apresentação para os 328 

alunos que constituem a Escola das Devesas (Agrupamento Dr. Costa Matos). A ajudar 

na dinamização da apresentação esteve a Maria, estagiária da mesma farmácia. As 

apresentações foram repartidas em três dias, sendo que o 1º e 2º anos de escolaridade 

se juntaram num dia, o 3º e 4º anos no seguinte e terminou-se com a apresentação para 

os alunos do jardim-de-infância.  
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Dias antes de iniciar-se a formação na escola, foi entregue uma autorização aos pais 

com os esclarecimentos sobre a apresentação, assim como autorização para ser 

fotografada (Anexo 24). 

A formação para as crianças estava dividida em duas apresentações: uma destinada 

aos alunos do primeiro ciclo e outra ao jardim-de-infância (Anexo 25). As apresentações 

foram muito dinâmicas e contaram com a participação ativa dos próprios alunos que 

responderam às questões que lhes foram colocadas (Anexo 28).  

Para complementar, foi entregue um kit a cada criança, com um jogo de memória e 

um caderno de atividades, relativos à formação transmitida (Anexo 26). Foi ainda 

entregue um panfleto informativo sobre cuidados a ter com a exposição ao sol, 

destinado aos pais e familiares destas, desenvolvido este por mim (Anexo 27). 

8. Conclusão do caso de estudo 

Atualmente, a população utiliza diariamente pelo menos um produto cosmético. O 

uso frequente deste tipo de produtos e os resultados de medições da qualidade de vida 

em pacientes com doenças dermatológicas demonstram a importância de uma pele 

saudável54. As preparações cosméticas foram primariamente concebidas para melhorar 

a aparência da pele. No entanto, hoje em dia já assumem um papel fundamental na 

dermatologia, nomeadamente como complemento ao tratamento de muitas doenças de 

pele. Desta forma, os produtos dermocosméticos são regularmente utilizados com o 

objetivo de hidratar a pele e prevenir o seu envelhecimento, conferir proteção solar, 

assim como adjuvantes no caso de diversas doenças inflamatórias cutâneas55.  

Foi recompensante verificar que todo o trabalho elaborado por mim, quer a nível do 

material disponibilizado quer pelos conhecimentos transmitidos, foram recebidos da 

melhor forma tanto pelos utentes como pelas crianças e professores que se mostraram 

interessados e disponíveis desde início para apoiar este projeto. 

Caso de estudo 2 – Alergias: a 6ª doença mais frequente no mundo 

1. Enquadramento 

Um dos problemas associados à chegada da Primavera são as alergias, dado ser o 

pico da polinização na maioria das plantas mais alergénicas. As principais causas de 

alergia a pólen são das plantas pois começam a polinizar no início desta estação e 

atingem o pico entre os meses de Maio e Junho. Em algumas zonas de clima mais frio 

e seco, na Primavera também é mais frequente a alergia aos ácaros, por que a 

temperatura amena promove a sua replicação56. As pessoas mais atingidas são aquelas 

cujo organismo reage com uma sensibilidade extrema a elementos inofensivos para a 

maioria. O sistema imunitário faz uma leitura errada desses componentes, percebendo-
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os como se fossem uma ameaça. O sistema imunitário é formado pela rede de células 

que nos defende das substâncias nocivas que existem, por exemplo, no ar que 

respiramos, nos objetos que tocamos e nos alimentos que ingerimos57. 

2. Introdução 

“Porque estão a aumentar as alergias?” As alergias têm vindo a aumentar nas 

últimas décadas do século XX. Atualmente a alergias são a sexta doença mais frequente 

no mundo e estima-se que afetem mais de 10% da população mundial e quase um terço 

dos portugueses. A razão do aumento das doenças alérgicas, nomeadamente na 

população ocidental, que possuem um nível socioeconómico relativamente 

desenvolvido, ainda está por esclarecer, contudo vão-se traçando algumas hipóteses 

que o justifiquem. Entre elas pode residir no facto da diminuição das infeções na primeira 

infância, pelo seu maior controlo (vacinação, antibióticos) e melhores condições 

sanitárias. Além disto, condições derivadas de um ambiente doméstico mais hermético 

e da alimentação (determinados ácidos gordos, conservantes e antibióticos que 

diminuem a flora intestinal) poderão estar envolvidos58. 

3. Alergias – o que são? 

A alergia consiste numa resposta exagerada por parte do sistema de defesas do 

nosso organismo a substâncias presentes no ambiente ou mesmo alimentos e bebidas 

que, por si só, não seria uma agressão para o corpo humano. A maioria dos alergénios 

é inofensiva, ou seja, a maioria das pessoas não é afetada por eles. 

A reação alérgica é uma resposta do sistema imunológico em resposta a várias 

substâncias, chamadas antigénios, que são identificadas como estranhas através de 

proteínas específicas que circulam no sangue, os anticorpos, ajudando a captar e 

eliminar antigénios invasores. 

A pessoa alérgica produz um anticorpo – IgE – que uma vez produzido liga-se a 

células denominadas mastócitos, presentes abundantemente em células e mucosas, à 

espera do alergénio. Quando este encontro se sucede, ocorre libertação imediata das 

substâncias químicas dos mastócitos, denominadamente de histamina, que responde 

sob a forma de intensa inflamação, originando os sintomas da alergia. Resumidamente, 

a IgE liga-se com grande afinidade através do recetor Fc à membrana do mastócito, 

ficando estes sensibilizados (Imagem 3). Uma nova exposição ao alergénio vai provocar 

a desgranulação do mastócito, libertando mediadores, em os quais a histamina, 

provocando vasodilatação e contração muscular (sistémica ou localizadas - 

dependendo da duração da libertação do mediador).  
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Se a exposição ao alergénio é intensa e a inflamação prolongada, pode tornar-se 

crónica e persistente.  

Quando uma pessoa 

com uma alergia entra em 

contato com um alérgeno, 

a reação alérgica não é 

imediata. O sistema 

imunológico precisa de 

tempo para reconhecer 

esse alérgeno. Como se 

torna sensível a ele, 

começa a produzir 

anticorpos para atacá-lo, sendo este processo denominado de sensibilização. 

A sensibilização pode durar de alguns dias a vários anos. Em muitos casos, o 

processo de sensibilização não está concluído e o paciente apenas experimenta alguns 

sintomas. Os sinais e sintomas dependem do tipo de alérgeno. As reações alérgicas 

podem ocorrer a nível do sistema digestivo, pele, seios, vias respiratórias, olhos e vias 

nasais59.  

Considerando o tempo que decorre entre o contacto com a substância da origem da 

alergia e o aparecimento dos sintomas, podem existir essencialmente três tipos de 

resposta: imediata (alguns minutos), semi-retardada (algumas horas) e retardada 

(alguns dias). 

Dependendo do alérgeno e por que via este entra no organismo, podem-se 

presenciar diferentes sintomas. Por exemplo, o pólen geralmente provoca sintomas a 

nível do nariz, olhos, seios da face e garganta (rinite alérgica). As alergias a alimentos 

em geral causam problemas de estômago ou intestinos, podendo causar urticária. As 

reações alérgicas podem também envolver diversas partes do corpo, ao mesmo tempo. 

Quando alérgenos são inalados, a liberação de histamina faz com que haja uma maior 

secreção de muco nasal, tornando-se o nariz inchado e inflamado. Os sintomas mais 

correntes são os espirros, corrimento nasal, vermelhidão dos olhos e inflamação da 

garganta60. 

4. Fatores de risco associados às alergias 

Ainda não existe resposta para o facto de certas substâncias provocarem alergias 

em determinadas pessoas, contudo existem vário fatores de predisposição como: 

história familiar de asma ou alergia; o facto de uma criança ser muito mais propensa a 

ter uma alergia do que um adulto; pessoas com asma são significativamente mais 

Figura 3. Reação de sensibilidade. 
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propensas a desenvolver alergias; insuficiente exposição solar (cientistas do Centro 

Europeu para o Meio Ambiente Humano e Saúde, em conjunto com pesquisadores de 

vários centros australianos, descobriram que as crianças que vivem em áreas com 

menos luz solar tiveram maiores taxas de alergias); ter uma alergia - se já se tem uma 

alergia, há um risco maior de se desenvolver uma alergia a alguma outra coisa; bebés 

prematuros têm um risco consideravelmente maior de desenvolver alergias em 

comparação com aqueles que nasceram naturalmente; produtos químicos utilizados na 

purificação de água; etc59. 

5. Diferentes formas de alergia 

5.1. Alergias alimentares 

Em algumas pessoas a ingestão de certos alimentos pode provocar sintomas como 

urticária, dificuldades respiratórias ou até mesmo choque anafilático. As alergias 

alimentares são mais frequentes na infância e tendem a desaparecer até à idade 

escolar, podendo surgir também na fase adulta. O tratamento existente é só um: evitar 

ingerir o produto que causa a reação. 

Os alergénios alimentares podem ser divididos em dois tipos: os de origem animal 

ou de origem vegetal. Quanto aos de origem animal destacam-se o leite de vaca, ovos, 

peixe e marisco como os mais comuns. Quanto aos alergénios de origem vegetal, 

destacam-se os frutos secos, algumas sementes, legumes e cereais. Alguns aditivos 

alimentares como corantes, antioxidantes, edulcorantes, aromatizantes, conservantes, 

espessantes e gelificantes, podem também ser responsáveis por reações alérgicas em 

indivíduos predispostos. 

As intolerâncias alimentares, embora sejam uma reação comum, ao contrário das 

alergias alimentares, não envolvem o sistema imunológico. Um exemplo deste tipo é a 

intolerância à lactose, pois deriva da dificuldade do organismo em digerir a lactose 

existente no leite, provocando diarreia e dores abdominais; outro exemplo é a 

intolerância ao glúten, que se traduz numa incapacidade ou dificuldade de digestão do 

glúten, que é uma proteína presente em alguns cereais, como trigo, centeio e cevada, 

que danifica as paredes do intestino delgado61.  

5.1.1. Manifestações das alergias alimentares 

Geralmente, a manifestação principal da alergia alimentar durante a infância é 

sobretudo na pele, através de dermatite atópica, sendo os alergénios mais comuns o 

leite, ovos, frutos secos, soja, trigo, peixe ou marisco.  

As manifestações clínicas da alergia alimentar podem ser de moderadas a graves 

e, em algumas situações, conduzir à morte.  
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A sintomatologia pode desenvolver-se desde alguns minutos até algumas horas 

após a ingestão do alergénio e pode traduzir-se em manifestações na pele, mucosas, 

vias respiratórias e sistemas gastrointestinal e cardiovascular. As alergias alimentares 

mais frequentes são a urticária (prurido intenso e erupções na pele), o angioedema e a 

síndrome de alergia oral (caracterizada pelo aparecimento de prurido dos lábios, língua, 

palato e laringe, quando o alergénio contacta com a mucosa oral, principalmente 

provocada pela ingestão de maçã, pêssego, ameixa, pera, tomate, melão, kiwi e 

banana), entre outros. As manifestações gastrintestinais mais comuns incluem náuseas, 

vómitos, cólicas e diarreia. As reações anafiláticas ocorrem rapidamente e podem 

colocar a pessoa em risco de vida, pois esta pode sentir dificuldade em respirar, perder 

a consciência e até conduzir à morte. A solução para o choque anafilático passa pela 

administração de adrenalina62. 

5.2. Alergias dermatológicas 

A alergia na pele é uma reação inflamatória a uma substância estranha ao 

organismo que, geralmente, provoca prurido, vermelhidão, descamação e presença de 

manchas brancas ou avermelhadas na pele. Eczema e urticária são por isso as 

manifestações mais comuns. 

A alergia na pele pode ser causada por picadas de insetos, intoxicação alimentar, 

alergia a medicamentos ou até mesmo contacto com plantas, substâncias ou materiais 

irritantes, como pelos de animais, por exemplo. Para aliviar os sintomas de alergia na 

pele, é importante manter a pele bem hidratada e utilizar produtos com agentes 

calmantes, como camomila ou alfazema, de forma tópica, para aliviar o desconforto, 

além de evitar o contato com o agente causador. O tratamento pode passar por 

medicação tópica para reduzir a inflamação e anti-histamínicos orais. 

5.2.1. Dermatite atópica 

A dermatite atópica é o tipo mais comum de eczema, um termo usado para 

descrever uma erupção cutânea. Na presença de dermatite atópica, a pele pode tornar-

se seca, com rubor, irritada e com presença de prurido. É mais comum a aparecimento 

em bebés, podendo desenvolver-se em crianças e adultos. Estão mais propensas 

pessoas que tenham uma alergia ou história familiar de dermatite. 

5.2.2. Urticária 

Caracteriza-se por inchaços vermelhos ou equimoses que aparecem no corpo. 

Denomina-se de urticária aguda se se prolonga até seis semanas e crónica se persistir 

para além de 6 semanas. 
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5.2.3. Dermatite de contacto 

A dermatite de contato é uma reação que aparece quando a pele entra em contato 

com um irritante ou um alergénio. Os sintomas incluem erupção cutânea, prurido e 

ardor. Irritantes da pele, tais como água, sabão, detergente, amaciadores e champôs, 

são a causa mais comum de dermatite de contato irritativa. Existem reações a alguns 

produtos que advêm da sua posterior exposição à luz solar, como é o caso de algumas 

loções de barbear e perfumes. 

5.2.4. Alergia ao látex 

A alergia ao látex geralmente desenvolve-se após a exposição repetida a produtos 

de látex, incluindo balões ou luvas. Os sintomas podem incluir urticária, prurido ou 

mesmo corrimento nasal. Algumas pessoas podem experimentar sintomas 

característicos de crise asmática, como a dificuldade para respirar. Os sintomas 

começam dentro de minutos de exposição aos derivados do látex63. 

5.3. Alergias respiratórias 

 As alergias respiratórias são aquelas que são desencadeadas por substâncias 

(alergénios) presentes no ar que respiramos, pólen, ácaros domésticos, pelos de 

animais, etc. As alergias respiratórias podem ser divididas em diferentes tipos, 

dependendo do agente causador (pólen, poeira, animais ou fungos), mas também 

podem ser diferenciadas de acordo com os sintomas que produzem e a área que afetam 

do sistema respiratório, como é o caso da rinite e asma64. 

5.3.1. Rinite alérgica 

 A rinite alérgica é uma doença respiratória caracterizada pela inflamação da 

mucosa nasal. Torna-se alérgica quando essa inflamação ocorre após a exposição a 

substâncias que o organismo se sensibiliza (alergénios). Entre os responsáveis pela 

esta reação alérgica incluem-se o pó, pelos de animais, bolores e pólenes. Substâncias 

como o fumo do tabaco e a poluição agravam esta inflamação, assim como a utilização 

de descongestionantes nasais em excesso66. 

5.3.2. Asma 

A asma é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas que, em indivíduos 

suscetíveis pode originar episódios recorrentes de pieira, dispneia (dificuldade na 

respiração), aperto torácico e tosse. Estes sintomas são predominantemente visíveis à 

noite ou no início da manhã e estão geralmente associados a uma obstrução 

generalizada, mas variável, das vias aéreas, a qual é reversível espontaneamente ou 

através de tratamento. Então, pode-se dizer que a asma é uma das doenças em que as 
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alergias estão envolvidas, pois os seus sintomas podem ser provocados tanto pela 

exposição ao alergénio (pó, pelos animais, bolores, pólenes) como pela presença de 

irritantes no ar67. 

5.3.3. Alergia ocular 

Também chamada de conjuntivite alérgica, ocorre quando uma substância 

alergénica irrita a conjuntiva, uma membrana delicada que cobre o olho e o interior da 

pálpebra. As causas mais comuns de conjuntivite alérgica são os alergénios sazonais, 

como o pólen. Alergénios como ácaros e pelos de animais também podem causar 

alergias oculares durante todo o ano. Os sintomas mais característicos são a presença 

de olhos vermelhos, prurido e inchaço. 

5.4. Alergias a fármacos 

As reações adversas aos medicamentos são comuns, e quase todos os 

medicamentos as podem causar. As reações variam de sintomas irritantes ou leves, tais 

como náuseas e vómitos efeitos colaterais até anafilaxia. Uma alergia medicamentosa 

pode resultar de uma série de passos químicos dentro do organismo que produzem a 

reação alérgica a um medicamento. 

A maioria das alergias a medicamentos causam erupções cutâneas e urticária. A 

alergia à penicilina e antibióticos são a causa mais comum de alergias inseridas neste 

grupo. 

Esta hipersensibilidade a fármacos é uma das mais complexas áreas de 

investigação na imunoalergologia, devido à diversidade do espectro de manifestações 

clínicas, pelo eventual envolvimento de diferentes órgãos e pela ausência de testes de 

diagnóstico estandardizado na maioria dos grupos de fármacos65. 

6. Prevenção 

O tratamento não farmacólogo direcionado às alergias resume-se num amplo leque 

de simples estratégias a adotar no quotidiano. 

A nível de prevenção das alergias alimentares e, consequentemente alergias 

dermatológicas, recomenda-se: ler todas as etiquetas dos alimentos enlatados e em 

conserva antes de os utilizar; ler os folhetos dos medicamentos e vacinas nas secções 

de excipientes; é recomendável a amamentação até aos 6 meses, evitando a introdução 

de alimentos sólidos antes do recomendado e esperar um ano para introduzir outros 

produtos lácteos, queijo ou iogurte e introduzir o ovo a partir dos 2 anos de idade. 

Desaconselha-se que as crianças pequenas ingiram frutos secos (amendoins, nozes) 

ou peixe até aos 3 anos de idade. 
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A nível de prevenção das alergias respiratórias, estão mais direcionadas medidas 

como de evitar locais fechados, com grande concentração de pessoas e por tempo 

prolongado; controlar a humidade relativa; manter um arejamento e ventilação 

adequados; evitar alergénios do ambiente interior das casas – ácaros do pó – e exterior; 

evitar alcatifas e carpetes; remover peluches; cuidados especiais com animais 

domésticos (evitar que este esteja no interior de casa, lavá-lo várias vezes durante a 

semana e lavar as mãos depois do contacto com o animal); não fumar e evitar locais 

com fumo de tabaco (o tabaco aumenta a resposta alérgica e reduz os fatores de defesa 

da mucosa); evitar as horas de maior concentração de pólen: acontecem nas primeiras 

horas da manhã (entre as 5:00h e as 10:00h) e nas últimas da tarde (19:00h às 

22:00h)66.  

Manter o pólen à distância… 

Como se torna impossível 

evitar por completo a 

exposição ao pólen, é 

possível agora estar 

informado sobre os tipos e 

quantidades de pólen que 

circulam por dia e em cada 

região do país. Esta 

informação está disponível no Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia 

e Imunologia Clinica. Desta forma torna-se possível reduzir a exposição aos pólenes, 

sempre tendo em atenção a época de polinização das plantas que produzem os 

alergénios, evitar andar ao ar livre e fazer exercícios de exterior em dias quentes e 

ventosos em horas de maior concentração polínica, usar proteção para rosto e olhos, 

evitar secar roupa no exterior para evitar a fixação dos grãos de pólen66.  

7. Tratamento 

A reação alérgica envolve um conjunto de células e substâncias químicas que estão 

interligadas com vários órgãos do nosso corpo, durante períodos de tempo variáveis e 

para a qual não há ainda um tratamento ou medicamento isolado, apesar dos grandes 

avanços que se fizeram no conhecimento e tratamento destas doenças. O controlo 

eficaz da alergia implica a combinação de várias medidas: a identificação do(s) 

alergénio(s) envolvidos, minimizando o mais possível a exposição a estes, o uso 

combinado de diferentes medicamentos para diminuir os sintomas e, sobretudo, a 

Figura 4. Boletim Polínico. 
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inflamação crónica da alergia e, sempre que possível, utilizando-os localmente, junto do 

órgão que está mais envolvido (pulmões, nariz, pele, olhos).  

Num primeiro passo é importante procurar um alergologista que é treinado para 

encontrar a fonte dos sintomas, tratá-los e ajudar na resolução de problemas 

subjacentes. Numa segunda fase, são feitos alguns testes. Os testes cutâneos oferecem 

resultados rápidos que consistem em colocar uma gota de um alergénio suspeito na 

superfície da pele. O teste é realizado normalmente no antebraço. Muitos alérgenos 

suspeitos são testados ao mesmo tempo. Contudo, existem algumas desvantagens 

associadas como o facto de alguns medicamentos poderem interferir com os ensaios e 

a dificuldade da leitura de testes em algumas pessoas com pele escura. O risco 

associado aos testes cutâneos é que os sintomas da alergia podem ocorrer durante o 

ensaio. Os sintomas mais comuns são prurido e inchaço da pele onde os testes são 

realizados. Em casos raros, uma reação mais grave pode ocorrer, sendo que por isso 

que os testes cutâneos devem ser realizados por um especialista. Os exames às 

amostras de sangue são úteis porque envolvem uma única picada de agulha. No 

entanto, é preciso um longo tempo para obter os resultados. Uma análise ao sangue 

ajuda a identificar a quantidade de IgE no corpo. Conhecer os níveis de IgE do doente 

para diferentes substâncias auxilia na identificação dos estímulos específicos das 

alergias que podem estar a contribuir para os sintomas, ou seja, se o doente é alérgico 

e a que é alérgico. Cada método de teste tem prós e contras. Os resultados do teste por 

si só não diagnosticam alergias, sendo que todos os resultados dos testes devem ser 

interpretados em conjunto com a história médica68. 

Há muitos medicamentos que podem ajudar no controlo dos sintomas de alergia, 

entre eles estão os descongestionantes e anti-histamínicos que ajudam a reduzir o 

corrimento nasal, prurido e espirros. Outros medicamentos trabalham impedindo a 

libertação de substâncias químicas que causam reações alérgicas. Os corticosteroides 

são eficazes no tratamento de inflamação. 

A imunoterapia, também conhecida como a vacina para a alergia, poderá estar 

indicada para modificar o comportamento do sistema imunológico, diminuindo a reação 

ao contacto com o alergénio, particularmente quando o doente está sensibilizado a um 

grupo limitado de alergénios, de eliminação difícil, e quando as medidas inicialmente 

adotadas não estão a ser suficientes para controlar a doença69. 

8. Papel do farmacêutico 

O farmacêutico comunitário desempenha um papel chave na educação sanitária dos 

utentes de modo a evitar e amortizar possíveis reações alérgicas. O seu papel é 
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fundamental na divulgação de medidas higiénico-sanitárias para evitar que o paciente 

esteja em contacto com o agente alergénico.  

Dado que o período do meu estágio na FD decorreu nos meses onde o pico das 

alergias é mais evidente e em que grande parte dos utentes vai à farmácia com sintomas 

semelhantes aos descritos ao longo deste caso, achei de extrema relevância explorar 

esta temática. Para dar início ao desenvolvimento deste projeto na FD foi-me proposto 

elaborar uma tabela com os anti-histamínicos de marca e genéricos existentes em stock 

(Anexo 29).  

Como todos os meses na FD se redige uma rúbrica mensal com publicidade a 

promoções, artigos em divulgação, notícias e temáticas atuais a nível da farmácia 

comunitária, foi-me dada a liberdade de escrever um artigo para a newsletter do mês de 

março, intitulado “Alergias” (Anexo 30). De uma forma simples e explícita pude escrever 

um pouco sobre este tema, definindo-o e explicitando alguns dos tipos comuns de 

alergias assim como respetivos exemplos. Deste modo, os utentes da FD tiveram 

oportunidade de esclarecer algumas dúvidas relativas a este problema cada vez mais 

crescente e comum nos dias de hoje. 

Como me foram solicitados diversos aconselhamentos farmacêuticos durante o meu 

período de estágio relativos a esta temática, achei de importante relevância fazer um 

cartaz informativo onde pudesse explicar mais pormenorizadamente em que consistem 

as alergias e seus agentes causais, de modo a que todos os utentes tivessem um 

acesso direto e rápido a informações sobre esta patologia (Anexo 31). Este teve exposto 

na área de atendimento ao público de modo a ser facilitada a sua leitura durante o tempo 

de espera dos utentes. 

9. Conclusão do caso de estudo 

A prevalência das doenças alérgicas tem vindo a aumentar progressivamente nas 

últimas décadas, alcançando atualmente proporções epidémicas. A maioria das 

doenças alérgicas aparece desde a infância na vida do ser humano. Identificar as 

crianças propensas a estas doenças e desenvolver mecanismos de se evitar este 

caminho natural é um dos desafios científicos atuais, que tem grande implicação na 

prevenção e no tratamento a longo prazo. 

Embora não exista nada ainda capaz de impedir completamente alergias, mudanças 

ambientais e adoção de certas estratégias de prevenção no dia-a-dia tornam possível 

reduzir ou retardar o aparecimento de alergias, sendo então o farmacêutico um 

elemento fundamental para transmitir ao utente medidas não farmacológicas a adotar e 

aconselhá-lo sobre especiais cuidados a adquirir.   
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Considerações finais 

Desde o momento da aquisição até à dispensa do medicamento, o farmacêutico 

tem um papel fundamental para que não ocorra qualquer tipo de erro, sendo que cada 

tarefa é efetuada de forma diferente, estando apto para cada uma delas. O farmacêutico 

é o profissional de saúde que visa a proteção dos doentes, fornecendo as informações 

necessárias para o uso correto do medicamento, respondendo forma objetiva e 

pertinente a qualquer dúvida do usuário, promovendo o uso racional de medicamentos 

para promover a aprendizagem deles por parte de toda a população. 

O farmacêutico também deve saber interagir numa equipa multidisciplinar, adquirir 

novas competências e ser uma mais-valia enquanto profissional da saúde. Deste modo, 

sinto que a minha passagem pela Farmácia das Devesas teve pessoalmente um 

balanço positivo bem como nos serviços que presta à população, especialmente nas 

áreas temáticas que desenvolvi e aprofundei. 

Estes meses foram muito profícuos e significaram um período muito enriquecedor 

a nível de conhecimentos práticos e teóricos, sentindo-me deste modo mais preparada 

para vir a desempenhar uma carreira profissional nesta área. 
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Cronograma de atividades desenvolvidas durante o estágio 

 

Fins-de-semana e feriado 

 
Visualização do funcionamento da farmácia; armazenamento de encomendas e determinação de parâmetros bioquímicos 

 
Receção e armazenamento de encomendas; conferência de receitas e determinação de parâmetros bioquímicos 

 
Atendimento ao público, conferência de receitas e determinação de parâmetros bioquímicos 

 
Formação na Escola das Devesas – Projeto Escola Uriage 2015 

 
M – Elaboração de montras 
R – Rastreios: R1 – Rastreio do Dia do Pai; R2 – Rastreio Depuralina; R3 – Rastreio da pele. 
S – Domingo de serviço permanente da farmácia  
 
Formações: 
1 – Curso de Administração de Vacinas e Injetáveis 
2 – Projeto Eucerin 2015 
3 – Formação “Peles Atópicas” da LetiAT4 
4 – Formação “Ectoparasitas nos animais de companhia” 
5 – Formação Fluimucil da Zambon 
6 – Formação de dispositivos para a DPOC 
7 – Formação “Projeto Escolas Uriage 2015 – Fotoproteção e Fotoeducação” 
8 – Formação “Higiene Gengival” 
9 – XX Fórum Farmacêutico AEFFUP – “Qual o papel de cada um no uso responsável do medicamento?” 
10 – Formação “Afeções da pele – breve abordagem” 
11 – Curso Geral Uriage 

Mês/Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Janeiro                                

Fevereiro     M  1   2   3                   

Março   4 5            6 7 8  R1     9   M     

Abril       10 11  R2    R3     S             
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Anexo 1. Exterior da Farmácia das Devesas e símbolo “cruz verde” luminoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Área de Atendimento ao Público. 

 

 

Anexo 3. Área de Apoio ao Atendimento. 
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Anexo 4. Gabinete de Atendimento Personalizado. 

 

Anexo 5. Local de determinação de parâmetros bioquímicos. 

 

Anexo 6. Gabinete de podologia e fisioterapia. 
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Anexo 7. Gabinete da Direção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Área de descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Armazém. 
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Anexo 10. Laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Receita Eletrónica. 
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Anexo 12. Receita manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Documento de psicotrópicos. 
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Anexo 14. Tabela de benzodiazepinas existentes na farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Benzodiazepinas Fármaco 

BROTIZOLAM Lendormin (comp.) 

MIDAZOLAM Dormicum (comp. revestidos) 

TRIAZOLAM Halcion (comp.) 

ALPRAZOLAM Xanax (comp./ comp.lib.mod.) 
Alprazolam (comp./ lib.mod.) - genérico 

BROMAZEPAM Lexotan (comp.) 
Ultramidol (comp.) 
Bromalex (comp.) 

LORAZEPAM Ansilor (comp.) 
Lorsedal (comp.) 

Lorazepam (comp.) - genérico 

ESTAZOLAM Kainever (comp.) 

LOPRAZOLAM Dormonoct (comp.) 

OXAZEPAM Serenal (comp.) 

CLOBAZAM Castilium (comp.) 

CLORAZEPATO Medipax (cáps.) 
Tranxene (cáps.) 

CLORODIAZEPÓXIDO Librax (comp. revestidos) 

DIAZEPAM Valium (comp.) 
Bialzepam (cáps.) 

Bialzepam retard (cáps.) 
Stesolia (enema) 

Diazepam (comp.) - genérico 

CLOXAZOLAM Cloxam (comp.) 
Olcadil (comp.) 

LOFLAZEPATO DE 
ETILO 

Victan (comp. revestidos) 

MEXAZOLAM Sedoxil (comp.) 

FLURAZEPAM Morfex (cáps.) 
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Anexo 15. Exemplo de Formulação do FGP. 
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Anexo 16. Ficha de preparação de um manipulado. 

 

  

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    62 
 

 

Anexo 17. Manual “Peles especiais… Cuidados especiais.” 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    63 
 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    64 
 

 
 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    65 
 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    66 
 

 
 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    67 
 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    68 
 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    69 
 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    70 
 

 
 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    71 
 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    72 
 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    73 
 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

    74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia das Devesas 

   
75 

 

Anexo 18. Cartaz de divulgação. 

QUAL O 

SEU TIPO 

DE PELE  
 

 

 

Dia 14 de ABRIL, das 9h00 

às 17h00, venha à Farmácia 
das Devesas e faça o teste 
gratuitamente!
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Anexo 19. Panfleto “Qual o seu tipo de pele?” 
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Anexo 20. Informações para cada tipo de pele. 

 

- Pele oleosa 

 

 

- Pele seca 
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- Pele sensível 

 

 

 

- Pele mista 
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Anexo 21. Aparelho de medição “DermoPrime” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22. Rastreio da pele e Kits oferta a cada utente. 
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Anexo 23. Questionário para o utente e respetivas respostas. 
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Anexo 24. Autorização entregue aos pais das crianças da Escola das Devesas. 
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Anexo 25. Apresentação destinada aos alunos da Escola das Devesas. 
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Anexo 26. Kit entregue a cada aluno. 
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Anexo 27. Panfleto destinado aos pais sobre Cuidados a ter com o Sol. 
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Anexo 28. Fotografias da atividade com os alunos.  
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Anexo 29. Tabela com os anti-histamínicos existentes na FD. 

 

A – Éteres Aminoalquílicos 

Medicamento Marca Medicamento Genérico 

Nausefe (comp. revestidos) 
Tavégyl (comprimidos) 

Codipront (xarope/cápsulas) 
Dormidina (comp. revestidos/pó efev. saq.) 

Benetussin (xar. sob.) 
Benylin (xar. chá) 

 
 

- 

B – Alquilaminas substituídas 

Medicamento Marca Medicamento Genérico 

Ilvico N (comp. revestidos) 
Fenistil (comp. revestidos/ cáps. liber. pro./sol 

oral gotas) 
Griponal (comp. efervescentes) 

Cêgripe (comp.) 
Trenelone (comp. revest. retard) 

Coricidil D (comp.) 
Constipal (comp. revestidos retard) 

Sinerbe (xar. chá) 

 
 
 

- 

C – Etienodiaminas substituídas 

Medicamento Marca Medicamento Genérico 

Antigrippine (comp.) - 

D – Drivados fenotiazídicos 

Medicamento Marca Medicamento Genérico 

Primalan (comp./xar.) 
Fenergan (comp. revest./ xar./ sol. Inj. amp.) 

- 

E – Derivados da piperazina 

Medicamento Marca Medicamento Genérico 

Zyrtec (sol. oral/comp. revest.) 
Levrix (comp. revest.) 

Xyzal (comp. revestidos/sol. oral) 
Cetix (comp. chupar) 

Tinset (susp. oral) 

Levocetirizina (comp. revest.) 
Cetirizina (comp. revest./sol. oral) 

 
 

F – Outros  

Zolistam (comp. lib. prolongada) 
Kestine (comp. revest./liofil. oral/sol. oral) 

Triludan (comp.) 
Mizollen (comp. lib. prolongada) 

Dinaxil (comp./xar.) 
Viternum (comp./sol. oral) 

Aerius (comp. revestidos/xar./comp.orod.) 
Azomyr (comp. revestidos/xar.) 

Rinialer (comp.) 
Supersan (comp./sol. oral) 

Zaditen (cáps./xar. chá) 
Actifed (xar./comp.) 

Claritine (comp./xar. chá) 
Claridon (comp. lib. mod.) 

Nazonite (comp. revestidos) 
Telfast (comp. revest.) 

Alertin (comp.) 
Cipanfeno (xar. chá) 

Loratadina (comp./comp. revestidos) 
Ebastina (comp. revest.) 

Desloratadina (comp. 
revestidos/sol.oral/comp. orodis.) 

Fexofenadina (comp. revest.) 
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Anexo 30. Newsletter do Mês de Março da Farmácia das Devesas. 
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Anexo 31. Cartaz sobre Alergias. 
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