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Resumo 

 

O estágio curricular e profissionalizante em Farmácia Comunitária constitui uma etapa 

determinante na formação académica do farmacêutico permitindo que este integre e aplique 

os conhecimentos adquiridos pelo contacto com a realidade farmacêutica. O estágio é um dos 

períodos de aprendizagem mais importantes que pretende habilitar o estudante a exercer a 

profissão farmacêutica segundo os conceitos técnicos específicos e princípios éticos e 

deontológicos próprios.  

Neste relatório encontra-se descrito o meu percurso de 6 meses na Farmácia Sá da 

Bandeira, de 15 de Setembro a 13 de Março e encontra-se dividido em duas partes. A parte 

A refere-se às atividades desenvolvidas e competências adquiridas durante o estágio na 

Farmácia Sá da Bandeira, enquanto a parte B é referente aos casos de estudo. Esses casos 

de estudo compreendem 3 grandes temas: gripe e constipação, emagrecimento e uso correto 

de inaladores, contendo também uma quarta atividade no âmbito da organização e gestão da 

Farmácia Sá da Bandeira.  
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PARTE A – ATIVIDADES NO ÂMBITO DO ESTÁGIO CURRICULAR 
 

1. Farmácia Sá da Bandeira 

 

1.1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Sá da Bandeira (FSB) localiza-se na Rua Sá da Bandeira, nº236 a 254, 

freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto. Está situada no coração da baixa portuense, 

próxima de edifícios emblemáticos e turísticos como o Mercado do Bolhão, Teatro Rivoli, Rua 

de Santa Catarina e Teatro Sá da Bandeira. Além disso encontra-se rodeada por diversos 

estabelecimentos comerciais, sedes de entidades bancárias, paragens de autocarros e da 

estação de metro do Bolhão, tornando-se deste modo um local de acesso facilitado. A FSB 

realiza atendimento ao público das 8h30 às 19h30, de segunda a sábado, estando também 

aberta ao público em alguns feriados e excecionalmente nos domingos antecedentes à época 

natalícia de acordo com o horário comercial da baixa do Porto. 

1.2. Enquadramento socioeconómico 

A FSB pertence a um grupo de 5 farmácias, estando 4 situadas no concelho do Porto 

e uma no concelho de Gondomar. Os utentes que procuram a FSB são maioritariamente 

idosos que recorrem à farmácia para a dispensa de medicação indicada para patologias 

crónicas e que são muito fiéis ao profissionalismo e simpatia dos colaboradores. Como a FSB 

está rodeada por várias entidades públicas e serviços bancários também é igualmente 

frequentada por utentes na idade adulta incluídos nas diversas classes sociais. É ainda 

importante referir a frequente procura de produtos cosméticos por parte das camadas mais 

jovens e, dada a proximidade à baixa e locais turísticos, o atendimento a utentes estrangeiros.  

1.3. Recursos humanos 

O funcionamento da FSB é orientado por uma equipa de trabalho dinâmica e 

multidisciplinar que obedece às regras impostas no Artigo 23º do Decreto-Lei nº 171/2012, de 

1 de agosto [1] e é composta por 5 farmacêuticos (entre os quais o proprietário e a diretora 

técnica), 9 técnicos de farmácia, 1 auxiliar técnico responsável de armazém, 1 diretora de 

marketing, 1 contabilista, 2 administrativas, 1 responsável de recursos humanos e 2 estafetas. 

Cada um dos profissionais desempenha um papel bem definido, estando as diferentes tarefas 

e responsabilidades bem distribuídas por toda a equipa. 
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1.4. Espaço exterior e interior 

Exteriormente, a FSB possui duas fachadas, uma principal e uma lateral. A fachada 

principal contém uma entrada de fácil acesso a qualquer utente, uma porta secundária para 

saída e 3 grandes montras onde são habitualmente expostos placares e/ou outros materiais 

publicitários referentes aos diversos produtos que a FSB pretende promover no momento. Na 

fachada lateral possui apenas um painel informativo com várias indicações publicitárias 

dirigidas ao utente. A FSB está devidamente identificada com painéis e toldos identificativos 

que destacam a designação “farmácia” e possui igualmente o símbolo de “cruz verde” 

luminosa.  

Interiormente, a FSB é composta por uma zona de atendimento ao público com 9 

balcões de atendimento sendo que 2 deles estão localizados junto à entrada e os restantes 7 

balcões estão dispostos na extensão inferior da farmácia após a escadaria que separa as 2 

divisões. Em todo o redor da área de atendimento, a FSB contém dispostos lineares de 

produtos de dermocosmética, puericultura, suplementos alimentares, etc.. Junto à entrada 

principal localiza-se também o gabinete de apoio ao utente na qual se realizam testes 

bioquímicos e medições de pressão arterial. Ao fundo da área de atendimento encontra-se, 

resguardada do público, uma zona de arrumação de medicamentos com disposição em várias 

colunas organizadas de acordo com a forma farmacêutica (ampolas, xaropes, carteiras, 

pomadas, vaginais, rectais, gotas orais, oftálmicos, auriculares, nasais, injetáveis e 

comprimidos/cápsulas) e interiormente dispostas por ordem alfabética. Nessa mesma zona 

existe ainda um frigorífico destinado ao armazenamento de produtos de frio e várias 

prateleiras que contêm os medicamentos que apresentam uma maior rotatividade de stock, 

igualmente organizados por ordem alfabética. Paralelamente a essa área de arrumação existe 

um pequeno recanto que funciona como armazenamento de todo o material necessário para 

cada balcão de atendimento (rolos de impressora, amostras, etc.) e zona de perdidos e 

achados. É também nesse local que se encontra um dos contentores do VALORMED, estando 

outros dois contentores dispostos na área de testes bioquímicos. 

Ainda na área de atendimento existem, na parte de trás dos balcões, gavetas que 

contêm dispostos por ordem alfabética uma série de medicamentos com grande rotatividade 

de stock, na sua maioria sujeitos a receita médica. Os medicamentos dispostos nessa zona 

adquirem a designação de GBA (Gavetas de Balcão) e é dessa mesma forma que estão 

designados no sistema informático. Junto à zona de armazenamento em colunas existe uma 

escadaria para utilização exclusiva dos colaboradores que dá acesso a toda a parte interna 

da FSB, é ainda de frisar que em toda a sua extensão estão dispostos produtos para o uso 

dermatológico que não estão expostos ao público.  
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Na parte interna da FSB, logo após a escadaria, encontram-se o laboratório, a zona 

de armazenamento primário das encomendas por rececionar, 2 casas de banho e uma sala 

para uso pessoal dos colaboradores. Na mesma área encontra-se ainda uma zona que 

contém um segundo frigorífico para arrumação dos excessos de produtos de frio, uma zona 

de arrumação de material de penso e dispositivos médicos, prateleiras que contêm produtos 

para devolução aos fornecedores e entradas para o armazém e backoffice. O armazém possui 

2 balcões, o primeiro destinado à receção de encomendas e o segundo destinado ao 

atendimento de clientes externos e tarefas associadas às entregas ao domicílio. Existem 

igualmente nesse mesmo local prateleiras destinadas ao armazenamento de pedidos 

individuais e reservas de clientes, produtos não conforme e arquivo de documentos. A zona 

de armazenamento propriamente dita contém inúmeras prateleiras e gavetas que, 

organizadas de acordo com a forma farmacêutica, contêm os vários produtos comercializados 

pela FSB que não são passíveis de arrumação na zona de atendimento. No backoffice 

encontram-se o gabinete da diretora técnica, zona de recolha de produtos pelos estafetas e 

uma sala dedicada exclusivamente a produtos ortopédicos. No piso superior é possível 

encontrar uma sala de enfermagem, sala destinada à conferência de receituário e respetivos 

gabinetes de marketing, recursos humanos, contabilidade e do proprietário. Como a FSB está 

interiormente incorporada num prédio, os apartamentos do 1º e o 2º andar esquerdo 

pertencem-lhe. No 2º andar encontra-se uma sala que funciona como gabinete dos 

responsáveis pela plataforma online www.skin.pt. 

2. Gestão da Farmácia 

 

2.1. Sistema informático 

A FSB está equipada com o Sifarma® 2000. O sistema informático encontra-se 

instalado em todos os computadores da área de atendimento e armazém sendo que estes se 

encontram todos ligados em rede, permitindo maior rentabilidade e organização do trabalho 

de toda a equipa. O Sifarma® 2000 permite um atendimento ao público rápido, eficaz e seguro. 

Oferece diversas funcionalidades úteis como, por exemplo, a consulta do histórico de 

medicação e produtos dispensados a cada utente e o acesso a informações científicas 

relevantes no ato da dispensa (posologia, interações medicamentosas, efeitos secundários, 

etc.). A nível administrativo possibilita a realização de inúmeras tarefas, sendo as de maior 

utilização a realização de receção de encomendas, controlos de prazos de validade e 

faturação. Atualmente o sistema informático é uma das mais importantes ferramentas de 

trabalho que o farmacêutico dispõe na farmácia de oficina. 
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2.2. Encomendas e aprovisionamento 

 

2.2.1. Fornecedores e realização de encomendas 

As encomendas realizadas na FSB podem ser divididas em 3 categorias: diárias, 

individuais e diretas. Para a realização de encomendas, a FSB contacta com 3 principais 

fornecedores, sendo eles, por ordem de preferência: OCP Portugal, Cooprofar e Alliance 

Healthcare. As encomendas diárias são sugeridas pelo Sifarma® de acordo com os máximos 

e mínimos de stock definidos na ficha de cada produto, quando o produto atinge um valor 

inferior ao stock máximo definido aparecerá nas sugestões de encomenda do fornecedor, 

sendo que na sua ficha do produto pode ser igualmente definido o fornecedor de encomenda 

preferencial. No entanto, nem todos os produtos sugeridos pelo sistema são encomendados, 

deve ter-se em conta a média das quantidades vendidas ao longo do mês e a altura em que 

a encomenda é realizada. Nem sempre a FSB necessita das quantidades sugeridas pois 

muitos dos produtos podem ainda vir a ser recebidos via encomenda direta. As encomendas 

diárias são então editadas de acordo com as preferências e necessidades da FSB, tarefa 

realizada diariamente, 2 vezes ao dia, de modo a que possa receber 3 voltas de encomendas 

diárias de cada fornecedor.  

Por encomendas individuais entendem-se todos os pedidos que são realizados 

pontualmente aos fornecedores seja por telefone ou por gadget. Estes pedidos são feitos de 

acordo com as falhas de stock ao balcão e nos pedidos de clientes externos. Durante o 

atendimento, quando o utente manifesta interesse num dado produto que a FSB possa não 

ter disponível de momento é feita uma chamada telefónica ao fornecedor OCP (caso se tratem 

de medicamentos) ou à Cooprofar (para pedidos de produtos cosméticos e outros de venda 

livre) e é, junto do utente, feito um registo do produto numa Folha de Encomenda Individual. 

Nessa folha são indicados dados como o Nome do Utente, Número de telefone, Designação 

do produto de acordo com o indicado no Sifarma®, respetivo CNP e fornecedor ao qual foi 

pedido, após o preenchimento da folha é dado um destacável ao utente contendo os mesmos 

dados anteriormente referidos para que este possa efetuar o levantamento do produto. 

Posteriormente, cria-se a encomenda no Sifarma® e arquivam-se as respetivas folhas no 

armazém em local adequado, seriadas por fornecedor, para que o responsável pela receção 

de encomendas proceda à separação do produto conforme os dados do utente.  

Quanto às encomendas diretas, como a FSB tem elevada rotatividade de stock, grande 

parte dos produtos, como por exemplo medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), 

medicamentos genéricos, medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e produtos 



Ana Daniela Fernandes Alves 5 

 

de cosmética são obtidos por encomenda direta aos laboratórios que os fabricam sendo estas 

realizadas pelos farmacêuticos responsáveis.                                                                                                              

Durante o estágio na FSB tive oportunidade de assistir à realização de encomendas 

diárias e durante o atendimento realizei inúmeros pedidos individuais aos fornecedores via 

chamada telefónica.  

2.2.2. Receção e conferência 

Esta é uma das etapas mais importantes do circuito do medicamento em farmácia 

comunitária. Os produtos que chegam à FSB vêm usualmente acondicionados em caixotes 

de cartão ou de plástico devidamente identificados por cada fornecedor. Os produtos de frio 

devido à sua especificidade de controlo de temperatura chegam habitualmente em caixotes 

de fácil e diferente identificação devidamente acondicionados. Devido à sua vulnerabilidade 

quando estes produtos chegam à FSB são os primeiros a ser removidos da encomenda e 

armazenados.  

Quanto à receção de encomendas propriamente dita, deve iniciar-se pela leitura atenta 

da fatura enviada pelo fornecedor de modo a verificar se esta contém as informações 

necessárias para se proceder à entrada do produto. As informações necessárias são: 

identificação do fornecedor e destinatário, indicação do Código Nacional Português (CNP), 

designação comercial, forma farmacêutica, dosagem, volume das embalagens, quantidade 

pedida e enviada, Preço de Venda à Farmácia (PVF), Imposto de Valor Acrescentado (IVA), 

Preço de Venda ao Público (PVP), possíveis bonificações e o preço total da encomenda 

(Anexo 1 – Fatura de uma encomenda recebida na FSB). Por vezes as quantidades 

pedidas e enviadas nem sempre são as mesmas, nesses casos são também visíveis na fatura 

siglas que indicam a razão do não aviamento: medicamento esgotado, em falta, retirado ou 

não comercializado. É ainda relevante referir que se a encomenda incluir benzodiazepinas, 

psicotrópicos ou estupefacientes, é obrigatório, pelo Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro 

[2], que se encontre anexado à fatura uma requisição do produto em questão (sempre com o 

original e duplicado). 

De seguida, verifica-se se a encomenda já se encontra pré-criada no sistema, caso 

contrário, terá de ser criada uma nova encomenda manual na qual se deve indicar o 

fornecedor, CNP e quantidades dos produtos a rececionar tendo sempre como guia a fatura 

recebida. Quando já criada a encomenda pode-se prosseguir para a etapa de receção dos 

produtos, verificando atentamente o CNP e Prazo de Validade (PV) de cada embalagem 

recebida, caso o PV seja inferior ao indicado no sistema deve-se proceder sempre à sua 

alteração. Após a receção da encomenda segue-se a conferência, tarefa que é realizada 
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sempre de acordo com a fatura do fornecedor. Esta conferência deve ser feita começando 

pela verificação do número total de produtos encomendados, seguindo-se a verificação dos 

PVF e PVP. Para os produtos de venda livre é necessário adequar o PVP tendo em conta as 

margens definidas pela FSB. Paralelamente à receção de encomendas deve ser feito um 

cruzamento com os produtos contidos nas folhas de encomenda individual para que no caso 

de o produto pedido se encontrar na encomenda em causa, seja separado e colocado na 

devida prateleira com os dados do utente devidamente assinalados. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de realizar inúmeras vezes todo o processo 

descrito anteriormente o que me permitiu estabelecer um primeiro contacto com os diversos 

produtos que entram no circuito da farmácia de oficina e desenvolver capacidades de trabalho 

e organização. 

2.2.3. Armazenamento 

Após a receção de encomendas na FSB, chega a altura da separação dos produtos 

recebidos de acordo com o objetivo pretendido para os mesmos. Os produtos das 

encomendas diárias sofrem uma triagem para armazenamento na zona de atendimento de 

acordo com 4 categorias: comprimidos de A a D; comprimidos de E a Z; restantes formas 

farmacêuticas (xaropes, pomadas, nasais, injetáveis…) e produtos para exposição nos 

lineares. As encomendas individuais correspondem habitualmente a pedidos feitos ao balcão 

de atendimento e são separados de acordo com os dados contidos na Ficha de Pedido 

Individual do utente e armazenados numa prateleira própria para tal. Os produtos vindos de 

encomendas diretas, como são recebidos em grandes quantidades, têm de ser armazenados 

no armazém. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são armazenados no 

laboratório em prateleiras próprias e com porta de correr. Na área de atendimento deve-se 

aplicar o conceito de FIFO (First in, First out) e de FEFO (First expired, First out) de modo a 

minimizar a necessidade de devoluções ao fornecedor e a promover uma gestão mais eficaz 

de stock. 

2.3. Controlo de Prazos de Validade e Gestão de stocks 

O controlo dos PV é uma tarefa que adquire extrema importância no âmbito da 

farmácia comunitária de forma a assegurar a eficácia e segurança dos produtos dispensados 

ao utente. No caso dos medicamentos sabe-se que estes após o seu PV perdem cerca de 

10% do teor em substância ativa. Na FSB é impressa mensalmente uma listagem de PV com 

3 meses de antecedência. Ao adotar esta estratégia garante-se uma redução do número de 

devoluções a realizar, satisfazendo igualmente as necessidades dos utentes. Para além do 
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controlo dos PV são regularmente realizadas contagens físicas de produtos com suspeita de 

erros de stock e é realizado um inventário anual.  

2.4. Devoluções 

Na rotina da FSB existem diversas situações em que se torna necessário realizar 

devoluções de produtos aos fornecedores. Um dos motivos mais recorrentes é a não 

conformidade entre os produtos encomendados ou recebidos e as quantidades discriminadas 

na fatura, no entanto por algumas vezes estas devem-se a embalagens danificadas, recolhas 

voluntárias, pedidos por engano, PV curtos ou expirados, entre outros. Em caso de erro do 

fornecedor deve ser feita uma reclamação devido a alguma incorreção presente nas 

encomendas recebidas ou de produtos com o PV a expirar. Neste caso a FSB contém uma 

ficha própria para preenchimento da reclamação. No momento da verificação de uma não 

conformidade faz-se uma chamada telefónica para o fornecedor com o intuito de comunicar a 

ocorrência e, no mesmo momento, o fornecedor indica o número de série da reclamação que 

deve ser anotado na ficha de reclamação juntamente com a rubrica do responsável e enviada 

por fax ao fornecedor. 

Quanto às devoluções, no Sifarma® é possível realizá-las através de um procedimento 

simples e rápido que no final resulta numa Nota de Devolução (Anexo 2 – Nota de Devolução 

ao Fornecedor) que é impressa em triplicado. O original e duplicado são enviados para o 

fornecedor e o triplicado serve para efeitos de arquivo na FSB. 

 

3. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Segundo o Decreto-Lei nº 209/94, de 26 de agosto, os medicamentos podem ser divididos 

em 2 grandes grupos: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). Um medicamento para ser considerado MSRM 

deve obedecer a uma das seguintes condições: 1) pode constituir um risco para a saúde; 2) 

ser frequentemente utilizado em quantidade considerável para um fim diferente daquele a que 

se destinam e isso possa recorrer num risco para a saúde; 3) conter substâncias cujos efeitos 

secundários e reações adversas tenham de ser avaliados com mais severidade [3].  

3.1. Prescrição médica: Validação, Interpretação e Avaliação 

Os MSRM podem ainda ser divididos em 4 grandes grupos: a) medicamentos de 

receita médica não renovável (Anexo 3 – Receita médica manual e não renovável); b) 

medicamentos de receita médica renovável (Anexo 4 – Receita médica prescrita por DCI e 

renovável); c) medicamentos sujeitos a receita médica especial e d) medicamentos de receita 

médica específica. O ponto a) refere-se aos medicamentos que usualmente surgem numa 
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prescrição médica com o prazo de 30 dias após a data indicada e o ponto b) refere-se a 

medicamentos que se destinam a certas doenças ou a tratamentos prolongados cujo 

receituário tem habitualmente o prazo de 6 meses e possibilita ao utente a obtenção da 

medicação continuamente sem necessidade de nova prescrição médica, tudo isto respeitando 

sempre as normas de segurança e uso racional do medicamento [3].  

Segundo a Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio, posteriormente alterada pela 

Portaria nº 224-A/2013, de 9 de julho, as receitas médicas passam a ter de ser prescritas por 

via eletrónica, salvo as exceções descritas no artigo 8º que visa os casos em que as receitas 

poderão continuar a ser prescritas manualmente, sendo elas: a) falência do sistema 

informático; b) inadaptação fundamentada do prescritor previamente confirmada e validada 

anualmente pela respetiva Ordem profissional; c) Prescrição ao domicílio; d) Prescrição até 

um máximo de 40 receitas médicas por mês (Anexo 3 – Receita médica manual e não 

renovável) [4,5]. 

Outro parâmetro que deve ser considerado aquando da validação do receituário é que 

este só deverá conter no máximo 4 medicamentos distintos, não podendo o número total de 

embalagens ultrapassar o limite de 2 nem o total de 4. No entanto esta regra apresenta 

exceções permitidas por lei em que o limite definido poderá alterar-se segundo regularizações 

específicas [4]. São exemplo disso as prescrições pertencentes ao organismo de 

comparticipação Caixa Geral de Depósitos (C.G.D) cujo limite total de medicamentos poderá 

ser superior a 4. 

A Portaria nº 137-A/2012, de 11 de Maio, visa ainda a promoção da prescrição médica 

por Designação Comum Internacional (DCI). No entanto, o médico pode prescrever por 

designação comercial de acordo com as exceções previstas no Artigo 6º: 1) Prescrição de 

medicamento com substância ativa para a qual não exista medicamento genérico 

comparticipado ou para a qual só exista original de marca e licenças; 2) Justificação técnica 

do prescritor quanto à insusceptibilidade da substituição do medicamento prescrito. Quando 

se verifica a situação referida em 2), o médico deve indicar junto do medicamento prescrito a 

sua justificação técnica, sendo apenas permitidas 3 exceções: a) Prescrição de medicamento 

com margem ou índice terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED; 

b) Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED de intolerância ou reação adversa 

a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação 

comercial; c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias [4]. 
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Posto isto, no momento da dispensa de um MSRM é fundamental que o utente 

apresente uma receita médica que se considere válida. Para isso esta deve preencher os 

seguintes requisitos: a) número e código de barras da receita (bem visível e obrigatoriamente 

identificado por leitura ótica); b) local de prescrição; c) vinheta identificativa do médico; d) 

nome do utente e número de beneficiário; e) entidade responsável pela comparticipação; f) se 

aplicável, regime especial de comparticipação de medicamentos; g) DCI da substância ativa; 

h) dosagem, forma farmacêutica, dimensão e número de embalagens; k) se aplicável, 

identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos; l) data de prescrição e validade da prescrição e finalmente a m) assinatura do 

médico prescritor [4]. 

3.2. Dispensa 

Após a validação da receita e verificação da mesma pode-se proceder à separação 

dos medicamentos para dispensa ao utente. Esta é uma tarefa que adquire uma extrema 

importância e atenção por parte do farmacêutico uma vez que este deve verificar com atenção 

as dosagens e dimensões das embalagens a dispensar. Por norma, o farmacêutico deverá 

dispensar ao utente o medicamento de menor preço disponível no seu grupo homogéneo, 

salvo seja feito o direito de opção pelo utente. Quanto ao registo da medicação, durante o 

meu estágio aprendi que deve ser feita a leitura ótica do código de barras de cada 

medicamento prescrito, o que indicará no sistema uma lista dos possíveis medicamentos que 

o farmacêutico poderá dispensar, passando de seguida o código da embalagem previamente 

separada por leitura ótica e se este corresponder a um dos códigos de embalagem disponíveis 

na lista assegura-se que não ocorrem erros na dosagem ou na dimensão. De seguida deve-

se verificar se as quantidades de cada medicamento prescrito correspondem às quantidades 

separadas. Ainda no ato da dispensa o farmacêutico deve, após impressão no verso do 

respetivo código da receita, adquirir a assinatura do utente pagador ou assinar na sua vez 

caso este não saiba ou esteja incapacitado e ainda incluir a data, assinatura e carimbo da 

farmácia. 

3.3. Aconselhamento farmacêutico 

É no aconselhamento que o farmacêutico tem a oportunidade de aplicar os 

conhecimentos que adquiriu ao longo de toda a sua formação académica com o objetivo de 

promover o uso racional e seguro do medicamento. Como tal, deve garantir que o utente 

conhece a terapêutica e está familiarizado com a sua posologia. O farmacêutico deverá 

informar o utente da posologia correta, possíveis interações entre medicamentos que toma ou 

com componentes da dieta. Durante o meu estágio aprendi que o aconselhamento 
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farmacêutico deve ser personalizado a cada utente de acordo com a sua condição 

socioeconómica, pelo que diferentes grupos de utentes requerem diferentes tipos de discurso. 

Segundo o Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, o discurso farmacêutico deverá ser 

sempre complementado com a escrita da posologia nas embalagens dispensadas. 

3.4. Medicamentos genéricos 

Nos dias que correm, é notável o acréscimo ao incentivo do uso de Medicamentos 

Genéricos (MG). Segundo o Estatuto do Medicamento, descrito pelo Decreto-Lei nº 176/2006, 

de 30 de Agosto [6], um MG define-se como “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”. Os MG apresentam diversas vantagens em relação ao de 

marca sendo a que comporta maior interesse para o utente o facto de estes serem cerca de 

20 ou 35% mais baratos do que o medicamento de referência, o que resulta numa vantagem 

económica para os utentes, principalmente os polimedicados, pois estes medicamentos são 

substancialmente mais baratos do que o medicamento de referência. Para além disso sabe-

se que são medicamentos cujas substâncias ativas se encontram no mercado há vários anos 

e que, por essa razão, apresentam maior garantia de efetividade e permitem um melhor 

conhecimento do respetivo perfil de segurança [7]. Ao longo do estágio percebi que os utentes 

cada vez mais confiam e fazem a sua escolha de medicação baseada em MG, no entanto, 

continuam a ser comuns as situações em que o utente desconfia da eficácia e segurança e 

rejeita totalmente a hipótese de mudar a sua medicação para o MG mais barato. 

 

3.5. Comparticipação de medicamentos 

O sistema de comparticipações, de acordo com o Decreto-Lei nº 48-A/2010, de 13 de 

maio, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 106-A/2012, de 1 de outubro, foi pensado 

com o objetivo de obter maior equidade para todos os cidadãos, melhorando o acesso ao 

medicamento em especial aos cidadãos com recursos financeiros mais reduzidos [8]. A 

grande maioria dos cidadãos portugueses são beneficiários do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), no entanto existem outras entidades e subsistemas de saúde que colaboram na 

comparticipação da medicação, são exemplos disso organismos como o Serviço de 

Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), C.G.D., Sãavida, CTT, 

Multicare, etc.. Os utentes beneficiários do regime geral de comparticipação (SNS) podem ser 

divididos de acordo com 4 escalões (de A a D), no escalão A, a comparticipação é acrescida 

de 5 % e nos escalões B, C e D é acrescida de 15 % para os pensionistas cujo rendimento 

total anual não exceda o valor estipulado pelo Decreto-Lei acima referido. Existem ainda 
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outros regimes de comparticipação que são definidos em função de patologias ou grupos 

especiais de utentes com baixos rendimentos anuais, os pensionistas. Estes regimes devem 

ser devidamente indicados na receita para que o utente possa usufruir do acréscimo na 

comparticipação, no caso dos pensionistas deve aparecer junto ao número de beneficiário do 

utente a sigla “R” e no caso dos utentes cuja doença ou medicação são abrangidas por certas 

portarias ou despachos (psoríase, doença de Alzheimer, lúpus, paramiloidose, etc.) o médico 

prescritor deverá sinalizar junto ao DCI do medicamento com direito a comparticipação a 

menção do respetivo Despacho/Decreto-lei (Anexo 5 – Patologias sujeitas a 

comparticipação acrescida e respetivos despachos associados). Para além do SNS o 

utente pode beneficiar de um subsistema de saúde que atua por complementaridade mas 

para isso é necessário que este apresente o cartão de beneficiário da segunda entidade no 

momento da dispensa. É necessário tirar uma fotocópia da receita, indicar nesta o nº de 

beneficiário ou tirar uma cópia do cartão apresentado. 

É ainda importante referir que existe um protocolo de colaboração com o Programa 

Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus que têm como objetivo permitir o 

acesso abrangente e harmonizado aos dispositivos para monitorização e tratamento desta 

doença por parte dos utentes. A Portaria nº 364/2010, de 23 de Junho [9], visa a 

comparticipação de 85% para tiras reativas e de 100% para agulhas, seringas e lancetas. 

Durante o estágio na FSB tive oportunidade de dispensar medicamentos sujeitos aos 

mais diversos regimes de comparticipação, sendo na sua maioria SNS, SNS com regime 

especial de pensionista, SAMS e CGD (como complementaridade e como organismos 

principais de comparticipação). 

3.6. Sistema de preços de referência 

Para contrariar o aumento da despesa pública com a saúde sem distorcer o mercado 

dos medicamentos de marca, foi estabelecido, segundo o Decreto-Lei nº 270/2002, de 2 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 81/2004, de 10 de abril, um sistema de preços de 

referência na comparticipação de medicamentos pelo Estado, aplicável aos medicamentos 

comparticipados incluídos em grupos homogéneos e que sejam prescritos e dispensados no 

âmbito do SNS. A cada grupo atribui-se um preço de referência, que corresponde à média 

dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado que integrem esse grupo homogéneo. 

Regularmente, os preços dos medicamentos são revistos pelos Ministros da Saúde e da 

Economia, mediante propostas do INFARMED [10]. 
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3.7. Conferência de receituário e faturação 

Após a dispensa do medicamento as receitas seguem para serem sujeitas a 

conferência a nível interno pela farmacêutica responsável. Nesta etapa, verifica-se se o 

farmacêutico ocorreu em eventuais erros quer durante a etapa de validação da receita quer 

na etapa de dispensa. Após a conferência das receitas, estas são arquivadas de acordo com 

a entidade que as comparticipa, devidamente organizadas por número de lote e receita. No 

final de cada mês são impressos os verbetes identificativos de cada lote. Estes verbetes são 

então carimbados e dobrados com as receitas que lhe correspondem anexadas no seu 

interior. As receitas que compreendem o SNS são enviadas para a Associação Regional de 

Saúde (ARS), secção do Porto, e as que correspondem a outros organismos (SAMS, 

Multicare ou C.G.D.) são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias (ANF). Se a 

entidade responsável entender que alguma receita enviada não é válida por conter 

incorreções, esta é devolvida à farmácia, fazendo com que esta perca o valor correspondente 

à comparticipação, pelo que se reconhece a extrema importância da estratégia de dupla 

verificação praticada. 

Durante o estágio tive oportunidade de adquirir competências sobre todo o processo 

de conferência e faturação de receituário devido ao acompanhamento pela farmacêutica 

responsável. Sinto que essa etapa me ajudou bastante a minimizar os erros na validação e 

dispensa de MSRM na área de atendimento pois já estava mais alerta para todas as situações 

atípicas que fossem suscetíveis de me aparecer no atendimento. 

3.8. Medicamentos sujeitos a legislação especial – psicotrópicos e 

estupefacientes 

As substâncias psicotrópicas e estupefacientes são frequentemente associadas ao 

consumo de drogas e criminalidade pelo que são alvo de extremo controlo pelas autoridades 

competentes. No entanto, sob cumprimento estrito de recomendações clínicas, este tipo de 

substâncias pode ser muito útil pelo seu mecanismo de ação a nível do sistema nervoso 

central, atuando diretamente como estimulantes ou depressores, servindo como estratégia 

terapêutica de doenças do forro psiquiátrico, oncologia, sendo ainda utilizados como 

analgésicos e antitússicos. No entanto, apesar dos seus benefícios constituem também um 

risco elevado para a saúde devido à sua capacidade de indução de habituação e dependência, 

quer física quer psíquica, sendo que o cumprimento das indicações terapêuticas adquire uma 

extrema importância. O INFARMED é a entidade competente a nível nacional para 

estabelecer condições e conceder autorizações para as atividades que envolvem este tipo de 

medicamentos (desde a sua produção até ao consumidor final). Dadas as suas 

particularidades, a prescrição para fins clínicos está também sujeita a regras e vigilância 
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apertadas do INFARMED [11]. A legislação que regula o tráfico deste tipo de substâncias é o 

Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro [12].  

Na FSB, efetua-se o controlo rigoroso quer da entrada quer da saída de psicotrópicos. 

No momento da entrada, as encomendas que contêm psicotrópicos têm anexada o respetivo 

documento de requisição em original e duplicado. No momento da saída, estes só podem ser 

dispensados pelo farmacêutico mediante apresentação de receita médica válida (Anexo 6 – 

Receita médica referente a um psicotrópico) e identificação (cartão de cidadão ou bilhete 

de identidade) do utente pagador. Para um maior controlo, as receitas devem ser constituídas 

por um original e dois duplicados. O original segue juntamente com as restantes receitas para 

a ARS e um dos duplicados era, antigamente, remetido ao INFARMED mas atualmente o 

envio para o INFARMED é feito automaticamente pelo sistema informático. Aquando a 

dispensa surge uma janela automaticamente no Sifarma® que obriga ao preenchimento de: 

nome do médico prescritor; Nome comercial ou Genérico; dosagem; forma farmacêutica; 

posologia; número e tamanho da embalagem bem como o nome, morada, sexo, idade, 

número do bilhete de identidade do utente da dispensa. É ainda de referir que mensalmente 

são enviadas ao INFARMED as listagens de saída de psicotrópicos; trimestralmente as 

listagens de entradas e de saídas e anualmente o envio dos respetivos balanços. 

4. Dispensa de MNSRM e conceito de automedicação 

Os MNSRM são também genericamente designados over-the-counter (OTC). Nos dias 

que correm, devido à facilidade de acesso à informação pelos meios de comunicação, os 

utentes apresentam-se na farmácia cada vez mais informados sobre os OTC. As estratégias 

de marketing incentivam o utente a optar por um determinado produto pela proclamação dos 

seus benefícios para o alívio de um determinado sintoma ou sensação de mal-estar. No 

entanto, sabe-se que os eventuais malefícios da sua toma ficam por esclarecer fazendo com 

que o utente, apesar de se considerar informado, esteja sob um possível risco para a sua 

saúde. Segundo o Despacho nº 17690/2007, de 23 de Julho, o farmacêutico tem toda a 

legitimidade de aconselhar um MNSRM a qualquer utente desde que tenha a atenção de 

adequar a posologia às particularidades de cada um [13]. Como profissional do medicamento, 

o farmacêutico deve estar informado sobre as possíveis interações medicamentosas e 

problemas que possam surgir vindas da presença de uma patologia. Deve ainda 

desaconselhar a toma prolongada e alertar para o recurso a um médico especialista no caso 

de os sintomas não desaparecerem ou atenuarem. Durante o meu estágio na FSB, deparei-

me com elevada frequência com atendimentos em que o utente solicitava especificamente um 

dado OTC. Nestas situações aprendi que a tarefa de sensibilização do utente adquire extrema 
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importância no aconselhamento farmacêutico que, como profissional de saúde competente, 

tem a obrigação de garantir que o utente faz o uso correto do medicamento.  

5. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

Em farmácia comunitária não é realizada exclusivamente a venda de medicamentos. 

Existem igualmente outros produtos que contribuem para um grande volume das vendas da 

FSB. Como a maioria dos mesmos não são aconselhados pelo médico, o farmacêutico 

adquire um papel de extrema importância por ser o conselheiro principal do produto. 

5.1. Importância do marketing em Farmácia Comunitária 

A área de marketing em farmácia comunitária atua principalmente a nível da promoção 

de vendas. A FSB contém na sua equipa uma diretora de marketing responsável por definir 

todas as promoções que serão aplicadas na farmácia. A FSB tem frequentemente uma marca 

de cosmética com a designação de “marca do mês”, um “produto da semana” que varia desde 

suplementos para perda de peso ou memória e até mesmo colutórios ou champôs e lança 

periodicamente um folheto promocional que inclui um dado conjunto de produtos que se 

encontraram com preço especial. A FSB contém também plataformas online: uma página no 

Facebook, permitindo deste modo a divulgação das promoções ocorrentes na farmácia os 

diferentes públicos-alvo e um website oficial, www.sadabandeira.com, que para além de 

divulgar dados promocionais serve igualmente como base de dados dos produtos disponíveis 

para venda na FSB pelo que os clientes podem efetuar encomendas online de diversos 

produtos. Para além destas duas plataformas, o grupo possui ainda uma página online, 

www.skin.pt, que se dedica à venda de Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), 

plataforma que atua num diferente público-alvo: camadas mais jovens de cibernautas e 

bloggers. 

5.2. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal  

Segundo o Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de setembro, um produto cosmético define-

se como “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com 

a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [14]. Estes produtos 

podem por vezes ser aconselhados por dermatologistas embora não visem o tratamento 

específico de afeções dermatológicas específicas devido à ausência de substância ativa, 

sendo deste modo aconselhados como complementos num dado tratamento.  

http://www.sadabandeira.com/
http://www.skin.pt/


Ana Daniela Fernandes Alves 15 

 

A FSB contém um grande volume e diversidade de PCHC e como tal tive a 

oportunidade de contactar com as diversas marcas existentes no mercado. Quanto aos 

produtos para aplicação epidérmica, as principais marcas disponíveis são Avéne®, Caudalie®, 

La Roche Posay®, Uriage®, Bioderma®, Filorga®, Lierac® e Vichy®, todas elas estão expostas 

em prateleiras específicas na área de atendimento, organizadas de acordo com as diversas 

linhas disponíveis para cuidados de rosto (limpeza, hidratação, pele acneica, envelhecimento 

cutâneo, etc.) e/ou cuidados corporais. Para além das referidas, é igualmente comum o 

aconselhamento da marca ISDIN® que é destinada ao controlo de certas afeções 

dermatológicas como o espessamento da pele causado por calosidades e psoríase, situações 

de pele atópica e acne. Quanto à gama de produtos capilares, a FSB investe principalmente 

em marcas como Klorane®, Rene Furterer® e Phyto®. Presenciei vários atendimentos em que 

o utente procurava produtos capilares para controlo da queda de cabelo e/ou episódios de 

caspa e dermatite seborreica. Relativamente aos produtos bucodentários, a procura dos 

utentes é frequente no sentido de obter pastas dentífricas, escovas e produtos de ortodontia, 

sendo das marcas mais optadas a Elgydium®, colutórios (Eludril®, Hextril®,Tantum Verde®) e 

produtos para limpeza e manutenção de próteses dentárias da marca Corega®. Também 

presenciei vários atendimentos em que os utentes procuravam produtos para limpeza da 

mucosa vaginal. Em todos os casos designados anteriormente foi essencial garantir a minha 

instrução sobre as diversas marcas referidas, como tal, acedendo às diversas fontes de 

informação (páginas web, consultando os colegas, brochuras e/ou manuais) fui capaz de 

garantir o meu conhecimento sobre os diversos produtos permitindo deste modo desenvolver 

a capacidade de aconselhamento correto e cuidado a cada utente, transmitindo-lhes as 

informações adequadas sobre modo de utilização e possíveis precauções a ter. 

5.3. Produtos de Uso Veterinário 

A FSB possui uma vasta linha de produtos veterinários. Para além dos comuns 

desparasitantes Frontline® ou Advantix® estão igualmente disponíveis produtos que visam o 

tratamento de patologias como infeções dos aparelhos respiratório e genitourinário, 

gastroenterites, otites, insuficiência renal crónica, insuficiência cardíaca congestiva e 

injetáveis para tratamento da Leishmaniose. No entanto, estes produtos obrigam à 

apresentação de receita médico-veterinária de modo a proporcionar um maior controlo da 

utilização dos mesmos. Para além disso, estão também disponíveis vários suplementos 

alimentares para a prevenção da queda de pelo e outros transtornos.  
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5.4. Produtos de Puericultura, Obstetrícia e Nutrição infantil 

Os produtos de puericultura, obstetrícia e nutrição infantil também constituem uma 

grande parte das vendas da FSB, sendo na sua maioria para dispensa a clientes externos. 

Na área de atendimento existe uma zona dedicada exclusivamente à exposição de chupetas, 

biberões e acessórios das marcas Chicco® e Nuk®; artigos da marca Medela® que é 

especializada na área de amamentação e conforto materno; linhas de cuidado corporal e 

higiene do bebé das marcas Mustela®, Uriage® e Bioderma®; fraldas Libero® e produtos 

dedicados à nutrição infantil como papas Nutriben® e leites da marca Aptamil®.  

5.5. Dispositivos médicos  

Segundo o Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de Junho, define dispositivo médico como 

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado para fins 

de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou 

deficiência [15]. A FSB está equipada com os mais diversos tipos de dispositivos médicos 

entre eles materiais de penso, seringas, sacos coletores de urina, produtos para drenagem, 

suturas e administração parentérica. Possui ainda uma vasta área de armazém dedicada 

apenas a produtos de ortopedia como meias de compressão, colares de cervical, pulsos 

elásticos, etc.. Uma vez que estes têm uma grande procura por parte dos utentes da FSB tive, 

ao longo do estágio, de me ir informando sobre o seu modo de utilização pois senti que tinha 

muitas dúvidas no aconselhamento de dispositivos médicos. 

5.6. Medicamentos homeopáticos e fitoterapêuticos 

O estatuto do medicamento, regulado pelo Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto 

[6], define medicamentos homeopáticos como “medicamentos obtidos a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de 

fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo 

oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios” [16]. A FSB contém alguns 

medicamentos homeopáticos disponíveis para venda ao público e também dispensa 

regularmente manipulados homeopáticos embora estes não sejam preparados no seu 

laboratório mas em parceria com outra farmácia especializada na preparação. A dispensa 

destes medicamentos constitui uma parte muito reduzida das vendas da FSB, possivelmente 

porque este tipo de medicamentos ainda têm alguma controvérsia associada à falta de 

resultados e bases científicas que comprovem a sua real eficácia.  

Os medicamentos fitoterapêuticos são designados pelo estatuto do medicamento 

como “medicamentos à base de plantas” [6]. A fitoterapia é uma abordagem terapêutica 

alternativa que apresenta provas de eficácia no organismo humano. A FSB tem disponível 
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uma grande variedade de produtos fitoterapêuticos indicados para os diversos problemas 

digestivos, urinários, intestinais e distúrbios de ansiedade e têm grande procura por parte dos 

utentes. Alguns exemplos de produtos são chás e tisanas para as mais diversas afeções, 

laxantes da marca Bekunis® e Agiolax®, calmantes à base de valeriana como é o exemplo do 

Valdispert®. Durante o estágio tive oportunidade de dispensar e aconselhar grande variedade 

de produtos fitoterapêuticos alertando o utente para o facto de apesar da sua eficácia 

comprovada e ausência de efeitos secundários, a ausência de risco para o organismo não é 

total, pelo que deve sempre respeitar as indicações do farmacêutico quanto à posologia e 

modo de utilização. 

5.7. Suplementos alimentares  

Os suplementos alimentares são produtos que apresentam uma procura cada vez mais 

notável em farmácia comunitária. Estes produtos fornecem os mais diversos nutrientes que 

podem não estar a ser obtidos em quantidades adequadas ou que não podem ser consumidos 

diretamente a partir da dieta por um certo tipo de indivíduos. Cada vez mais os utentes 

procuram estes suplementos como uma abordagem complementar na melhoria da sua 

qualidade de vida buscando mais vitalidade. A FSB está equipada com uma vasta gama de 

suplementos alimentares sendo dos mais dispensados os multivitamínicos da marca 

Centrum® ou Viterra®, suplementos destinados à melhoria da vitalidade e memória como 

Sargenor®, Neurozan®, e muitos outros contendo magnésio, coenzima Q10, glucosamina, 

etc.. Durante o estágio tive a oportunidade de participara numa formação da gama Bioactivo® 

acerca de suplementos constituídos por coenzima Q10 e Crómio. 

6. Medicamentos manipulados 

 

Segundo o Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de Abril, um medicamento manipulado define-

se como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” [17]. A FSB prepara diariamente uma considerável 

quantidade de medicamentos manipulados das mais diversas formas farmacêuticas e 

aplicações. 
 

6.1. Laboratório: Organização e Equipamento 

As instalações laboratoriais da FSB obedecem às imposições da Portaria n.º594/2004, 

de 2 de Junho [18], e estão devidamente equipadas com todo o material descrito na 

Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de dezembro [19], permitindo deste modo a adequada 

preparação, acondicionamento e controlo de todas as manipulações. A organização do 

laboratório da FSB pode ser dividida de acordo com 4 zonas: bancada de manipulação, local 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutriente
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de limpeza de material, prateleiras de armazenamento de matérias-primas dispostas por 

ordem alfabética e uma parte dedicada ao arquivo de dossiers com as fichas de preparação, 

registos de todos os manipulados preparados, documentação relativa às matérias-primas 

(MP) e as indispensáveis fontes de informação, Formulário Galénico Português (FGP), 

Farmacopeia (FP) e outras bibliografias úteis para a manipulação.  

 

6.2. Obtenção de matérias-primas 

A obtenção de MP é feita com recurso a 2 fornecedores preferenciais: Guinama e 

Fagron. Na sua receção é realizado o arquivo do boletim de análise e o registo na respetiva 

“Folha de Registo de MP” das informações contidas no boletim de análise (data de receção, 

fornecedor, número de lote e data da próxima análise). Por vezes, algumas MP também são 

obtidas via Cooprofar e Alliance Healthcare, nesses casos é dada entrada pelo processo já 

referido no ponto 2.2.2 mas posteriormente o produto é removido do stock pela realização de 

uma quebra no Sifarma®, esta tarefa apenas é realizada por colaboradores autorizados. 

 

6.3. Preparação de manipulados 

Os medicamentos manipulados podem ser divididos em 2 grandes tipos: preparados 

oficinais e fórmulas magistrais. Os preparados oficinais são todos os medicamentos 

manipulados preparados de acordo com as indicações do FGP ou da FP enquanto que as 

fórmulas magistrais são preparadas na farmácia de oficina ou hospitalar e cuja manipulação 

não obedece a indicações de formulários ou farmacopeia e são manipulados F.S.A (Faça 

Segundo a Arte) [20]. A preparação dos dois tipos de formulações é habitual no dia-a-dia da 

FSB. Durante o estágio tive a oportunidade de realizar diversas preparações oficinais e 

magistrais entre as quais a Suspensão Oral de Trimetoprim 0,1% (Anexo 7 – Ficha de 

preparação da Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% segundo o FGP) e uma pomada de 

ácido salicílico (Anexo 8 – Ficha de preparação da Pomada de Ácido Salicílico). Em caso 

de dúvida relativamente à manipulação de determinada matéria-prima o farmacêutico deve 

consultar a bibliografia disponível, nomeadamente farmacopeias, formulários ou até mesmo 

contactar o Laboratório de Estudos Farmacêuticos. Durante a preparação de medicamentos 

manipulados tem de ser preenchida uma ficha de preparação, onde deve constar o nome do 

medicamento, forma farmacêutica, matérias-primas e respetivas origens, quantidades, modo 

de preparação, condições de conservação, ensaios de controlo de qualidade (aspeto, odor, 

uniformidade de massa, pH), e cálculo do preço. A estas fichas de preparação deve ser 

anexada uma fotocópia do rótulo e da receita médica (quando aplicável) e no final têm de ser 

datadas e assinadas pelo operador e supervisor. 
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6.4. Rotulagem  

A rotulagem tem como principal objetivo fornecer ao utente toda a informação 

necessária ao uso correto do medicamento e é um procedimento obrigatório que, no caso dos 

manipulados, deve conter o nome do doente (no caso de se tratar de uma fórmula magistral), 

nome da formulação, número do lote, posologia, PV e identificação da farmácia e do diretor 

técnico. Nenhum produto poderá ser dispensado pela farmácia sem estar rotulado (Anexo 9 

– Rótulo de uma Solução de Minoxidil a 5%). 

 

6.5. Cálculo do preço e comparticipações 

O PVP dos manipulados é calculado pela FSB de acordo com o preconizado na 

Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, ou seja, PVP = (valor das matérias-primas + valor dos 

honorários + valor dos materiais de embalagem) x 1,3 x IVA (6%, taxa em vigor). A 

comparticipação de medicamentos manipulados é regulada conforme uma lista aprovada 

anualmente pelo INFARMED, como referido pelo artigo 23º do regime geral das 

comparticipações do Estado no preço dos medicamentos, Decreto-Lei n.º 48-A/2010 [8]. O 

Despacho n.º 18694/2010, 18 de Novembro, inclui a lista de medicamentos manipulados 

sujeitos a comparticipação sendo estes comparticipados em 30 % do respetivo preço [21]. 

 
7. Serviços farmacêuticos prestados pela FSB 

Os serviços e cuidados farmacêuticos prestados pela FSB vão de encontro ao 

disposto pela Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro que define o tipo de serviços que 

podem ser prestados em farmácia comunitária [22].  

7.1. Entregas ao domicílio e Clientes externos 

A FSB possui um serviço de entregas ao domicílio com muita adesão por parte dos 

seus utentes devido à comodidade e acessibilidade que lhes proporciona. Diariamente são 

recebidos um vasto número de pedidos para entrega, sejam eles realizados por telefone, 

email ou encomendas solicitadas na plataforma online. Na maioria dos casos, quando a 

encomenda visa a entrega no concelho do Porto é responsabilidade dos estafetas da FSB 

mas quando é externo ao concelho do Porto faz-se o envio via CTT. Para além dos habituais 

pedidos de utentes, a FSB também recebe várias solicitações de empresas, lares e outras 

entidades cujos empregados ou o próprio departamento de enfermagem se abastecem na 

FSB. Durante o meu estágio tive, durante alguns meses, a oportunidade de participar em todo 

este circuito que envolve as entregas ao domicílio e clientes externos pelo que todo o processo 
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me ajudou a compreender a dispensa e aconselhamento de produtos sem a pressão de ter 

utente à frente. 

7.2. Ponto expresso 

O Ponto expresso define-se como um serviço que visa a redução de fila de espera na 

área de atendimento e aumento da comodidade para os utentes. Sendo assim, a FSB 

possibilita a hipótese de o utente deixar previamente num envelope apropriado a indicação da 

medicação e respetivas receitas que pretende aviar. Essa medicação será separada por um 

colaborador e armazenada em local adequado para que quando o utente voltar para buscar 

a sua medicação possa rentabilizar o tempo da separação pelo que apenas é necessário 

efetuar o registo e faturação na área de atendimento. A adesão dos utentes ao serviço 

também é bastante elevada. 

7.3. Medição da Pressão arterial 

A FSB proporciona a medição gratuita da pressão arterial. Diariamente, vários utentes 

recorrem à farmácia efetuarem uma medição que na maioria dos casos tem como objetivo o 

autocontrolo da hipertensão. Durante o estágio tive várias oportunidades de realizar a 

medição a vários utentes e tive sempre o cuidado de incluir um pequeno aconselhamento que, 

no caso de verificação de valores elevados incluía sempre o incentivo às modificações do 

estilo de vida, a nível da dieta e prática de exercício físico, e em certos casos justificáveis a 

procura de um médico especialista.  

 

7.4. Testes bioquímicos 
 

Durante o estágio na FSB tive a oportunidade de realizar testes bioquímicos. A procura 

era frequente e mais sentida pela parte da manhã. 
 

 Colesterol e Triglicerídeos 

A FSB proporciona também a avaliação destes biomarcadores que requerem o estado 

de jejum, dada a influência do ritmo circadiano e ingestão de alimentos nos níveis circulantes 

dos mesmos. Estas medições são realizadas com recurso ao mesmo dispositivo, alterando 

apenas a tira de teste e estão associadas a um custo definido pela FSB. 

 

 Glicemia 

A FSB disponibiliza aos utentes a medição dos níveis de glicose sanguínea com um 

custo associado. Para uma correta avaliação, deve ser medida num regime de jejum de pelo 

menos 8 horas. Eventualmente, caso seja feita uma medição após a refeição, o valor da 
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glicémia é menos fidedigno, pelo que deve ser sempre verificado se o utente se encontra em 

jejum.  

 

7.5. Administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação 

Os utentes podem usufruir da administração de vacinas e outros medicamentos 

injetáveis na FSB, desde que não incluídos no plano nacional de vacinação. O processo é 

sempre desempenhado por um farmacêutico detentor da devida formação para tal. Na época 

da vacinação contra a gripe a FSB proporcionou a administração a todos os utentes e contou 

com a colaboração de uma equipa de enfermagem. 

7.6. VALORMED 

A VALORMED - Sociedade Gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens e Medicamentos, criada pela indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias, 

é responsável pela gestão de embalagens de medicamentos fora de uso. Os contentores são 

entregues a um fornecedor que trata do armazenamento intermédio, e a VALORMED faz a 

recolha e separação para proceder à incineração dos medicamentos de uma forma segura e 

ecológica. O farmacêutico deve sensibilizar a população para estas iniciativas pelo seu caráter 

ecológico e promotor da saúde pública. 

8. Conclusão 

Após os 6 meses de estágio na FSB, desenvolvi diversas capacidades que apenas são 

passíveis de adquirir com a experiência de trabalho, nomeadamente ao nível de organização, 

gestão de tempo, sentido de responsabilidade e capacidade de relacionamento social com os 

colegas e utentes. Na FSB, todos os dias me senti desafiada a aperfeiçoar o meu trabalho 

pela necessidade de resolução imediata de problemas relacionados com a vertente interna 

da farmácia e com o atendimento aos utentes. Em favor disso, pude contar com o apoio de 

toda a equipa para me auxiliar em todas as dúvidas e situações em que me senti mais 

insegura. Por todos estes motivos, posso afirmar que este estágio contribuiu para o meu 

crescimento a nível pessoal, por me incutir confiança no meu trabalho e nas relações sociais, 

e a nível profissional por fomentar a aplicação dos conhecimentos teóricos já adquiridos e me 

encorajar na procura constante do conhecimento. Por fim, resta-me renovar os meus 

agradecimentos à equipa por me motivar a ser tão boa profissional como os colaboradores 

que a integram e incutindo em mim a dedicação e o espírito de trabalho em equipa que 

constituem a principal premissa para o bom desempenho e constante inovação da FSB. 
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PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FSB 
 

A. Gripe e Constipação 

 

1. Enquadramento e Objetivos 

Decidi desenvolver este projeto primeiramente devido à sua sazonalidade, já que o meu 

estágio abrangeu os meses de maior incidência de gripe e constipação, e em segundo devido 

à visível falta de informação que os utentes demonstram quanto ao facto de os seus sintomas 

corresponderem a um quadro de gripe ou de constipação. O objetivo deste projeto foi elucidar 

os utentes da FSB sobre as principais diferenças que existem entre gripe e constipação, 

caraterizando cada uma das patologias de acordo com o seu enquadramento etiológico e 

sintomático, referenciando o tipo de tratamento adequado a cada caso e a importância da 

vacinação dos grupos de risco. Incluí ainda uma breve referência à possibilidade de optar por 

suplementos alimentares que fortalecem o sistema imunitário prevenindo, deste modo, o 

aparecimento de gripes e constipações na época do ano em que estas são mais prevalentes. 

Para isso, elaborei um panfleto informativo (Anexo 10 - Panfleto informativo sobre Gripe e 

Constipação) que lancei no mês de Dezembro e coloquei em local adequado para panfletos 

e publicidade à entrada da FSB. 

2. Etiologia da Gripe e da Constipação 

Gripe e constipação são infeções causadas por agentes virais distintos. O agente 

etiológico da gripe é o vírus Influenza. Os Influenza são vírus de RNA que pertencem à família 

Orthomyxoviridae e são divididos em 3 grandes tipos: A, B e C sendo que o tipo A e o tipo B 

são os que mais comumente afetam o ser humano. Os vírus Influenza A estão divididos em 

vários subtipos cuja classificação é dada de acordo com 2 proteínas dispostas à superfície da 

célula viral: a hemaglutinina (H) e a neuraminidase (N). De acordo com esta nomenclatura, os 

vírus Influenza A são repartidos em diversas estirpes, sendo as mais prevalentes H1N1 e 

H3N2 que juntamente com algumas variantes de Influenza B se encontram habitualmente nos 

planos de vacinação sazonal da Gripe [23-24]. O contágio ocorre diretamente, de pessoa para 

pessoa, por via de aerossóis. O vírus da gripe tem ainda a capacidade de infetar todo o trato 

respiratório (superior e inferior), atacando o nariz, a garganta e os pulmões e é contagioso 

tanto antes do indivíduo demonstrar quaisquer sinais ou sintomas, como após 5 a 7 dias 

destes desaparecerem [25]. 

As constipações são causadas na sua maioria, cerca de 50% dos casos, pelo Rhinovirus 

mas também existem estudos que reportam a capacidade de vírus como os Coronavirus (10 

a 20%), os Influenza A (10 a 15%) e os Adenovirus (5%) poderem desencadear sintomas 
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caraterísticos de uma constipação [26 – 27]. O Rhinovirus pertence à família Picornaviridae e 

atualmente existem cerca de 100 serótipos diferentes do mesmo, o que torna difícil o 

desenvolvimento de uma vacina [28]. O Rhinovirus normalmente infeta apenas o trato 

respiratório superior entrando por via nasal, daí o seu nome receber o prefixo rhino. A sua 

temperatura ótima de replicação está situada entre os 33 e 35ºC o que corresponde à 

temperatura habitualmente encontrada na mucosa nasal. O contágio ocorre por contacto 

direto com aerossóis provenientes de tosse ou espirros de outro indivíduo e este consegue 

ainda sobreviver durante várias horas na superfície de objetos inanimados o que pode levar 

à receção do vírus a partir de mucosas como o nariz, olhos ou boca. Uma vez que estes vírus 

são sensíveis à temperatura e ao pH, replicam em condições inferiores à temperatura corporal 

e não sobrevivem ao pH ácido encontrado na mucosa gástrica, isto explica o facto de este 

não infetar o trato respiratório inferior nem o trato gastrointestinal [29].  

3. Principais diferenças entre os sinais e sintomas de Gripe e Constipação 

No caso de Gripe, o indivíduo desenvolve, de forma súbita, arrepios, febre, prostração 

(cansaço físico), dores de cabeça, dores por todo o corpo e mal-estar geral. A nível respiratório 

são de evidenciar a garganta inflamada, coriza (inflamação das fossas nasais com aumento 

da produção de muco e espirros) e tosse produtiva ou não-produtiva. Quanto aos sintomas 

de Constipação, ocorrem com um aparecimento gradual, iniciando-se habitualmente 1 a 2 

dias após a inoculação e iniciam-se com sensação de garganta irritada e inflamada, seguindo-

se o aparecimento de espirros, rinorreia, congestão nasal e mal-estar geral [26]. Sendo assim, 

os sintomas de gripe e constipação surgem da resposta do sistema imunitário à presença de 

material viral no organismo. Esta resposta imune leva à libertação de diversos mediadores 

químicos que podem atuar a nível local ou sistémico, tal como representado na Tabela 1 [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Principais mediadores químicos envolvidos na sintomatologia de Gripe e 

Constipação (Adaptado de [30]). 
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4. Complicações resultantes da infeção e importância da vacinação 

Apesar de as infeções por Rhinovirus e Influenza serem habitualmente autolimitadas, 

estas podem despoletar complicações a nível do trato respiratório superior quando neste se 

verifica a presença concomitante de outras patologias como asma, fibrose cística e bronquite 

crónica, podendo ainda desencadear complicações a nível do trato respiratório inferior em 

crianças, idosos, fumadores e imunocomprometidos. As pneumonias são também uma 

potencial complicação. Em indivíduos saudáveis são geralmente bem toleradas mas noutros 

casos podem levar a hospitalizações urgentes. A população que apresenta maior risco de 

desenvolvimento de casos graves de pneumonia são os indivíduos que apresentam 

comprometimento imunológico, doenças crónicas, função respiratória diminuída, crianças 

com menos de 3 anos e idosos. A infeção por Rhinovirus pode ainda evoluir ao nível de infetar 

os nódulos sinusoidais ou os ouvidos, causando sinusites e otites. Estes nódulos ficam 

obstruídos com a produção excessiva de muco tornando-se deste modo um ambiente propício 

para o crescimento de bactérias e outros organismos oportunistas [26].  

Quanto ao Influenza pode ocorrer, embora raro, o desenvolvimento de encefalites. O vírus 

ao entrar na corrente sanguínea pode chegar às células cerebrais e causar a inflamação do 

tecido e membranas envolventes. Os leucócitos invadem o tecido cerebral como resposta à 

inflamação, causando edema e necrose celular. As populações mais suscetíveis de 

desenvolver complicações após a infeção com o vírus Influenza são indivíduos de idade 

superior a 65 anos, crianças com menos de 2 anos, grávidas (principalmente no 2º e 3º 

semestre de gravidez), doentes crónicos e indivíduos com doenças respiratórias que 

comprometem a função respiratória (asma, bronquite e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

(DPOC)). Sendo assim, é aconselhada a vacinação a estes grupos de risco como forma de 

profilaxia do vírus da gripe [26].  

A vacina trivalente contra a gripe da época 2014-2015 continha, de acordo com as 

indicações da Organização de Saúde (OMS) para o Hemisfério Norte: estirpe A (H1N1), 

estirpe A (H3N2) e estirpe B (linhagem Yamagata) [31]. No entanto, esta vacina não previne 

totalmente uma infeção pelo vírus uma vez que é muito comum o aparecimento de novas 

estirpes por modificações antigénicas. Os vírus Influenza estão sujeitos a constantes 

mutações que podem ocorrer de 2 formas distintas: a primeira é chamada “drift” antigénico, 

fenómeno que inclui pequenas mudanças que vão ocorrendo frequentemente aquando da 

replicação do vírus. Estas modificações dão origem a vírus muito idênticos entre si pelo que 

estes possuem as mesmas propriedades antigénicas. No caso de exposição do sistema 

imunitário a qualquer um destes novos vírus, este reconhece e responde da mesma forma à 
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sua presença devido ao fenómeno de memória antigénica. Apesar de tudo, com o passar do 

tempo o acumular destas pequenas modificações pode levar ao aparecimento de vírus com 

propriedades antigénicas diferentes e nesse caso o sistema imunitário já não é capaz de 

reconhecer o vírus. Este fenómeno genético que faz surgir diferenças antigénicas é a principal 

explicação para o facto de um indivíduo ficar gripado mais que uma vez durante um certo 

período de tempo e é também a razão pela qual as vacinas devem ser revistas todos os anos. 

O segundo tipo de mutação é chamado “shift” antigénico e é caraterizado por uma mudança 

abrupta nos vírus Influenza A, resultando numa alteração a nível das proteínas hemaglutinina 

e neuraminidase. Estas alterações ocorrem mais raramente que os “drift” e apenas os vírus 

do tipo A é que são afetados [32]. 

5. Tratamento: medidas farmacológicas e não-farmacológicas 

Como estas infeções são normalmente autolimitadas, o tratamento farmacológico destina-

se apenas ao alívio dos sintomas e prevenção de possíveis complicações, não se procede à 

eliminação do vírus do organismo. Para alívio de constipações, geralmente é suficiente a 

aplicação de medidas não-farmacológicas como repouso e hidratação mas como forma de 

intervenção secundária podem ser utilizados certos OTC’s, por exemplo, agentes anti-

inflamatórios, analgésicos, anti-histamínicos, corticosteroides, antagonistas dos leucotrienos 

e descongestionantes nasais. No entanto existem algumas desvantagens no uso deste tipo 

de OTC’s. Por exemplo, no caso dos descongestionantes nasais (pseudoefedrina e 

fenilefedrina), estes secam a mucosa nasal o que, apesar de ser um efeito desejado, pode 

desencadear um aumento do risco de infeções secundárias. Para além disso, com o uso 

continuado (é desaconselhada a terapêutica por mais de 5 dias) é frequente sentir um 

agravamento dos sintomas, conhecido como efeito rebound, que provoca edema da mucosa 

nasal e hipersecreção devido ao aumento da sensibilidade das células. Para além disso, o 

uso destes descongestionantes está contraindicado em doentes cardíacos, hipertensos, 

diabéticos, com hipertrofia benigna da próstata e distúrbios tiroideios. Os descongestionantes 

aumentam a pressão arterial, exacerbam os sintomas derivados de distúrbios da tiroide e 

originam dificuldade em urinar [26]. 

Quanto ao tratamento da gripe, como esta está frequentemente acompanhada por 

episódios febris é aconselhada a terapêutica com antipiréticos como o ácido acetilsalicílico e 

paracetamol, associados com analgésicos, anti-histamínicos e anti-inflamatórios. A febre é 

uma manifestação saudável do combate da homeostasia organismo e baixos níveis (37.2 a 

38.3ºC) podem até ajudar no combate ao agente infecioso [26]. 
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6. Suplementos alimentares e fitoterapia como medidas profiláticas e de 

tratamento 

O recurso à suplementação pode resultar como medida profilática para casos de gripe e 

constipação. Extratos de plantas como a Equinacea (Echinacea spp) têm sido muito usados 

como prevenção pelas suas já comprovadas propriedades imunoestimulantes [26]. No 

entanto, a sua utilização está contraindicada no caso de doenças autoimunes [33]. Outros 

exemplos de extratos naturais são o Ginseng norte-americano (Panax quinquefolium), pelas 

suas evidências de redução da incidência de episódios gripais, e o Sabugueiro (Sambucus 

nigra), que, pela sua atividade imunomoduladora e antioxidante, apresentam provas de 

melhorar o funcionamento do sistema imunitário e deste modo participam igualmente como 

medidas profiláticas [26]. Para além destes extratos fitoterapêuticos, existem estudos que 

demonstram evidências de suplementos compostos por Vitamina C e Zinco terem influência 

sobre a gripe e constipação embora os resultados dos mesmos sejam ainda inconclusivos 

[34]. No caso da vitamina C, sabe-se que esta não apresenta capacidades preventivas, no 

entanto vários estudos indicam que a toma diária de suplementos de vitamina C em indivíduos 

cujo aporte obtido da dieta é inferior à Dose Diária Recomendada (DDR) de 60 mg pode levar 

a uma diminuição da incidência dos episódios de gripe e reduzir a duração e intensidade dos 

sintomas. Uma dose diária superior a 1 g pode conduzir ao desenvolvimento de diarreia, dores 

abdominais, oxalúria, uricosúria e cálculos renais [33]. Quanto ao Zinco, sabe-se que este 

desempenha um papel fundamental na manutenção de uma função imunitária saudável e que 

a sua ligeira carência no organismo leva à formação de células natural killer defeituosas, 

diminuição de produção de Interleucinas (IL) e baixa de defesas contra agentes externos, pelo 

que a sua suplementação pode ser relevante na profilaxia de gripes e constipações [26]. 

7. Discussão e conclusão 

A elaboração deste panfleto informativo teve boa adesão por parte dos utentes da FSB. 

Os panfletos distribuídos esgotaram após uma semana de exposição e a iniciativa permitiu 

que os utentes da FSB se mostrassem um nível de informação mais elevada sobre o tema. A 

nível da minha formação pessoal, a elaboração do projeto permitiu-me consolidar os meus 

conhecimentos sobre a fisiopatologia do tema, pelo que no momento do atendimento ao 

utente me senti muito mais confiante no aconselhamento de produtos para o alívio sintomático 

e de suplementos alimentares adequados à profilaxia de infeções por gripe e constipação. 
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B. Emagrecimento 

 

1. Enquadramento e Objetivos 

A ideia de desenvolver o projeto sobre a perda de peso surgiu com o início do novo 

ano 2015 já que perder peso acaba por ser uma “resolução de ano novo” para muitas pessoas, 

especialmente para a população feminina. Por já ter conhecimento dos malefícios que o 

excesso de peso tem para a saúde e como a sua prevalência tem vindo a aumentar, decidi 

elaborar um folheto informativo de modo a alertar a população, incorporando também no 

mesmo uma vertente de promoção de vendas de modo a incentivar a opção por certos 

suplementos de emagrecimento que a FSB tem interesse em vender (Anexo 11 – Folheto 

sobre a Perda de Peso). Concomitantemente, foram realizadas pela equipa de marketing da 

FSB promoções no âmbito de toda a gama de perda de peso durante o mês de janeiro. 

2. Obesidade: principais causas e implicações para a saúde 

Excesso de peso define-se como um estado de desequilíbrio entre o número de calorias 

ingeridas e o número de calorias gastas, revelando-se como um efeito adverso para a saúde 

e como um fator determinante na redução da esperança média de vida [35]. Em 1997, a OMS 

considerou a obesidade como uma perigosa epidemia mundial devido aos dados de elevado 

Índice de Massa Corporal (IMC) registados na altura. No entanto, e apesar do alerta, a 

incidência de obesidade na população mundial tem vindo a aumentar para níveis alarmantes, 

considerando-se cada vez mais como um perigo iminente para a saúde pública [36].  

Atualmente, a obesidade é considerada uma doença crónica cujas causas podem ser 

genéticas, iatrogénicas e culturais/ambientais. Quanto à predisposição genética, a 

ocorrência de polimorfismos nos genes responsáveis pelo controlo de apetite e do 

metabolismo são identificados como os principais fatores associados ao maior risco de 

desenvolver distúrbios de obesidade. No organismo humano, sabe-se atualmente que existem 

2 tipos de hormonas secretadas a nível gastrointestinal com ação na saciedade: a grelina e a 

leptina. A grelina funciona como um controlo a curto prazo, é secretada com o estômago vazio 

e inibida com o estômago cheio, e a leptina que sinaliza as reservas de gordura nos adipócitos 

e efetua um controlo de apetite a longo prazo proporcionando uma maior sensação de 

saciedade quando as reservas estão altas. No entanto, um dos polimorfismos genéticos mais 

comuns ocorre precisamente a nível dos genes que codificam para a leptina e deste modo o 

indivíduo deixa de ser capaz de controlar organicamente o processo de armazenamento nos 

adipócitos, pelo que mesmo se o indivíduo já tenha grandes quantidades de gordura 

acumulada nos adipócitos continua a secretar leptina para promover o armazenamento, 
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tornando-se assim resistente à ação de controlo de apetite e saciedade proporcionada pela 

hormona. Estes polimorfismos genéticos, quando associados a um grande aporte calórico 

obtido a partir da dieta constituem um risco ainda mais elevado para a saúde do indivíduo. 

Para além da leptina existem outros alvos moleculares que estão igualmente sujeitos a este 

fenómeno e associados a um maior risco de desenvolvimento de complicações como o gene 

FTO (Fat mass and obesity), o recetor MC4R (melano-cortin-4-receptor) e os recetores de 

dopamina D4 [36].  

Como causas iatrogénicas, ou seja, devidas a certos tipos de medicação e/ou patologias, 

destacam-se a toma de antipsicóticos, antiepilépticos, antidepressivos, pílulas contracetivas, 

anti-histamínicos, esteroides (principalmente corticosteroides), insulinas e antidiabéticos orais 

da classe das sulfonilureias e patologias como síndrome de Cushing, hipotiroidismo, 

anomalias hipotalâmicas, síndrome de ovários poliquísticos, lúpus e diabetes tipo 1 [35,36].  

Quanto aos fatores culturais e ambientais destacam-se a opção por dietas 

hipercalóricas com exageradas porções de açúcares e gorduras, o salto de refeições que 

obriga ao consumo de maiores quantidades de comida e diminuição da prática de atividade 

física derivada do sedentarismo caraterístico que se vive no atual século XXI (cerca de 60% 

da população mundial não pratica qualquer tipo de exercício físico e passa maior parte do seu 

dia-a-dia sentado) [36]. É ainda de destacar o aumento dos níveis de toxicidade a que o 

organismo tem vindo a estar sujeito, com uma sociedade cada vez mais carregada de stress, 

falta de sono, infeções, desiquilíbrios nutricionais, consumo de estimulantes como bebidas 

energizantes e café, alimentos processados e exposição a fumo de tabaco e poluição [35]. 

Em suma, a obesidade é caraterizada como um distúrbio em que o excesso de massa 

gorda acumula-se de tal forma que chega a constituir um perigo para a saúde resultando num 

risco aumentado de desenvolvimento de distúrbios metabólicos (diabetes e hipertensão), 

doenças cardiovasculares (trombose, enfarte, veias varicosas, doenças coronárias), 

osteoartrites, apneia de sono, asma, patologias de origem inflamatória e do sistema 

gastrointestinal (obstipação, hemorroidas e cancro do cólon) [35,36].  

É ainda importante frisar a predisposição aumentada que o indivíduo obeso apresenta 

para o desenvolvimento de vários tipos de carcinomas. Com o acumular de gordura nos 

adipócitos ocorre um aumento da produção de citoquinas pró-inflamatórias como por exemplo: 

tumor necrosis factor α(TNF-α), interleucinas 6 (IL-6) e plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-

1). Estas citoquinas desencadeiam uma inflamação crónica e consequentemente o aumento 

do risco de desenvolver cancros da mama, do fígado, da pele e do cólon. Como já referido, a 

maioria dos doentes obesos são resistentes à ação da leptina, hormona responsável pelo 

controlo do apetite, e como tal secretam grandes quantidades da mesma. O aumento dos 

níveis de leptina constitui igualmente um risco para o desenvolvimento de células 
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cancerígenas pela ativação de fatores de transcrição oncogénicos, fenómeno comum nos 

cancros da mama, ovário, próstata e cólon [37]. 

 

3. Identificação da patologia e principais estratégias terapêuticas 

A obesidade é identificada pelo cálculo do IMC e medição física do Perímetro de 

Cintura (PC). O IMC é calculado pela razão entre o peso do indivíduo em quilogramas e a sua 

altura em metros elevada ao quadrado (IMC = peso / altura2), o valor obtido deve ser 

comparado com os valores presentes na tabela abaixo apresentada [36]. 

Tabela 2 - Valores de IMC e as categorias em que se integram. (adaptado de [36])  

Classificação IMC 

Abaixo do peso <18,5 

Normal 18,5 – 24,9 

Excesso de peso 25,0 – 29,9 

Obesidade Grau 1 30,0 – 34,9 

Obesidade Grau 2 35,0 – 39,9 

Obesidade Grau 3 ≥ 40,0 

*≥40-44.9 é considerada obesidade mórbida e ≥ 45-50 

super obeso. 
 

O PC deve estar abaixo de 0,90m nos homens e 0,85m nas mulheres, quando acima 

dos valores de referência constitui um indicador de elevado risco de desenvolver 

complicações associadas à obesidade [36]. 

Quanto à terapêutica, esta deve sempre incluir, com ou sem recorrência a medidas 

farmacológicas, uma mudança do estilo de vida que passa por uma dieta com as devidas 

restrições alimentares e prática de exercício físico. Têm-se procurado diversos alvos 

moleculares passíveis de manipulação, no entanto, é já conhecido o efeito sinérgico de 

produtos de origem natural nos planos de emagrecimento. As múltiplas vantagens desses 

produtos, como por exemplo, a sua elevada biodisponibilidade e ação multi-target, acabam 

por oferecer vantagens relativamente à medicação. Sendo assim, os produtos anti-obesidade 

atuam 4 perspetivas: 1) regulação da absorção lipídica; 2) controlo do aporte e gastos de 

energia; 3) aumento da lipólise e inibição da lipogénese; 4) inibição da diferenciação e 

proliferação de pré-adipócitos [36]. No entanto, a manutenção a longo prazo do peso 

perdido identifica-se como o principal e maior obstáculo nos indivíduos que pretendem 

emagrecer [38]. 
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4. Substâncias naturais e fármacos que atuam na perda de peso 

Como já referido no ponto anterior, os produtos com ação anti-obesidade podem ser 

separados por 4 categorias: 
 

 Inibidores da lipase pancreática – a lipase pancreática é uma enzima-chave na 

absorção dos triacilgliceróis da dieta e consequente quebra dos mesmos em monoacilgliceróis 

e ácidos gordos. A sua inibição direta pode ser conseguida apenas com orlistato. O orlistato 

é um fármaco produzido pela bactéria Streptomyces toxytricini e tem a capacidade de inibir 

as lipases pancreáticas por ligação covalente ao resíduo de serina contido no seu local ativo. 

Apesar da sua eficácia comprovada, a toma deve ser aconselhada apenas a indivíduos com 

IMC superior a 30. O orlistato possui ainda efeitos indesejados a nível do aparelho 

gastrointestinal, como diarreia, flatulência, distensão e dor abdominal e dispepsia. Alternativas 

naturais com efeitos inibitórios da lípase pancreática, embora indiretos, são plantas ricas em 

substâncias como saponinas, polifenóis, flavonoides e cafeína; hidratos de carbono como a 

quitina e o quitosano e algumas ervas para preparação de infusões, como o chá verde ou o 

preto, ricos em polifenóis e galhatos [36]. 

 

 Supressores naturais do apetite - É sabido que alguns neurotransmissores 

endógenos como a serotonina, histamina e dopamina participam na regulação da saciedade. 

Atuam no centro da fome, promovendo sensação de saciedade e ao mesmo tempo atuam 

como antagonistas da grelina. A fluoxetina é um exemplo de um fármaco antidepressivo, 

inibidor seletivo da recaptação da serotonina, que foi em tempos muito usado com o objetivo 

de promover a perda de peso mas eram frequentemente sentidos como efeitos secundários 

agitação e nervosismo. Como tal surgem como alternativa várias plantas que atuam como 

supressores de apetite naturais: Hoodia gordonii, Garcinia cambogia, Camellia sinensis, 

Panax ginseng, Ephedra spp., Citrus aurantium, Hypericum perforatum, entre outras [36].  

 
 

 Estimulantes do gasto energético - A acumulação excessiva a nível dos adipócitos 

resulta essencialmente de um frequente balanço positivo de energia, ou seja, as calorias 

ingeridas não são balanceadas com o gasto de energia adequado. Deste modo tem-se 

tentado encontrar substâncias que provem o gasto de energia, são exemplos disso extratos 

de Solanum tuberosum, caféina, capsaicina e chá verde [36].  

 

 Inibição natural da diferenciação e lipogénese de adipócitos - Os adipócitos 

desempenham um papel importante na manutenção da homeostasia lipídica e balanço 

energético do organismo. Os ácidos gordos, principalmente os polinsaturados, também 

conhecidos como polyunsaturated fatty acids (PUFA), atuam como sinal de transdução das 
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moléculas participantes na diferenciação de adipócitos, tendo um papel importante na 

supressão da lipogénese e diferenciação dos mesmos. Alguns extratos naturais com a 

capacidade de inibição referida incluem plantas como: Garcinia cambogia, Camelia sinensis, 

Panax ginseng, Rosmarinus officinallis, Curcuma longa e Humulus lupus [36]. 

 

 Reguladores do metabolismo lipídico - Outra abordagem possível é a estimulação 

da lipólise promovendo a hidrólise de triglicerídeos e consequente diminuição das reservas 

de gordura acumulada. Exemplos de extratos com essa ação são: Panax ginseng, Zea mays 

L., Curcuma longa e Glycyrrhiza glabra L [36]. 

Para além de todos os compostos acima referidos, também são habitualmente composição 

integrante dos produtos de emagrecimento extratos de Alcachofra (Cynara scolymus). A 

cinarina extraída das suas raízes e folhas apresenta efeitos na melhoria da função 

hepatorrenal, estimula o fluxo da bílis para o fígado (efeito colerético), reduz os lípidos 

sanguíneos, inibe a síntese de colesterol e protege as células hepáticas contra toxinas [39, 

40]. O Crómio também é muitas vezes utilizado como estabilizador das curvas de glicemia, 

reduzindo a vontade excessiva de petiscar entre refeições. Finalmente, é ainda importante 

referir o uso de alguns compostos com ação diurética com o intuito de reduzir o inchaço e 

retenção de líquidos tal como o extrato de Bétula (Betula alba) [40]. 

5. Suplementos alimentares e outros produtos dietéticos promovidos na 

iniciativa 

Existem diversos suplementos adjuvantes do processo de perda de peso disponíveis 

em farmácia comunitária. Entre eles encontram-se as gamas Drenafast® e Depuralina® que 

são produtos à base de extratos naturais de plantas com propriedades já descritas no ponto 

anterior. A linha de emagrecimento da marca Depuralina® está dividida em 5 produtos 

distintos, embora na iniciativa tenham sido promovidos apenas 3 deles: 

 Depuralina® Gorduras – ajuda a reduzir os depósitos de gordura no organismo. 

Contém Laranja amarga que atua no aumento do gasto energético do organismo; 

Alcachofra que aumenta o metabolismo hepático e Caralluma que atua como indutora 

da saciedade. Posologia: 2 cápsulas, 2 vezes ao dia de preferência durante as 

refeições. Advertências: não recomendado na gravidez ou lactação, crianças 

menores de 12 anos, casos de obstrução intestinal e doenças inflamatórias do cólon. 

Podem ocorrer desequilíbrios eletrolíticos pelo que, pelo menos nos pacientes 

cardíacos, se aconselha o acompanhamento médico [40]. 
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 Depuralina® Detox – utilizada recomendada como preparação para a perda de peso. 

Ativa a função hepática e otimiza as várias fases do metabolismo promovendo 

sensação de bem-estar geral no organismo. Contém uma associação de Cardo 

Mariano, Alcachofra e Dente de Leão. Composição qualitativa: Cardo Mariano 

(Silybum marianum, extrato da planta); Alcachofra (Cynara scolymus, extrato seco de 

cinarina); Dente de Leão (Taraxacum officinale, extrato seco da planta); colina e 

vitamina C. Posologia: 1 medida (15 ml), de preferência antes do pequeno-almoço, 

diluída em água ou sumo de fruta. Advertências: não recomendado na gravidez ou 

lactação, consumo excessivo pode ter efeitos laxativos [40]. 

 

 Depuralina® Cut – solução para o controlo do apetite através da promoção da 

saciedade. Contém uma associação de Glucomamano com Spirulina que induz a 

saciedade, Crómio para controlo dos níveis de glicose na circulação sanguínea e 

Cáscara Sagrada para promover a eliminação intestinal. Posologia: 6 cápsulas por 

dia, 2 antes das 3 refeições principais, tomar com bastante água. Advertências: não 

recomendado na gravidez ou lactação nem em doentes com distúrbios na deglutição 

devido ao perigo de asfixia, crianças menores de 12 anos, casos de obstrução 

intestinal e doenças inflamatórias do cólon. Podem ocorrer desequilíbrios eletrolíticos 

pelo que, pelo menos nos pacientes cardíacos, se aconselha o acompanhamento 

médico [40]. 

Quanto à gama Drenafast®, os produtos promovidos foram igualmente 3: 

 Drenafast® Tropical – atua no combate da retenção de líquidos. É um depurante e 

desintoxicante natural, reduz significativamente o inchaço, contribuindo assim para a 

diminuição de volume corporal. Contém, entre muitos outros, Bétula, Ginseng, Dente 

de Leão e chá de java. Posologia: tomar 25ml medidos pelo copo doseador diluídos 

num litro de água, que deve ser ingerido ao longo do dia. Advertências (idênticas 

para todas as gamas): Não recomendado durante a gravidez e durante o período de 

lactação, não administrar a crianças, não administrar o produto durante períodos 

prolongados e não recomendado em caso de alergias a qualquer dos constituintes do 

produto. O seu consumo excessivo pode ter efeitos laxativos [41]. 

 

 Drenafast® Sport – ação diurética, drenante e estimulante, potencia a queima de 

gordura durante o exercício devido à presença de L-carnitina, melhora a utilização da 

gordura como fonte de energia, redução do peso e regulação do trânsito intestinal. 

Posologia: para o combate da retenção de líquidos. Contém, entre outros, Zea mays 
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L., Dente de Leão, Guaraná e Ginseng. Posologia: Tomar 25ml medidos pelo copo 

doseador diluídos num litro de água, que deve ser ingerido ao longo do dia [41]. 

 

 Drenafast® Intense – diminui a acumulação de gordura, é adaptogénico (ajuda o 

organismo a adaptar-se ao stress), ação diurética, aumenta a saciedade, regula o 

trânsito intestinal e contribui para o bem-estar e melhoria do humor. Contém Dente de 

Leão, Zea mays L., Bétula e Laranja amarga. Posologia: Tomar 25ml medidos pelo 

copo doseador diluídos num litro de água, que deve ser ingerido ao longo do dia [41].  

 

6. Discussão e Conclusão 

Antes de desenvolver o folheto sobre a perda de peso, tive de me informar devidamente 

sobre o tipo de suplementos de emagrecimento disponíveis na FSB, escolhendo de entre eles 

as 3 grandes marcas: Drenafast®, Depuralina® e Bioactivo®. No entanto, aconselhada pela 

diretora técnica, optei por não promover as vendas de Bioactivo® pois a FSB tem mais 

interesse na promoção de vendas das duas restantes marcas e o aconselhamento da marca 

Bioactivo® é mais simples do que as restantes e fácil de transmitir ao utente simplesmente por 

discurso oral durante o atendimento. Para não incluir só estas gamas que ambas que já detêm 

um grande caráter comercial associado incluí também uma referência ao orlistato. Quanto à 

gama Drenafast®, os produtos promovidos foram “produtos da semana” na semana de 7 a 15 

de Janeiro. 

A iniciativa teve um bom feedback quer por parte dos utentes quer por parte dos 

colaboradores da FSB, uma vez que acabou por ser um complemento à promoção de vendas 

imposta no mês de Janeiro. A nível pessoal, o projeto contribuiu para me informar um pouco 

mais sobre os processos de emagrecimento pois o tema não é muito explorado durante a 

formação académica no MICF. Para além disso, tive oportunidade de aconselhar os vários 

produtos referidos e senti que toda a pesquisa que realizei me ajudou a encontrar resoluções 

mais eficazes para as dúvidas dos utentes. 
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C. Uso correto de Dispositivos Inaladores  

 

1. Enquadramento e Objetivos 

A ideia de desenvolver este projeto surgiu ao iniciar o atendimento ao público na FSB. 

Ao longo do meu percurso deparei-me com vários utentes que procuravam a farmácia para a 

dispensa de inaladores. Durante vários atendimentos que presenciei, os utentes 

demonstravam sempre uma notável falta de informação quanto à utilização destes 

dispositivos. Como profissional de saúde, o farmacêutico tem o dever de incutir o uso correto 

do medicamento, princípio que adquire uma maior importância aquando da dispensa de 

inaladores, uma vez que se sabe que os erros na sua utilização são muito frequentes e 

acabam por se revelar num perigo extremo para a saúde do utente. Como tal, decidi elaborar 

um poster em tamanho A3 para afixar na FSB na área de atendimento a fim de ajudar os 

colaboradores a eliminar quaisquer dúvidas sobre a utilização dos dispositivos inaladores 

(Anexo 12 - Poster sobre o Uso Correto de Inaladores). O farmacêutico deve estar 

devidamente informado sobre o modo de utilização de cada dispositivo de modo a ser capaz 

de aconselhar o utente devidamente. Como por vezes o discurso e demonstrações físicas do 

farmacêutico não são suficientes, realizei também uns manuais de instruções indicados para 

dispensa ao utente (Anexo 13 - Manual de instruções de utilização de Inaladores). 

2. Asma brônquica e DPOC: definição e principais estratégias terapêuticas 

A asma é uma doença inflamatória crónica das vias respiratórias caraterizada por um 

fluxo de ar limitado relacionado com uma resposta hiperreativa a vários fatores como: infeções 

virais; alergénios (ácaros domésticos, animais de pelo, baratas, pólen e fungos); fumo do 

tabaco; poluição atmosférica; exercício; emoções; irritantes químicos e fármacos como a 

aspirina e bloqueadores dos recetores β [42]. Os sintomas de asma incluem pieira, dispneia 

recorrente, tosse com agravamento noturno e aperto torácico. Durante as manifestações 

agudas de asma os sintomas podem variar a sua intensidade de suaves a extremamente 

perigosos para a saúde (broncospasmo, edema, problemas na troca de gases e por último 

paragem respiratória) [43]. Estas exacerbações são episódicas, no entanto a inflamação que 

se desenvolve a nível das vias aéreas é crónica e pode justificar uma estratégia terapêutica 

para toda a vida [42]. 

Para que o controlo da asma brônquica seja efetuado de forma efetiva devem ser 

considerados os seguintes fatores: seleção adequada da medicação considerando o controlo 

a longo prazo e tratamento das crises; identificação dos fatores desencadeantes de 

agravamento e educação os doentes para o tratamento da sua doença. A terapêutica 
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farmacológica pode ser dividida em 2 grandes grupos: 1) medicamentos de ação preventiva 

a longo prazo, corticosteroides com ação anti-inflamatória, previnem o aparecimento dos 

sintomas e de crises agudas e 2) medicamentos para alívio rápido dos sintomas, 

broncodilatadores/agonistas β2 de curta ação, permitem o alívio da broncoconstrição 

aliviando o músculo liso a nível dos brônquios e aumentando o diâmetro luminal das vias 

aéreas, diminuindo deste modo a obstrução das vias aéreas tornando a respiração menos 

intensa. Sabe-se ainda que a utilização de agonistas β2 de longa duração em associação com 

corticosteroides constitui uma terapêutica de eficácia comprovada para o tratamento a longo 

prazo. Quanto ao modo de administração deve dar-se preferência aos medicamentos para 

inalação devido à sua elevada eficácia terapêutica, causada pelas altas concentrações do 

fármaco que são depositadas diretamente nas vias aéreas, com uma eficaz ação terapêutica 

e poucos efeitos sistémicos indesejáveis [42-44]. É ainda de frisar que a estratégia terapêutica 

é normalmente definida de acordo dom a classificação em escada dos graus de severidade 

da asma tal como representado na Figura 1 [44]. 

 

Figura 1 - Graus de severidade da Asma Brônquica (adaptado de [44]). 

O degrau 1 carateriza-se por uma frequência de sintomas inferior a 1 vez por semana 

ou doente assintomático com episódios de exacerbação noturna de frequência inferior a 2 

vezes por mês. O degrau 2 inclui o doente sintomático com crises de frequência igual ou 

superior a 1 vez por semana ou inferiores a 1 vez por dia com agravamentos noturnos 

superiores a 2 vezes por mês. O degrau 3 carateriza-se por sintomas diários, doente já 

medicado com agonistas β2, com crises que afetam parcialmente a sua atividade física e 

acrescido de agravamentos noturnos com frequência superior a 1 vez por semana. Finalmente 

o degrau 4 carateriza-se por sintomas constantes limitantes da atividade física e 

agravamentos noturnos muito frequentes [42]. Conforme a inserção do doente no degrau 

adequado, a terapêutica farmacológica deverá seguir as indicações da Tabela apresentada 

abaixo. 
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Tabela 3 - Terapêutica farmacológica da asma brônquica de acordo com o seu grau de 
severidade. (Adaptado de [42]). 

Degrau Longo prazo Curto prazo 

1 Desnecessário Agonistas β2 de curta duração 

2 

Corticosteroides inalados de dosagem 

200/500 µg. Possível inclusão de um 

inibidor dos leucotrienos 

Agonistas β2 de curta duração 

3 

Corticosteroides inalados de dosagem 

≥500 µg e, caso necessário, associar 

um agonista β2. Possível inclusão de 

um inibidor dos leucotrienos 

Agonistas β2 de curta duração 

4 

Corticosteroides inalados de dosagem 

800/2000 µg associados a agonistas β2 

de longa duração 

Agonistas β2 de curta duração 

 

Relativamente à Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), sabe-se que é uma 

doença multifatorial e heterogénea dado que muitas vezes os pacientes apresentam quadros 

de evolução e apresentações clínicas diferentes entre si. A severidade da doença é medida 

pelo nível de limitação do fluxo de ar determinada por espirometria (define-se como DPOC o 

doente que apresentar um índice volume expiratório forçado no 1º segundo (FEV)/Capacidade 

vital forçada (FVC) é inferior a 70% [44]) . Os principais sintomas são dispneia, tosse crónica 

e apertos no peito. A dispneia é o sintoma que os pacientes consideram mais incomodativo 

mas a tosse é o primeiro a manifestar-se [45]. O tratamento farmacológico da DPOC é 

essencialmente sintomático e efetua-se de acordo com os grupos de severidade da mesma 

que são usualmente definidos pelos sintomas, exacerbações e grau de obstrução [44].  

Tabela 4 - Estratégia terapêutica da DPOC de acordo com os graus de severidade. (Adaptado 
[44]). 

Grau Estratégia terapêutica 

A 
Broncodilatadores inalatórios de curta ação (agonistas adrenérgicos ß2) ou 

anticolinérgicos, em monoterapia e em SOS 

B 
Broncodilatadores inalatórios de longa ação (agonistas adrenérgicos ß2) ou 

anticolinérgicos, em monoterapia; 

C 
Associação de corticosteroides inalados com broncodilatadores inalatórios de 

longa ação ou de curta ação (agonistas adrenérgicos ß2) 

D 
Associação de corticosteroides inalados com broncodilatadores inalatórios de 

longa ação e/ou de curta ação (agonistas adrenérgicos ß2) 
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Os graus de severidade estão estratificados de acordo com o gráfico contido na Figura 

2. Esta estratificação tem como parâmetros classificativos: 1) a avaliação do grau de 

dispneia que é calculada de acordo com a escala do Medical Research Council modificada 

(mMRC), em que valores superior a 2 representam risco elevado de exacerbações; 2) COPD 

Assessment Test (CAT) em que valores superiores a 10 indicam risco elevado; 3) Histórico 

de exacerbações no ano anterior à determinação e 4) gravidade da obstrução das vias 

aéreas determinada por espirometria [44, 45]. 

 

Figura 2 - Avaliação combinada da DPOC com base em sintomas, classificação espirométrica 
e risco futuro de exacerbações [44]. 

 

3. Inaladores em farmácia comunitária: tipos e modelos disponíveis. 

Tal como já referido no ponto anterior, a administração dos fármacos deve ser 

realizada preferencialmente por via inalatória devido à sua elevada eficácia terapêutica. Como 

tal, existem dispositivos denominados inaladores que permitem que o paciente receba a 

medicação por via inalatória. Os inaladores podem ser divididos em 2 grandes grupos: 

inaladores pressurizados ou metered dose inhalers (MDI) e inaladores de pó seco ou dry 

poder inhalers (DPI) [46]. Existem ainda as câmaras expansoras que são dispositivos que 

facilitam o uso de aerossóis pressurizados em utilizadores menos capazes como crianças de 

idade inferior a 5anos e idosos acamados. A seguinte tabela representa um sumário dos 

fármacos disponíveis no mercado farmacêutico português e as respetivas designações 

comerciais de acordo com o permitido pelo INFARMED [47]. 
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Tabela 5 - Tipos de Inaladores disponíveis em Farmácia Comunitária. (Adaptado de [47]). 

 

4. Erros mais comuns cometidos pelo utente e implicações para a sua saúde 

O uso incorreto de inaladores constitui um perigo de extrema relevância para os 

doentes que deles necessitam, uma vez que são a linha de medicação mais utilizada para o 

tratamento. Torna-se cada vez mais urgente incutir no utente o uso correto dos inaladores 

sendo que o uso inadequado dos mesmos leva a que a doença esteja descontrolada, 

agravamento dos sintomas, atualização desnecessária da terapêutica a um aumento dos 

custos com a medicação. Os erros mais cometidos pelos utentes surgem da ausência de 

inspiração prévia, inalação demasiado rápida, inalação pelo nariz, ausência de coordenação 

mão-pulmão nos MDI e ausência de apneia pós-inalação [46]. 

 

5. Utilização correta dos diferentes dispositivos inaladores 

O farmacêutico deve aconselhar o utente de forma a garantir que este faz a inalação 

corretamente e que conhece o dispositivo que utiliza. Para tal, deve seguir 4 etapas 

essenciais: 1) preparação do dispositivo; 2) preparação física prévia; 3) inalação 

propriamente dita e 4) pós-inalação [46]. 

 

AGONISTAS β2 

 

 

 

 

 SALBUTAMOL - Ventilan (DPI ou MDI) 

 TERBUTALINA - Bricanyl Turbohaler 

 SALMETEROL - Dilamax (inalador e diskus); Serevent (inalador e diskus) 

 FORMOTEROL - Oxis Turbohaler; Atimos Novolizer 

 INDACATEROL– Onbrez e Oslif Breezhaler 

ANTAGONISTAS 

COLINÉRGICOS 

 

 BROMETO DE IPATRÓPIO - Atrovent PA; Ipraxa e Atrovent (sol. nebul.) 

 BROMETO DE TIOTRÓPIO - Spiriva (pó) e Respimat (inalador) 

 GLICOPIRRÓNIO - Seebri Breezhaler 

 BROMETO DE ACLIDÍNIO - Bretaris Genuair 

CORTICOSTERÓIDES 

INALADOS 

 

 BECLOMETASONA - Beclotaide inalador; Qvar Autohaler inalador 

 BUDENOSIDA - Pulmicort Turbohaler; Milflonide Novolizer; Budenosida 

Budiar 

 FLUTICASONA - Brisovent; Asmatil; Flixotaide 

ASSOCIAÇÕES 

 

 BROMETO DE GLICOPIRRÓNIO + INDACATEROL - Ultibro Breezhaler 

 SALBUTAMOL + BROM. IPATRÓPIO - Combivent (sol. nebulização) 

 FORMOTEROL + BUDENOSIDA - Assieme e Symbicort Turbohaler 

 SALMETEROL + FLUTICASONA - Maizar Diskus; Brisomax; Seretaide 
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Etapa 1) Preparação do dispositivo - Para explicar ao utente eficazmente, em 

primeiro lugar o farmacêutico deve conhecer todas as alternativas terapêuticas que se 

encontram disponíveis em farmácia comunitária. De seguida, o farmacêutico deve identificar 

se o fármaco que vai dispensar está sob a forma de MDI ou DPI. Diferentes inaladores exigem 

diferentes tipos de preparação. No caso de se tratar de um MDI a preparação exigida apenas 

comporta uma etapa de agitação do dispositivo e posicionamento correto na vertical, se se 

trata de um DPI a preparação pode ser mais exigente pois muitos possuem o pó para dispensa 

contido em cápsulas ou em cartucho que necessitam de ser introduzidas no interior. Fora isso, 

os DPI usualmente requerem que o utente pressione um botão ou rode o dispositivo numa 

certa orientação até que ouça um “click” sendo este o sinal de que o pó se encontra disponível 

para inalação. 

 

2) Preparação física prévia - Antes de prosseguir para a inalação propriamente dita 

o utente deve fazer uma preparação física que consiste numa expiração forçada, nunca com 

o inalador já colocado na boca. O salto desta etapa leva a que haja uma diminuição de cerca 

de 30% do fármaco absorvido. Este processo é feito de igual modo para ambos os inaladores.   

 

3) Procedimentos durante a inalação - Nesta etapa o utente deve colocar o bucal 

entre os dentes sempre com a língua para baixo e proceder à inalação de 2 formas diferentes, 

conforme o tipo de inalador. Nos MDI a inspiração deve ser feita de forma lenta e profunda 

com coordenação de movimento entre a mão que efetua a pressão no inalador e a inspiração 

pulmonar. Nos DPI a inspiração deve ser feita de forma rápida e vigorosa e não necessita de 

coordenação. 

 

4) Procedimentos pós-inalação - Após a inalação, em ambos os casos, o utente deve 

suster a respiração durante 5 segundos se se tratar de um adulto ou 3s no caso de uma 

criança. É ainda importante frisar que após a utilização dos DPI o utente deve bochechar com 

água e deitar fora, principalmente se este se tratar de um dispositivo com corticosteroides, 

devido ao risco de desenvolvimento de candidíases orais [22]. 

 

6. Discussão e Conclusão 

Com o desenvolvimento deste projeto senti que as minhas dificuldades sobre a utilização 

de inaladores foram completamente ultrapassadas, senti-me muito mais confiante durante o 

aconselhamento aos utentes e que eles ficavam devidamente esclarecidos e alarmados para 

os malefícios de não realizar uma inalação correta. Ao sensibilizar os restantes colaboradores, 

também recebi vários elogios ao projeto, pelo que posso afirmar que a iniciativa foi bem 

sucedida, superando até as minhas expectativas.   
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D. Organização e Gestão da FSB 

 

1. Enquadramento e Objetivos 

Este último projeto surgiu após uma conversa com o farmacêutico proprietário da FSB 

em que este me propôs o desafio de pensar em algumas melhorias que a FSB pudesse 

investir. Sendo assim realizei um documento com as diferentes propostas pensadas de acordo 

com todas as etapas da minha aprendizagem no estágio, refletindo e procurando os campos 

em que fosse possível melhorar as estratégias de trabalho e organização.  

2. Sugestões propostas e aceites pelo proprietário 

Departamento Problema(s) Soluções 

Armazém 

Pedidos individuais 
desorganização nas 

prateleiras dificulta a procura 
dos produtos e atrasa 

atendimentos. 

Arranjar forma de tornar as prateleiras 
dos pagos e não pagos mais 

organizadas para facilitar na altura da 
procura do produto. Organização por 

ordem alfabética(?) 
 

Site 
 

Visitei o site 
www.sadabandeira.com e 

penso que há muitos 
parâmetros que podem ser 

melhorados 
 

Acho pouco apelativo e que tem 
demasiada informação na homepage. 

Devia ter um layout mais simples e 
acessível a qualquer pessoa que o 

visita. 
 

Skin 
 

Separação nem sempre é 
rápida e eficaz 

 

Facilitaria a separação se a listagem 
tivesse a hipótese de estar seriada por 

marcas. Muitas vezes aparecem 
produtos com a mesma referência em 

páginas diferentes da listagem, se 
houvesse possibilidade de as agrupar 

também facilitaria a separação. 
 

 

3. Discussão e conclusões 

Após efetuar a tabela com as várias sugestões propostas discuti-as em conjunto com 

o proprietário e fizemos a triagem das que eram ou não viáveis. No final, recebi bastantes 

elogios e garantias de que as minhas propostas iriam ser postas em prática num futuro breve. 

Para além de ter sido uma mais-valia para a FSB, com este projeto posso afirmar que foi uma 

mais-valia para o meu crescimento pessoal, ajudando-me a desenvolver espírito crítico e a 

testar as minhas competências organizacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O farmacêutico comunitário é visto como o profissional de saúde de mais fácil e gratuito 

acesso, a quem o utente recorre antes de iniciar a terapêutica mas também para esclarecer 

dúvidas e procurar aconselhamento para um problema de saúde menor. As farmácias ocupam 

assim um espaço de particular importância para o funcionamento correto e completo do 

sistema de saúde. As competências adquiridas neste estágio permitir-me-ão iniciar a atividade 

profissional com mais confiança, solidez e qualidade, sempre com o intuito da promoção da 

saúde pública. O estágio na FSB constituiu o primeiro alicerce para a minha carreira como 

farmacêutica.  

Finalmente, gostaria de evidenciar a importância do desenvolvimento dos casos de 

estudo ao longo do estágio. Estes projetos permitem ao estagiário desempenhar um papel 

proactivo na farmácia, de acordo com as necessidades da mesma, contribuindo para a 

promoção da saúde nos utentes e aplicação de melhorias no seu funcionamento interno. Para 

além disso ajuda-o a adquirir espírito crítico e a consolidar os seus conhecimentos nas 

diferentes áreas abordadas. 
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Anexo 1 – Fatura de uma encomenda recebida na FSB. 
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Anexo 2 – Nota de Devolução ao Fornecedor. 
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Anexo 3 - Receita médica manual e não renovável 
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Anexo 4 - Receita médica prescrita por DCI e renovável. 

 

  



Ana Daniela Fernandes Alves 51 

 

 

Anexo 5 - Patologias sujeitas a comparticipação acrescida e respetivos despachos 
associados. 
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Anexo 6 - Receita médica referente a um psicotrópico. 
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Anexo 7 - Ficha de preparação da Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% segundo o FGP. 
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Anexo 8 - Ficha de preparação da pomada de ácido salicílico. 
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Anexo 9 - Rótulo de uma Solução de Minoxidil a 5%. 
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Anexo 10 - Panfleto informativo sobre Gripe e Constipação. 

(FRENTES E VERSO) 
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(INTERIOR) 
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Anexo 11 - Folheto sobre a Perda de Peso. 

(FRENTE) 
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(VERSO) 
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Anexo 12 – Poster sobre o Uso Correto de Inaladores. 
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Anexo 13 - Manual de utilização correta de dispositivos inaladores. 
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