
I 
 

                        Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Colocar nome completo do Estudante

Colocar nome da Farmácia / Hospital
FARMÁCIA VALDREZ 

DANIELA LOPES FERNANDES 



                                       Relatório de Estágio | Farmácia Valdrez 

II 
 

Porto Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 
 
 
 
 
 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

 
 

Farmácia Valdrez 
 

 
Março de 2015 a Agosto de 2015 

 

 
 

Daniela Lopes Fernandes 

 

Orientadora: Dra. Carla Conceição  

__________________________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof.
a
 Susana Casal 

__________________________________________ 

 

 

Setembro 2015 

 



                                       Relatório de Estágio | Farmácia Valdrez 

III 
 

Declaração de Integridade 

Eu, Daniela Lopes Fernandes, abaixo assinado, nº 201206484, aluna do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração 

deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou 

parte dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores 

pertencentes a outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, 

tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de 

__________________ de ______ 

 

 

Assinatura : __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Relatório de Estágio | Farmácia Valdrez 

IV 
 

Agradecimentos 

Agradeço naturalmente a toda a equipa de profissionais da Farmácia Valdrez, 

que me acolheram por forma a tornar o meu estágio mais rentável. 

Um agradecimento especial à Dra. Carla Conceição, diretora técnica e 

proprietária da farmácia, pela dedicação, impulsos e transmissão de conhecimento por 

forma a que ‘’tirasse os ovos debaixo dos braços’’ para que me sentisse cada vez mais 

capacitada no atendimento e aconselhamento. 

Às Dra(s). Daniela Almeida e Fernanda Matias, um muito obrigada pelo apreço, 

interajuda, apoio e empenho que em muito tornaram o meu estágio mais produtivo e 

familiar. 

Às técnicas D. Maria José e D. Salvina, que em muito contribuíram para que 

me fosse ambientando da melhor forma e me orientaram de forma irrepreensível nas 

minhas tarefas. 

À D. Fátima pela amizade, carinho e boa disposição que sempre desperta uns 

quantos sorrisos. 

Agradeço avidamente aos meus pais e avós por todo o empenho para que 

fosse possível a minha formação académica. 

Agradeço de forma terna e especial à minha irmã, Catarina Fernandes, que, 

para além de ser a minha grande inspiração, me apoiou incessantemente e, pela 

constante dedicação em que me mantivesse focada. 

Aos meus amigos, que desde o início me acompanharam e não cobraram as 

ausências, os cansaços e as lamentações. 

Ao Rodrigo, um agradecimento majestoso pela paciência, por todo o carinho, 

auxílio, pela atenção dedicada e, por me incentivar sempre em novas conquistas 

profissionais. Aqui fica a justa homenagem a fim de me tentar redimir pelos momentos 

de tensão e menos calorosos que proporcionei. 

À Professora Susana Casal por me ter orientado de forma assídua durante este 

período e, por toda a colaboração para a concretização deste trabalho. 

  

 



                                       Relatório de Estágio | Farmácia Valdrez 

V 
 

RESUMO 

O presente relatório de estágio visa descrever as atividades por mim 

desenvolvidas durante 6 meses na Farmácia Valdrez. 

Durante o período de estágio contactei com todas as áreas que envolvem o 

exercício do farmacêutico comunitário e, as mesmas serão aqui descritas, bem como 

algumas informações relevantes acerca do funcionamento de uma farmácia 

comunitária. 

Tratou-se de uma oportunidade para solidificar os conhecimentos teóricos até 

então adquiridos e desenvolver continuamente novas competências, por forma a 

tornar-me mais autónoma no aconselhamento. 

Na segunda parte do relatório, descrevo as atividades desenvolvidas 

nomeadamente a criação de uma página no Facebook, a Importância da Proteção 

Solar, tema que formalizei com uma apresentação a crianças em idade escolar e, por 

fim o Papel da Limpeza Cutânea, para o qual realizei um folheto informativo. Tais 

atividades para além de me conferirem competências para aconselhar com mais 

bases científicas e facilidade, tiveram uma aplicabilidade prática que também se 

traduziu comercialmente para a Farmácia. 

Desta forma, trata-se do colmatar de uma experiência que contribuiu para 

fomentar novos conhecimentos, tanto teóricos como práticos, para que possa exercer 

futuramente a minha profissão de forma ética, sólida e com confiança. 
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Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

 1 – INTRODUÇÃO 

A profissão farmacêutica tem enfrentado alguns desafios, sejam eles de 

natureza comercial ou ética. Vivem-se tempos difíceis, o que nos alerta para a 

necessidade de um conhecimento aprofundado do setor e da sua envolvente 

comercial. Trata-se de uma profissão que implica um compromisso responsável para 

com a vida humana, uma vez que o farmacêutico, co-ajudado por outros profissionais 

de saúde, é responsável por uma série de ações relacionadas com o medicamento, 

tais como: informar acerca da farmacoterapia prescrita, validar a adequação 

farmacoterápica, acompanhar e avaliar de protocolos terapêuticos e, participar na 

educação para a saúde.  

 É de extrema importância o estabelecimento de relações estreitas com o 

utente, a fim de assegurar um acompanhamento medicamentoso, iniciado na dispensa 

do medicamento, mas também um acompanhamento após a mesma, atentando à 

eficácia da medicação e, registando possíveis reações adversas, visando atender as 

demandas de saúde de uma comunidade, com vista a melhorar a sua qualidade de 

vida. 

O presente estágio curricular teve lugar na Farmácia Valdrez e, integra-se no 

plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Representa o 

primeiro contacto com a profissão, permitindo aplicar os conhecimentos teóricos e 

práticos até então adquiridos, em situações reais que constituem o exercício 

profissional diário, sem descurar os princípios deontológicos pelos quais se rege.  

Com este relatório pretendo descrever de forma clara e objetiva todas as 

atividades em que estive envolvida durante o período de Março a Agosto do corrente 

ano. 

2. A FARMÁCIA VALDREZ E A ORGANIZAÇÃO DO SEU ESPAÇO 

FISÍCO E FUNCIONAL 

 2.1 Localização 

A Farmácia Valdrez, cuja abertura remonta a 1984 (Figura 2), está instalada 

em Lordelo, na rua Luís de Cruz, nº 230, numa zona da periferia da Foz do Douro, 

predominantemente habitacional, cujo acesso está facilitado por estar situada a cerca 

de 5 minutos da VCI e, por estar coberta por uma rede de transportes públicos, 

nomeadamente autocarros (Figura 1). 
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Em 2012 foi adquirida por trespasse, ao anterior proprietário, pelas Dra. Carla 

Patrícia Ferreira de Sousa Conceição Rebelo e Dra. Ana Isabel Ferreira de Sousa 

Conceição. 

2.2 Horário  

A farmácia funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8:30h às 20:00h e ao 

sábado das 09:00h às 20:00h, encerrando aos domingos e feriados. 

Acrescenta-se ainda que a farmácia cumpre, a par com outras farmácias do 

Município, os serviços permanentes previstos segundo a Alínea a), do Artigo 11.º, do 

Decreto-Lei (DL) n.º 172/2012, de 1 de Agosto [1]. 

O meu estágio decorreu no período da tarde, mas em várias ocasiões pude 

fazer outros horários, incluindo sábados e dias de serviço, por forma a experienciar os 

diferentes afluxos inerentes a cada um deles. 

2.3 Quadro legal em vigor para o setor das farmácias   

A Farmácia Valdrez encontra-se segundo as Boas Práticas de Farmácia (BPF). 

Mais se acrescenta que a última dispõe da ‘’Cruz Verde’’, potenciando a boa 

visibilidade durante o período noturno, de uma placa identificativa com o nome da 

mesma, uma outra placa com o nome do proprietário e do diretor técnico, informação 

acerca do horário geral de funcionamento e informação atualizada relativa às 

farmácias de serviço. Para além disso, no vidro lateral direito está instalado um postigo 

de atendimento noturno, por forma a fazer a transição de medicamentos durante as 

noites de atendimento permanente, dispensando o acesso ao interior da farmácia, 

salvaguardando o profissional de serviço, de acordo com o estabelecido pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) [2]. 

2.4 Organização do espaço físico 

Segundo o descrito no artigo nº 29 do DL nº 307/2007, as farmácias devem 

dispor de instalações apropriadas, a fim de assegurar a segurança, conservação e 

preparação dos medicamentos, bem como a acessibilidade, comodidade e privacidade 

 Figura 1 - Localização da Farmácia Valdrez  

   

Figura 2 - Fachada exterior da Farmácia Valdrez 

   



                                       Relatório de Estágio | Farmácia Valdrez 

3 
 

dos utentes e do pessoal. Posto isto, as últimas devem apresentar diferentes divisões: 

sala de atendimento ao público, armazém, laboratório e instalações sanitárias [2]. A 

Farmácia Valdrez cumpre esses requisitos e outros, tais como aqueles apresentados 

na Deliberação nº 2473/2007 de 28 de Novembro, que impõe uma área útil mínima de 

95 m2 e regula as respetivas zonas obrigatórias: zona de atendimento ao público; zona 

de atendimento personalizado; laboratório; zona de receção; gabinete de direção 

técnica, contabilidade e biblioteca; zona de cacifos e armazém e instalações sanitárias 

[3]. Para além do referido, a Farmácia Valdrez possui ainda infraestruturas de suporte, 

tais como: ar condicionado, sistema de videovigilância interno, alarmes e 

equipamentos para o acondicionamento de medicamentos, tais como um frigorífico 

(destinado ao acondicionamento produtos termolábeis). 

2.4.1 Zona de atendimento ao público 

Trata-se de uma zona de especial destaque, uma vez que é nela que ocorre o 

primeiro contato do utente com o espaço e com os profissionais de saúde. 

Caracteriza-se por ser um espaço amplo, bem iluminado e climatizado, por forma a 

melhorar a relação utente-profissional de saúde. Dispõe de 3 balcões de atendimento 

individualizado, cada um com um computador com o programa Winphar® e acesso à 

internet, um dispositivo de leitura ótica, uma impressora, e ainda um terminal 

multibanco móvel comum. 

Existe ainda um espaço dedicado aos mais pequenos com livros para colorir, 

para que possam estar entretidos enquanto os familiares são atendidos e 2 cadeiras, 

para que os utentes possam repousar enquanto aguardam pela sua vez. 

 Exibe também uma balança que determina peso, altura e índice de gordura; 

um aparelho de medição da tensão arterial e vários expositores dedicados à 

puericultura, produtos de higiene oral, dermocosmética, produtos capilares e 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSR), de diversas marcas comerciais, 

sendo que alguns expositores relativos aos últimos têm um carater sazonal, sendo 

dado destaque aos artigos com maior rotatividade.  

Tendo o meu estágio iniciado em Março enfatizaram-se os expositores relativos 

a antigripais e, a partir de Abril deu-se destaque a solares, suplementos alimentares, 

produtos de limpeza facial e anti-celuliticos. Também se efetuaram diversas 

campanhas promocionais que para além de visarem aumentar a motivação de 

compra, permitiram escoar certas gamas com mais facilidade e contribuíram para a 

atração de novos clientes e satisfação dos já vinculados. 
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2.4.2 Zona de atendimento personalizado 

Trata-se de um gabinete dirigido ao utente, para que este possa discursar 

acerca das suas preocupações de saúde com mais privacidade e destinado à 

realização de testes bioquímicos. Para tal dispõe de dispositivos de medição e 

monitorização, bem como de todo o material destinado à realização dos testes, tais 

como: lancetas, tiras de medição, algodão, desinfetante, entre outros. 

Aqui tomam também lugar os curativos, a administração de injetáveis, 

consultas de nutrição, podologia e tratamentos estéticos como cavitação e epilação. 

2.4.3 Laboratório  

Zona onde estão armazenadas todas as matérias-primas, bem como 

recipientes de armazenamento e aparelhos necessários /balança analítica, agitador 

mecânico e placa de aquecimento) à elaboração de suspensões orais, medicamentos 

manipulados, nutracêuticos e produtos dermocosméticos 

2.4.4 Zona de receção de encomendas e acondicionamento de 

produtos 

É a zona onde ocorrem todos os processos relacionados com as encomendas. 

Aquando da chegada da encomenda, os funcionários das distribuidoras registam a 

data e a hora da entrega, o número de volumes e o técnico que efetuou a entrega 

rubrica, bem como a pessoa que rececionou a última e, depois trata-se de dar entrada 

dos produtos, operação que vai ser descrita mais à frente. 

Também é aqui que se efetua o controlo de stocks e que se acondiciona os 

produtos devidamente. Sendo que os medicamentos se encontram organizados 

consoante a sua forma farmacêutica (medicamentos orais sólidos, soluções e 

suspensões orais, soluções de aplicação tópica, ampolas, granulados, medicamentos 

de aplicação tópica, medicamentos de aplicação vaginal, supositórios, contracetivos 

orais, colírios, lancetas e agulhas de diabéticos) e por ordem alfabética, em gavetas 

deslizantes, no frigorifico (se forem termolábeis), em armários ou em estantes (no caso 

de laboratórios específicos ou a fim de acondicionar os excedentes), ou no caso dos 

dispositivos médicos numa arrecadação. Por questões logísticas, os medicamentos 

genéricos, encontram-se separadamente acondicionados, segundo ordem alfabética 

do princípio ativo e por dosagem, permitindo uma procura mais rápida. Têm-se em 

conta a disposição de alguns MNSRM na zona de atendimento, de acordo com 

estratégias de marketing. Mais se acrescenta que todos os produtos são armazenados 

segundo o método first in, first out (FIFO), por forma a promover a rotação de stocks. 
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2.4.5 Gabinete de direção técnica, contabilidade e biblioteca 

Local destinado à receção de fornecedores e colaboradores. Dispõe de 

bibliografia, documentos relativos à contabilidade e outros relacionados com parcerias 

com instituições específicas.  

Também é aqui que ocorre a verificação das receitas, corrigindo as últimas, a 

fim de detetar eventuais erros aquando do aviamento das mesmas.  

2.4.6 Zona de cacifos 

A zona de cacifos integra-se no numa área de vestiário, para uso dos 

colaboradores, possuindo cacifos individuais atribuídos a cada colaborador. 

2.4.7 Instalações sanitárias 

Área destinada a ser utilizada pelos funcionários e utentes e, ainda para a 

realização de testes de gravidez. 

2.5 Recursos humanos    

O contributo de uma equipa motivada, por um bom líder, parece-me crucial no 

seio de qualquer núcleo empresarial. Assim sendo, um bom planeamento, 

organização, motivação e delegação, tem necessariamente uma influência positiva na 

otimização da farmácia. 

Conforme o previsto no Artigo 28.º do DL n.º 307/2007, a direção técnica está 

assegurada exclusivamente por uma farmacêutica, Dr.ª Carla Conceição, também 

proprietária, sujeita a regras deontológicas e, a fim de gerir questões como ausências 

e impedimentos da primeira, encontram-se mais duas farmacêuticas, Dr.ª Fernanda 

Matias e Dr.ª Daniela Almeida com a finalidade de co-ajudar os farmacêuticos, existem 

duas técnicas devidamente habilitadas: D. Salvina e D. Maria José Mar [2]. 

 Integram também o quadro da Farmácia Valdrez o Dr. Vitor Silva, contabilista, 

e a D. Fátima, funcionária da limpeza. 

Todos eles realizam as tarefas delegadas de acordo com as suas capacidades 

e motivações e, interagem por forma a estarem ao corrente das situações mais 

importantes inerentes à farmácia, potenciando o esforço individual e, contribuindo para 

um atendimento personalizado de qualidade.  

3. UTENTES 

A farmácia é maioritariamente frequentada por habitantes locais, 

prevalentemente idosos, fidelizados e possuidores de ficha, que visitam a farmácia 

várias vezes por mês. Com regularidade, a farmácia é visitada por turistas, uma vez 
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que a primeira se encontra num lugar estratégico, na passagem para o miradouro de 

Santa Catarina. 

4.SISTEMA INFORMÁTICO 

Para desempenhar muitas das funções que tomam lugar na farmácia, recorre-

se ao programa informático Winphar®, adaptado às necessidades do farmacêutico 

atual, através do qual é possível melhorar o atendimento prestado ao utente, 

evidenciando por exemplo incompatibilidades medicamentosas, uma vez que se 

rentabiliza o tempo do atendimento, apostando no que realmente é importante: o 

aconselhamento. Para além destas funções, é uma ferramenta indiscutivelmente útil 

em todas as questões relacionadas com as encomendas, faturação, stocks, entre 

outros, predispondo de informação atualizada emitida pelas entidades reguladoras.  

Por outro lado, permite assim uma gestão eficaz de determinadas temáticas, 

tais como automatização de certas tarefas, análise reais de vendas e informação fiscal 

e financeira e, é usado tanto na realização de inventários, como na verificação de 

prazos de validade. 

Contudo, na minha perspetiva tem algumas falhas ocasionais, nomeadamente 

aquando da pesquisa de documentos entre vários meses, onde o sistema bloqueia, 

criando inconvenientes no atendimento. 

5. GESTÃO DE STOCKS 

O exercício de uma gestão eficaz dos stocks é imprescindível para otimizar a 

rentabilidade da farmácia, quer no que respeita a vendas, quer no que respeita a 

resultados, garantindo a sustentabilidade do negócio. Salienta-se que esta gestão de 

stocks reveste-se de maiores dificuldades no contexto de farmácias de oficina, em que 

o proprietário se trata de uma pessoa singular, como aliás é o caso, uma vez que as 

ligações a grupos de empresas é nula, o que se reflete num poder de negociação mais 

limitado, com repercussões a nível económico e financeiro. Outro fator, fora do 

domínio da responsável por esta tarefa Dra. Carla Conceição, trata-se da exportação 

paralela de medicamentos para outros países da Europa, onde os preços são 

superiores, refletindo-se em situações delicadas na cadeia de abastecimento das 

farmácias, colmatando com facilidade em ruturas de stocks. 

Importa também realçar que o exercício de gestão de stocks tem de ter em 

conta o conhecimento acerca das preferências dos clientes habituais, evitando a rutura 

de stocks, por forma a fortalecer o vínculo e, também pode servir para angariar novos 

clientes, uma vez que os últimos gostam de levar tudo o que pretendem, sem ficar 

com produtos pendentes. 
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Contudo, a realidade do mundo farmacêutico conta com milhares de produtos a 

comercializar, com a agravante da sazonalidade de grande parte deles e, torna-se 

efetivamente impossível dispor de todos eles. Então, torna-se necessário gerir e 

atualizar os níveis de stocks, com frequência, nunca descurando as campanhas 

publicitárias, que têm um impacto considerável na procura. Outro fator a considerar é a 

aquisição consciente de produtos de alta rotação, ou cosméticos, diretamente aos 

laboratórios, usufruindo de campanhas e bonificações, obtendo maior benefício 

económico. 

5.1 Pontos de encomenda e fornecedores 

A fim de tornar mais exequível a elaboração de novas encomendas recorre-se 

ao Winphar®, que analisa o tempo médio das existências de baixa e de alta rotação, 

por forma a criar-se uma ficha de produto com stocks mínimos e máximos 

estabelecidos de acordo com o número de unidades vendidas. 

 Com cada produto a exibir uma ficha que para além de conter informação 

importante como: prazo de validade, existências, preço, histórico do produto, 

informação técnica e gestão de stocks, à medida que vão sendo vendidas unidades, 

são sugeridas instantaneamente numa nova encomenda, sujeita a aprovação e 

reajustes, evitando ruturas de stocks e os efeitos nefastos que daí advêm, sendo 

necessário averiguar o fornecedor que confere mais vantagens à farmácia, sendo o 

mais eficiente, mais rápido e oferecendo comodidades de pagamento e na 

eventualidade de existirem devoluções. 

Na Farmácia Valdrez são efetuadas 2 encomendas previamente sugeridas pelo 

programa informático. Uma é feita a final da manhã e entregue à tarde e, outra ao final 

da tarde e entregue no início da manhã seguinte.  

Quando não se dispõe do produto, pode-se encomenda-lo, via telefone, 

diretamente à distribuidora, sendo as principais OCP ou Cooprofar e, se disponível, o 

mesmo poderá estar na farmácia em poucas horas, uma vez que têm lugar duas 

entregas diárias fixas. No caso de o produto em causa não estar disponível, pode 

estabelecer-se o contato com outro armazenista, ou então com farmácias com as 

quais se tem parceria.  

5.2 Receção e conferência de encomendas 

Todas as encomendas entregues têm que se fazer acompanhar pela fatura 

e/ou guia de remessa (original e duplicado). Na última têm que constar, sem exceção, 

o nome da farmácia, o nome do fornecedor, todos os dados relativos ao produto, por 

ordem alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI) ou nome comercial 

(código, nome comercial, forma farmacêutica, dosagem, quantidade pedida e 

quantidade aviada), preço unitário, preço total da encomenda, taxa de IVA, número de 
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unidades que perfazem a encomenda, número de fatura e, quando aplicável os bónus 

e condições especiais. 

Em muitas delas, recebem-se produtos de frio, que por serem termolabéis têm 

de ter condições especiais de transporte, sendo o mesmo feito em caixotes com 

cuvetes de gelo. No caso de estarmos na presença de psicotrópicos ou 

benzodiazepinas, temos de ter para além da fatura, a guia de requisição, em que o 

original da guia fica na farmácia para arquivar com a cópia da receita, e o duplicado é 

enviado para o fornecedor, para que este tome conhecimento da receção. 

Aquando da receção de encomendas é sempre imperativo confirma-las, a fim 

de averiguar se a quantidade enviada de cada produto, coincide com a quantidade 

pedida e, se se trata mesmo do produto em questão. Após esta tarefa, inicia-se o 

programa informático, no separador ‘’ Fornecedores’’ seleciona-se ‘’receção de 

encomendas’’, afere-se se é direta (no caso de ter sido efetuada pelo telefone) ou 

diária e, coloca-se o distribuidor. Inicia-se a inserção dos códigos dos produtos, com o 

auxílio do leitor, e, conferem-se os prazos de validade (atendendo ao número de 

existências), estado de conservação das embalagens e o preço de venda ao público 

(PVP). Salienta-se que no caso de estarem presentes produtos de frio, são os 

primeiros a ser rececionados, para imediato aprovisionamento, não comprometendo 

as suas características. Caso existam produtos de venda livre, o sistema calcula 

automaticamente o PVP, após a colocação do preço de venda à farmácia (PVF), 

imposto de valor acrescentado (IVA) e da margem de comercialização legal estipulada 

pela farmácia e, são impressas etiquetas autocolantes com o PVP respetivo. No final 

verificam-se os preços de custo e, se os totais estão conforme os da fatura e caso 

estejam, finaliza-se a encomenda com a colocação do número de fatura e da data. A 

receção é colmatada com a colocação da data, totais obtidos no sistema, carimbo e 

rubrica na fatura e posterior arquivo no dossiê do fornecedor respetivo. 

Podem ocorrer quatro situações na receção de encomendas:  

 No caso de haver falhas de produtos, tenta-se averiguar se outro 

fornecedor os tem, a fim de evitar rutura de stocks; 

 Se faltarem produtos que venham faturados, expõe-se a situação ao 

fornecedor e, normalmente, retificam esse lapso na próxima 

encomenda; 

 Se forem enviados produtos excedentes, os mesmos são devolvidos; 

 No caso de serem enviados produtos que se pediram, mas sem fatura, 

entra-se em contato com o fornecedor e o mesmo reencaminha a última 

por fax. 
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5.3 Controlo dos prazos de validade 

O prazo de validade de uma substância é definido como o período de tempo 

durante o qual o produto mantém a sua estabilidade física, química, toxicológica, 

microbiológica, galénica e terapêutica [4]. Após esse período podem ter lugar 

processos de alteração que para além de condicionarem a quantidade de substância 

ativa, logo a eficácia terapêutica, podem promover a formação de produtos tóxicos 

para o organismo. 

Desta forma, é necessário fazer um controlo do prazo de validade, não só 

aferindo o mesmo aquando da receção da encomenda, como também através de 

ações periódicas, em que com o recurso a uma listagem emitida pelo sistema 

informático, que seleciona todos os produtos cuja validade expire nos 3 meses 

seguintes e, faz-se uma revisão manual a alguma validade que não tenha sido 

introduzida no sistema, retificando essa situação e, desta forma é também possível 

averiguar alguma irregularidade entre stocks físicos e informáticos. Os produtos cuja 

validade termine nesse período são retirados e, sempre que possível devolvidos aos 

respetivos fornecedores, exceto os produtos relativos ao protocolo da diabetes que 

têm de ser devolvidos no mínimo com 120 dias. 

5.4 Devoluções 

As devoluções tomam lugar sempre que o produto já expirou, ou está prestes a 

fazê-lo; quando o Infarmed demanda a retirada do mercado; quando o produto se 

encontra deteriorado; quando a embalagem se encontra danificada ou incompleta ou 

quando existe um erro na encomenda (a distribuidora envia-o por excesso, ou a 

farmácia pede-o por engano). Normalmente, as devoluções são regularizadas por uma 

nota de crédito, ou por outro produto, com valor semelhante ao devolvido. 

Acede-se ao menu ‘’fornecedores’’, clica-se no separador ‘’devoluções’’ , 

seleciona-se o fornecedor correspondente e o preço de custo. Posteriormente, 

aparece uma ficha onde é necessário inserir o código do produto em questão, o motivo 

de devolução, o preço de custo e o PVP e é emitida uma nota de devolução em 

triplicado, que tem de ser carimbada e assinada. O original e o duplicado são enviados 

juntamente com o produto devolvido e o triplicado fica na farmácia. 

No entanto uma devolução pode não ser aceite e, nesse cenário o produto é 

devolvido à farmácia, com as implicações financeiras que lhe estão inerentes, sendo 

considerado uma quebra. 
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6. PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA 

6.1 Reconstituição de suspensões oral 

Algumas suspensões orais, como os antibióticos, estão acondicionadas em 

frascos, sob a forma de pó, por forma a manter a estabilidade e, como tal precisam de 

ser reconstituídos. 

Faz-se então reconstituição do antibiótico com água purificada até ao volume 

indicado nas indicações e, por norma, agita-se vigorosamente, completa-se o volume 

e volta-se a agitar. 

Aquando da dispensa é necessário alertar os utentes das condições especiais 

de conservação requeridas por algumas moléculas (ex: ácido clavulânico),a fim de 

garantir a sua estabilidade, exigindo armazenamento no frigorífico.  

6.2 Preparação de medicamentos manipulados 

Define-se medicamentos manipulados (MM), como sendo qualquer fórmula 

magistral, ou preparado oficinal, preparado e dispensado sob a responsabilidade de 

um farmacêutico. As boas práticas implicam o obedecimento a um conjunto de normas 

que abrangem pessoal, instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas, 

materiais da embalagem, manipulação, controlo de qualidade e rótulos, a fim de 

garantir credibilidade, segurança, qualidade e eficácia, tal como descrito na Portaria 

n.º 594/2004, de 2 de Junho [5]. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de manipular 

medicamentos com frequência, uma vez que a farmácia tem uma parceria com uma 

profissional de saúde na área da obesidade, controlo e manutenção do peso e, 

diariamente chegam à farmácia diversas requisições. Para além disso, ainda que com 

menos regularidade, chegavam requisições de manipulados para pediatria, uma vez 

que em certas situações é necessário administrar princípios ativos (ex: clobazam) que 

a industria farmacêutica só disponibiliza com dosagem e/ou forma farmacêutica (não 

se recomenda a deglutição de formas farmacêuticas orais sólidas a crianças com 

idade inferior a 6 anos) adequadas a adultos. 

Para cada MM é preenchida uma ficha de preparação e é impresso um rótulo 

com todas as indicações, precauções e nome do médico prescritor. 

O PVP dos MM é calculado mediante o valor dos honorários de preparação, 

valor dos materiais da embalagem e das matérias primas, de acordo com a formula 

que consta na legislação em vigor.   
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 7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE  

O ato farmacêutico integra, entre outros, a distribuição por grosso de 

medicamentos de uso humano e veterinário, produtos cosméticos e de higiene 

corporal, bem como de dispositivos médicos. Implica a dispensa do medicamento que 

consta na receita médica ou do MNSRM mais adequado, nunca desprovida de 

informação relevante para o utente, por forma a promover o seu correto uso e, ainda o 

acompanhamento e vigilância do utente [6]. 

De acordo com o DL nº176/2006, artigo 114º, incluem-se nos MSRM, todos 

aqueles que possam representar um risco, mesmo quando usados para o fim a que se 

destinam, caso não esteja presente vigilância médica; possam ser usados para fins 

diferentes daqueles a que se destinam; possuam efeitos secundários ou substâncias 

acerca das quais seja necessário aprofundar ou aqueles que impliquem uma 

administração via parentérica [7]. 

O mesmo DL, artigo 115º, estabelece que todos os medicamentos que não 

satisfaçam as condições supracitadas, são considerados MNSRM, podendo ser alvo 

de automedicação, sem constituir ameaça grave para o utente [8]. 

Segundo o DL 189/2008, de 24 de Setembro, um produto cosmético e de 

higiene corporal (PCHC) consiste em qualquer substância, ou preparação, destinada à 

aplicação nas diversas partes superficiais do corpo humano, com a finalidade única e 

exclusiva de o limpar, corrigir odores corporais, perfumar, modificar, proteger ou 

manter o aspeto [9]. Dado ser imperativo garantir os direitos do consumidor e proteger 

a saúde pública, é necessário estabelecer o cumprimento de exigências legais tal 

como descrito no DL n.º 63/2012, de 15 de Março [10]. Representam uma parte 

considerativa das vendas totais, uma vez que vivemos numa sociedade cada vez mais 

informada e preocupada com a aparência física e, por conseguinte mais exigente no 

que respeita ao aconselhamento, razão pela qual é crucial estar à vontade com os 

produtos disponíveis e selecionar aqueles que melhor se adequam a cada situação em  

particular. A fim de aumentar o meu à vontade no aconselhamento destes produtos 

tive a oportunidade de, para além de observar o aconselhamento dos restantes 

profissionais, assistir a formações de algumas marcas. Os produtos mais procurados 

na Farmácia Valdrez são cremes hidratantes, cremes para pele oleosa e pele sensível/ 

reativa, cremes com ação antirrugas e a nível sazonal os protetores solares e os 

produtos anticelulite. 

7.1 Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica  

A dispensa deste tipo de medicamentos só pode ser efetuada mediante um 

documento oficial: a receita médica eletrónica. A última só pode ser considerada 

válida, de acordo com o Artigo 9º da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de Maio, se estiver 
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dentro da validade, contiver o número da receita, a identificação do utente, da entidade 

financeira e do regime especial de comparticipação, ou do despacho que estabelece o 

regime especial de comparticipação- se aplicável, identificação e assinatura do médico 

prescritor, assim como da especialidade, designação DCI do medicamento, dosagem, 

forma farmacêutica e dimensão da embalagem, sendo que só pode ter no máximo 4 

medicamentos no total, podendo apresentar até 2 unidades de cada (excetuando os 

medicamentos de dose unitária, que podem conter até 4 unidades) [11]. É importante 

referir que no caso de o medicamento não possuir genérico comparticipado, no caso 

de só existir o de marca, ou ainda em algumas exceções expressas no artigo 6.º 

(margem ou índice terapêutico estreito, reação adversa prévia e continuidade de 

tratamento superior a 28 dias) e, mediante justificação, o médico pode prescrever o 

medicamento perante a sua designação comercial [11]. 

Na eventualidade de ter ocorrido falência do sistema informático, inadaptação 

fundamentado do prescritor, prescrição ao domicílio, ou noutras situações (até a um 

máximo de 40 receitas por mês), poder-se-á admitir receitas manuais, tal como 

verifiquei por diversas vezes durante o meu período de estágio. Para tais receitas 

serem consideradas válidas, têm de conter a identificação do médico, local de 

prescrição, dados relativos ao utente, data de prescrição, comparticipações especiais- 

se aplicável, identificação dos medicamentos e ausência de rasuras ou caligrafias 

diferentes [12,13].  

No caso de as receitas serem referentes a medicamentos manipulados, têm de 

incluir a menção ‘’manipulado’’ ou ‘’FSA’’ (Faça Segundo a Arte) e, não podem conter 

mais nenhum medicamento. No caso de se tratar de dispositivos médicos de controlo 

glicémico, englobados pelo Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes, 

são prescritos e faturados segundo um organismo específico, não podendo a receita 

conter outros medicamentos [12,13]. 

A dispensa de medicamentos deve ser feita de forma cuidadosa assegurando 

que o medicamento a entregar é o adequado, (o utente tem o direito de optar entre o 

medicamento genérico ou o de marca, desde que pertença ao grupo homogéneo e 

não estejam descritas exceções a) ou b)) está em boas condições, e que é entregue 

ao paciente certo. Cabe ao profissional que o dispensa comparticipa-lo, se for caso 

disso, ou se o utente tiver um regime de comparticipação complementar, fotocopiar a 

receita e imprimir as informações da venda em ambas as receitas e, dialogar com o 

utente a fim de assegurar que o prescrito está de acordo com a sintomatologia 

apresentada, poder excluir a existência de possíveis interações ou contraindicações e, 

informar de forma simples e sucinta acerca do uso correto e racional do medicamento 

e de possíveis medidas não farmacológicas que possam ter um efeito benéfico, a fim 
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de garantir o não abandono da terapêutica e maximizar o potencial da última. Ao 

utente cabe assinar o verso da receita, onde fica registado o direito de opção, quando 

aplicável, que fica na farmácia para ser verificada, assinada e carimbada. 

 São 4 os modelos de receita médica em vigor:   

 Receita médica não renovável: prescrição de tratamentos de curta 

duração. Apresenta uma só via e tem 30 dias de validade; 

 Receita médica renovável: prescrição de tratamentos prolongados, para 

comodidade do doente a fim de o último poder adquirir os 

medicamentos sem voltar ao médico. Apresenta 3 vias (um original e 

duas vias autocopiáveis) e a validade de 6 meses. 

 Receita médica especial: prescrição de medicamentos com substâncias 

do tipo estupefaciente ou psicotrópico, de acordo com o especificado 

com o DL nº15/93, de 22 de Janeiro. Pretende resguardar riscos 

abusivos, toxicodependência ou utilização ilegal [14]. 

 Receita médica restrita: Utilização reservada a certos meios 

especializados (Hospital ou estabelecimentos diferenciados), ainda que 

alguns deles possam ser adquiridos na farmácia.  

No meu estágio apercebi-me que o principal problema para a não aceitação de 

receitas se devia ao período de validade já ter sido expirado e, é importante alertar o 

utente acerca deste parâmetro.  

Na Farmácia Valdrez, quando o utente, por qualquer razão, não pretende 

levantar todos os medicamentos prescritos na receita, a última pode ficar suspensa, 

podendo o primeiro levantar os restantes antes que a validade expire. Por outro lado, 

como se trabalha com fichas de cliente, é comum que alguns deles não paguem no 

ato de entrega, reservando o pagamento total dos artigos pendentes a crédito para um 

momento que lhes seja mais oportuno, podendo assim ficar uma venda a crédito, ou 

no caso de apresentar receita mas não querer fecha-la, ou caso fique de trazer receita 

à posteriori, uma venda suspensa a crédito.   

7.1.1 Psicotrópicos e estupefacientes 

Exigem, como já foi mencionado, uma receita especial uma vez que se tratam 

de substâncias com uma elevada afinidade para o sistema nervoso central, sendo 

suscetíveis de causarem dependência física e psíquica, bem como de serem usadas 

para fins ilegais. Para um controlo mais apertado é necessário o cartão de cidadão do 

adquirente, uma vez que esta venda é um pouco mais elaborada do que qualquer 

outro MSRM. Assim sendo o sistema informático exibe uma ficha onde tem que se 
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preencher vários campos, com os dados do utente, de quem o adquire, do médico 

prescritor e do local de prescrição.[15]  

A receita original é encaminhada para a entidade correspondente, um dos 

duplicados é envidado ao Infarmed até ao dia 8 do segundo mês a seguir à dispensa, 

que tem a responsabilidade de fiscalizar e controlar este tipo de medicamentos e, o 

outro duplicado fica arquivado na farmácia, por um período de 3 anos. Trata-se de 

uma venda mais demorada, a qual presenciei e efetuei algumas vezes durante o 

estágio. [15] 

 7.2 Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica  

A dispensa deste tipo de medicamentos é com vista ao alívio, tratamento ou 

prevenção de sintomas e que podem ser concedidos sem supervisão médica, dotando 

as populações de maior autonomia no que respeita à sua saúde [16]. 

 No entanto, é necessário reforçar a intervenção do farmacêutico na utilização 

de medicamentos deste tipo, praticando sempre um atendimento coeso e de 

qualidade, uma vez que estes são passíveis de automedicação e o seu uso 

inadequado pode conduzir a complicações. Cabe também ao farmacêutico 

redirecionar o utente para o médico, quando achar que se aplica. Tratam-se, regra 

geral, de medicamentos não comparticipados.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de aconselhar MNSRM para as 

mais diversas situações, ainda que em algumas situações consultasse as colegas, 

para trocar ideias e selecionar a melhor solução. Com base na minha experiência, 

posso dizer que os MNSRM mais procurados são os analgésicos, laxantes e 

antidiarreicos, antitússicos e anti-histamínicos. 

7.2.1 Medicamentos Homeopáticos 

Segundo o que consta no DL n.º 94/95, de 9 de Maio, um medicamento 

homeopático é obtido através de substâncias ou matérias-primas homeopáticas, de 

acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia, ou na sua 

ausência na farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado-Membro. A sua 

preparação envolve a utilização de quantidades mínimas de substâncias ativas 

(obtidas através de diluições e dinamizações sucessivas) [17].  

Na Farmácia Valdrez não se preparam este tipo de produtos e, quando alguém 

o solicita, encomenda-se o mesmo à Farmácia Barreiros. 

 

7.2.2 Produtos para alimentação especial e dietéticos 

São produtos cuja segurança se encontra regulamentada no DL 136/2003 de  
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 28 de Junho.  

São elaborados a fim de atenderem às necessidades dietéticas de pessoas em 

condições fisiológicas especiais. Destacam-se os produtos direcionados para pessoas 

com problemas metabólicos, podendo ser hipo ou hipercalóricos, proteicos e 

glicídicos, ou com outras particularidades nutricionais de acordo com o fim a que se 

destinam.  

Com regularidade dispensei produtos das marcas Fortimel® e Resourse®, 

destinados a idosos e a doentes oncológicos. 

Os suplementos alimentares, segundo o DL supracitado são géneros 

alimentícios, destinados a complementar um regime alimentar normal e um estilo de 

vida saudável, mas suprindo necessidades específicas de certos nutrientes. É tarefa 

do farmacêutico selecionar o produto mais adequado para o efeito pretendido [18].  

7.2.3 Produtos de puericultura e obstetrícia e nutrição infantil 

Destinam-se a facilitar o sono, relaxamento, higiene, alimentação e sucção das 

crianças. Integram este grupo acessórios como chupetas, tetinas, biberões, fraldas, 

escovas de dentes e outros [19]. 

No que respeita a obstetrícia, incluem-se cremes anti estrias, soutiens de 

amamentação, cintas pré e pós-parto, extratores de leite, entre outros. 

Para a alimentação infantil a oferta é vasta, estando disponíveis leites de 

transição e preparados para lactentes, leites de crescimento, leites especiais, cereais 

lácteos, farinhas para papas, boiões e infusões.  

7.2.4 Produtos fitoterapêuticos  

De acordo com o estabelecido pelo DL nº176/2006, de 30 de Agosto são 

aqueles que têm exclusivamente substâncias ativas derivadas de plantas; preparações 

à base de plantas; ou uma ou mais substâncias ativas derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas. Verifiquei que estes 

tipos de medicamentos são mais procurados em alterações de sono (Valdispert®), 

problemas digestivos (Cholagutt®) e emagrecimento [20]. 

7.2.5 Produtos e medicamentos de uso veterinário 

O DL n.º 232/99, de 24 de Junho, estabelece que produto de uso veterinário é 

aquele que se destina aos animais, quer para tratamento ou prevenção das doenças e 

sintomas no meio zootécnico, promoção do bem-estar e estado hígio-sanitário, 

correção ou modificação das funções orgânicas, quer para se aplicar nas instalações 

dos animais [21]. 
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Na Farmácia Valdrez este tipo de medicamentos não têm muita saída, mas 

para dar resposta a alguns pedidos, dispõe-se de 2 gavetas reservadas a produtos de 

maior rotação, como é o caso dos antiparasitários externos de animais domésticos.  

7.2.6 Dispositivos médicos 

Qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo, 

usado para fins de diagnóstico ou terapêuticos, cujo principal efeito não seja 

conseguido através de meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora 

possa ser suportado pelos últimos é designado por dispositivo médico, segundo o DL 

n.º 145/2009, de 17 de Junho. Demostram ser relevantes para a melhoria da saúde e 

qualidade de vida das populações, dando o seu contributo para a redução da doença 

[22]. 

A Farmácia Valdrez oferece uma vasta gama de dispositivos médicos, a 

destacar as tiras para a medição da diabetes, os materiais de penso, emplastros 

medicamentosos, material ortopédico, seringas e testes de gravidez. 

7.2.7 Medicamento imunológico 

Segundo o estipulado no  DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto, integra produtos 

cuja substância ativa é uma substância biológica e destina-se a conferir resistência 

específica contra certas doenças. Compreendem vacinas, toxinas, ou qualquer outro 

produto destinado a diagnosticar, induzir ou reduzir uma hipersensibilidade específica 

na resposta imunológica a um agente alérgeno [7]. 

7.3 Comparticipação de medicamentos 

O DL n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro, estabelece a comparticipação de 

medicamentos através de um regime geral, aplicável a todos os cidadãos (01) e, de 

um outro especial (48), o qual é aplicado em situações específicas que englobam 

determinadas patologias ou grupos de doentes. No regime geral de comparticipação, o 

Estado paga uma percentagem do preço dos medicamentos, de acordo com os 

escalões apresentados na Portaria n.º 994-A/2010, de 29 de Setembro e na Portaria 

n.º 1056-B/2010, de 14 de Outubro. O sistema está organizado de forma que 

medicamentos destinados a patologias mais incapacitantes, ou crónicas, tenham 

comparticipações mais elevadas, sendo a taxa de comparticipação definida através de 

portarias/ despachos específicos [23-25]. 

Segundo os princípios de Justiça Social, os pensionistas com rendimentos 

inferiores ao Rendimento Mínimo Nacional, usufruem de uma majoração dos escalões 

de comparticipação, estando cobertos por um regime especial de comparticipação, 

encorajando o não abandono da terapêutica. 
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Salienta-se que para além do Sistema Nacional de Saúde (SNS), existem 

outras entidades comparticipantes, cada uma com a sua percentagem específica. 

Quando os utentes são simultaneamente beneficiários de um sistema e de um 

subsistema de saúde, usufruem de uma comparticipação complementar. Nesse caso o 

utente tem que apresentar o cartão do subsistema do qual é beneficiário e acionam-se 

os procedimentos já referidos. 

7.4 Medicamentos genéricos, sistema de preços de referência  

A Europa exibe uma população envelhecida e, a par disso, vem uma grande 

despesa com a saúde, aumentando a pressão sobre o SNS. Uma das soluções para 

combater os crescentes custos com o sistema de saúde trata-se do uso de 

medicamentos genéricos [26]. 

De acordo com o Estatuto do Medicamento considera-se medicamento 

genérico “o medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados”. Sendo assim, os medicamentos genéricos terão a mesma qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos originais, apresentando a vantagem de terem 

um preço mais baixo. Assim sendo, para além dos utentes poderem usufruir de um 

tratamento eficaz a baixo custo, o SNS também diminui consideravelmente os custos 

com a sua comparticipação [7]. 

O sistema de preços de referência trata-se de um subsistema em vigor desde 

2002, com revisão trimestral, que se aplica sempre que existam medicamentos 

genéricos comparticipados, sendo que a comparticipação do Estado recai sobre um 

preço de referência, previamente estabelecido. Esse mesmo preço de referência é 

definido para cada grupo de medicamentos com igual substancia ativa, dosagem e 

forma farmacêutica (mesmo grupo homogéneo) e corresponde à média dos 5 PVP 

mais baixos no mercado [27]. Deste modo promove-se a competição com os 

medicamentos de marca, suscitando a descida do preço dos últimos. 

 Apesar de toda a informação disponível e campanhas que se foram realizando 

ao longo dos anos, pude verificar a apreensão de muitos utentes no que respeita a 

genéricos e, apesar de tentar promover os genéricos como medicamentos seguros, 

eficazes e de qualidade, senti uma falta de confiança considerável em relação aos 

mesmos, sendo que muitos deles optavam pelo original. 

7.5 Receituário e faturação 

Para que seja devolvido farmácia o valor da comparticipação dos 

medicamentos dispensados é necessário realizar todo um conjunto de procedimentos. 
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As receitas, após terem sido conferidas, carimbadas e assinadas, devem ser 

separadas por organismo e, agrupadas em lotes, sendo que cada lote tem de conter 

30 receitas, organizadas por ordem crescente, podendo só o último lote de cada mês 

conter menos que as 30 estabelecidas. Se durante a verificação do receituário forem 

detetados erros, deve-se proceder à sua correção, sendo que em alguns casos pode 

ser necessário contactar o utente, ou até o médico [13]. 

Os lotes são fechados no final de cada mês, imprimindo-se um Verbete de 

identificação que contém o nome e o código da farmácia, mês e ano referente às 

receitas, número de lote, código do organismo, quantidade de receitas e de 

medicamentos, valor total correspondente ao PVP, valor pago pelo utente e valor a 

pagar pela entidade. Este documento para além de carimbado é rubricado pelo 

responsável pela faturação e anexado ao lote correspondente [13]. 

Até ao dia 10 do mês seguinte as receitas relativas ao SNS são enviadas para 

o Centro De Conferência de Faturas (CCF) e aquelas correspondentes a outros 

organismos são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias (ANF). 

Quando as entidades responsáveis detetam irregularidades nas receitas 

devolvem-nas à farmácia, a fim da última poder corrigi-las a fim de reaver o valor de 

comparticipação. 

8. FARMÁCIA CLÍNICA  

Atualmente a obesidade, diabetes mellitus tipo 2, dislipidémia e hipertensão 

arterial constituem importantes fatores de risco cardiovascular (FR-CV), cuja 

prevalência global tem vindo a aumentar [28]. 

Dado o teor de proximidade que a Farmácia Valdrez mantem com os seus 

utentes é frequente acompanha-los e, para isso recorre-se à monitorização de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos, o que para além de promover a saúde e 

melhoria da qualidade de vida, pode também permitir também identificar casos de 

risco precocemente, uma vez que o farmacêutico tem, por excelência, um papel crucial 

e privilegiado na informação e aconselhamento do utente. 

8.1 Determinação da pressão arterial  

Trata-se do parâmetro medido com mais frequência, o que é concordante com 

o facto de a hipertensão arterial (HTA) representar o maior problema de saúde pública, 

sendo um dos objetivos principais controla-la, por forma a reduzir a morbilidade e 

mortalidade cardiovascular.  

Antes de ser efetuada a medição, os utentes são convidados a sentarem-se 

durante uns 3-5 minutos e é-lhes perguntado se ingeriram substâncias estimulantes, 

se são fumadores, se estão medicados para a HTA e os valores basais. A medição é 
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feita com recurso a um tensiómetro, ou em situações particulares a um 

esfigmomanómetro, que para além de apresentar os valores de pressão diastólica e 

sistólica, mede também as pulsações. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, considera-se uma pressão arterial 

ótima se inferior a 120/80 mmHg [29]. 

Pude verificar que, tal como descrito na bibliografia, que grande parte dos 

doentes hipertensos não mantém a tensão arterial controlada, razão pela qual é 

importante efetuarem registos periódicos a fim de na próxima consulta o médico 

reformular, se necessário, o plano terapêutico [29]. Para além disso, este é o momento 

para reforçar a adesão à terapêutica, caso aplicável, e promover um estilo de vida 

saudável. Também detetei situações pontuais de pessoas com as tensões elevadas e 

nesse caso, abordei a importância das medidas não farmacológicas e da medição 

regular da pressão arterial e, se o objetivo não for alcançado com tais medidas dever-

se-á encaminhar o utente para uma consulta médica a fim de ser considerada a 

terapêutica farmacológica.  

8.2 Determinação da glicémia 

Trata-se de uma medição efetuada por punção capilar, com recurso a  

um aparelho semiautomático, com desinfeção prévia do dedo, com álcool a 70%. 

É importante dialogar com o utente a fim de verificar se o último realiza este 

teste por rotina, sendo doente crónico, ou se apresenta algum sintoma que o faça 

suspeitar de diabetes. Para além disso é importante saber se o doente está em jejum, 

ou não, sendo que os valores ideias de glicemia em jejum são de 70-100 mg/dL, pós-

pandrial ≤ 200 mg/dL e ocasional ≤ 140mg/dL. Os valores devem ser interpretados 

pelo farmacêutico, que deve promover a adoção de um estilo de vida saudável, a 

adesão à terapêutica- se aplicável, e a monitorização regular dos níveis de glicose, se 

fizer sentido. Para além disso podem surgir situações em que será necessário 

encaminhar o utente para uma consulta médica ou mesmo para as urgências. 

8.3 Determinação do colesterol total e triglicerídeos  

Trata-se de um determinação realizada igualmente através de uma punção 

capilar, com recurso a um aparelho semiautomático, com tiras específicas para a 

averiguação de cada um dos parâmetros. Devem ser determinados em jejum e valores 

de colesterol total ˃ 190 mg/dL e de triglicerídeos ˃ 150 mg/dL devem constituir um 

sinal de alerta, devendo o utente ser devidamente encaminhado para uma consulta 

médica, uma vez que são FR-CV. 
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 8.4 Controlo de peso, altura e IMC 

A Farmácia Valdrez dispõe de uma balança eletrónica que determina todos 

estes parâmetros que podem ser passiveis de aconselhamento quando se apresentam 

desviados do ideal, sendo os utentes encorajados a adotar estilos de vida saudáveis, 

dando enfase a uma alimentação equilibrada e exercício físico.  

8.5 Administração de vacinas e medicamentos injetáveis 

É feita por uma farmacêutica com uma formação específica na área, 

oferecendo um serviço seguro e de qualidade. 

8.6 Teste de gravidez 

Pontualmente tive a oportunidade de efetuar testes de gravidez, sendo que na 

Farmácia se efetuavam testes imunológicos rápidos e com uma elevada taxa de 

fiabilidade, baseados na deteção da hormona gonadotrófica coriónica humana (hCG) – 

hormona segregada pela placenta após fertilização e passível de ser detetável na 

urina cerca de 7 a 10 dias após a última. 

O teste é realizado a partir de um kit que contém uma tira que é mergulhada na 

urina, durante 10 segundos. O resultado é obtido em menos de 5 minutos. Quando é 

positivo apresenta duas bandas (controlo e teste); quando é negativo apresenta 

apenas uma banda (controlo). É aconselhável realizar o teste a partir do primeiro dia 

de atraso da menstruação e de preferência com a primeira urina da manhã, pois é a 

que está mais concentrada em hCG [30]. 

Caso o resultado seja negativo, é importante informar que o teste deverá ser 

repetido dentro de 3 a 5 dias, uma vez que os níveis de hCG na urina, duplicam a 

cada dia [30]. 

8.7 VALORMED 

Os utentes estão cada vez mais sensibilizados para o perigo ambiental que 

representam os medicamentos, ou outros produtos farmacêuticos, então quando 

inutilizados entregam os mesmos na Farmácia, onde se encontra um contentor que 

depois é direcionado para a entidade competente, que se responsabiliza pela 

eliminação segura dos mesmos, salvaguardado o meio ambiente. Contudo, é de 

salientar o papel proactivo da Farmácia nesta temática, sendo os utentes alertados 

para o risco de saúde pública que representa a eliminação destes produtos através do 

lixo doméstico [31]. 
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Parte II- Casos de estudo  

1. Ações de marketing e Facebook 

Para além de o país enfrentar um período turbulento marcado por crises 

económicas e financeiras, com constantes alterações do mercado e com alterações 

legislativas que vieram permitir a abertura de postos de venda de MNSRM, 

sustentados em grandes grupos de distribuição, aumentando consideravelmente a 

concorrência e, para fazer face a este cenário é necessário tentar reduzir custos e 

eliminar desperdícios, otimizar os serviços e recursos humanos, ter um conhecimento 

ainda mais minucioso do setor e a adotar estratégias comerciais, como campanhas e 

promoções, ajustando-as às necessidades quotidianas, diversificando novos públicos 

e estabelecendo novas tendências de consumo. Nesse sentido, mensalmente fui 

discutindo com a responsável a marca/ conceito que queríamos projetar, instalando o 

conceito de ‘’Marca do mês’’ e, a par disso, fomos realizando promoções em certos 

produtos. Na véspera do dia da Mãe, 2 de Maio, com o intuito de prezar as nossas 

clientes, distribui 30 vouchers de desconto (Anexo I) em produtos 

dermofarmacêuticos, associados a uma flor, o que foi bem recebido pelos utentes e, 

cerca de 60% dos clientes retornaram à farmácia a fim de gastar o seu vale. 

 Importa então referir o conceito de merchandising que pretende conciliar um 

conjunto de atividades de marketing e comunicação, por forma a destacar produtos/ 

serviços no ponto de venda, com o intuito de aumentar o volume de vendas [32]. No 

contexto farmacêutico o merchandising é regulamentado pelo INFARMED que impõe 

que este tipo de ação só possa ser referente a MNSRM. É fundamental destacar os 

eventos promocionais, uma vez que é crucial para que a escolha do cliente recaia 

sobre os mesmos, sendo este um processo cada vez mais independente e criterioso, 

considerando a quantidade e facilidade com que todos têm acesso à informação. 

Segundo Andersen, a comunicação define-se como o ‘’ato humano de 

transferência de uma mensagem entre interlocutores para que esta seja entendida e 

dotada de um significado’’. No sentido de promover um produto/serviço e estabelecer 

ligação com os clientes, surge o conceito de comunicação de marketing [32;33]. Trata-

se de uma ferramenta essencial aquando apresentação nos mercados, onde a 

diferença entre os produtos concorrentes não é muito significativa. O objetivo prende-

se em persuadir, mudar de opinião, construir imagens e delinear um produto/serviço 

na mente dos clientes, valorizando-o. 

A comunicação interna reveste-se de extrema importância, uma vez que 

assegura a transversalidade e uniformidade na transmissão da mensagem, a fim de 

alcançar os objetivos finais [34]. A sinergia entre as comunicações internas e externas 
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traduz-se numa correta mensagem de comunicação, maior cooperação organizacional 

e numa melhor rentabilidade. 

Os meios de comunicação, tais como a internet e as redes sociais, são canais 

de propagação da mensagem, sendo grandes aliados no que respeita ao 

impulsionamento do negócio, fomentando interações com os clientes e apresentam a 

vantagem de serem gratuitos, podendo atuar sinergicamente com ferramentas de 

comunicação tradicionais.  

Visto que as pessoas passam cada vez mais tempo no computador, ou noutros 

dispositivos com acesso à Internet, criaram-se novos hábitos e dinamizou-se a 

pesquisa e a difusão de informação é efetuada de uma forma quase automática. Desta 

forma, considerando que a imagem e a marca da farmácia são elementos 

fundamentais, mas a forma como são comunicadas é crucial para uma boa projeção, 

optei por fazer um Facebook para a Farmácia que, para além de servir como 

ferramenta de comunicação, publicitando e divulgando campanhas, também se 

revelou uma mais valia no que respeita ao conhecimento das novidades e no 

apuramento de necessidades do mercado, tendo-me sido particularmente útil para 

uma melhor compreensão acerca do produto/ gama de produtos em causa, 

contribuindo para um melhor exercício da minha função (Tabela 1). 

Com a dinamização da página foi notória a evolução positiva da popularidade 

da mesma (Figura 3).  

 

            Figura 3 - Evolução de número de ‘’gostos’’ desde Março até Agosto 
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Tabela 1 - Discriminação do conteúdo publicado ao longo dos meses de estágio 

 

  Conceito 
mensal a 
promover 

Campanhas 
promocionais 

Divulgação de 
serviços/iniciativas 

a decorrer na 
Farmácia 

Posts 
informativos 

 
 
 
 
Março 

 
 
 

Todos os 
produtos 

dermocosméticos 

 
Produtos de 
limpeza da 

gama Pureté 
Thermale, da 

Vichy®; 
Elancyl®; 
Kératine® 

 
Rastreio auditivo 

 
Nutracêuticos 
(Manipulados) 

 
Rastreio ‘’Peso 

Ideal’’ 

 
Nutracêuticos 
(Manipulados) 

 
Alergias 

 
Perfumes 
genéricos 

 
 

 
 
 
 
 
Abril 

 
 
 

Toda a gama 
Lierac® 

 
 

Toda a gama 
Galenic® 

Klorane®; 
Produtos 

solares Avène; 
Géis de banho 

e Champô 
Farline®; 
Ducray® 

tratamento anti-
queda; 

Loções cor 
porais Farline®; 

Mustela® 

 
 

 
Dieta Easy Slim 

 
 
 

Dia da Mãe 

 
Piolhos 

capilares 
 

Alimentos para 
elevar níveis de 

serotonina 
 

A importância 
da limpeza 

facial 

 
 
 
Maio 

 
 
 

Todos os solares 
Polysianes® 

 
 
 

Produtos de 
bebé Uriage® 

 
 
 
--------------------------- 

Produtos 
Polysianes® 

 
Gama 

Polyphenol 
Caudalie® 

 
Águas Termais 

 
 
 
Junho 

 
  
 

Vichy® 

 
 
 

Tangle 
Teezer® 

 
 
 

--------------------------- 

Como 
conquistar o 
bronzeado 

perfeito 
 

Beauty & Go 
Martiderm® 

 
Lamicreme® 

Julho Todos os 
produtos de 

limpeza facial 

 
Produtos 
Filorga® 

Rastreio 
Cardiovascular 

 
Mini facial Filorga® 

 
--------------------- 

Agosto Todos os solares Todos os 
solares 

--------------------------- Calçado Wok® 
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Contudo, é sabido que as redes sociais podem constituir um fator de risco, uma vez 

que qualquer publicidade negativa se pode propagar rapidamente por toda a rede e, é 

necessário interagir com o cliente de uma forma racional, respondendo de forma 

credível e profissional, provando aos demais clientes que para além da promoção de 

produtos/ serviços, a satisfação dos clientes nunca será descurada e, será sempre a 

prioridade [35]. 

2. Proteção solar 

A necessidade de recurso à fotoproteção é uma realidade, face aos danos que 

os raios UV podem causar ao nosso organismo. Apesar de tudo, quase que arrisco a 

dizer que os protetores solares são quase exclusivamente procurados na altura do 

Verão e, é necessário alertar para os perigos a longo prazo do descurar deste gesto. 

Por outro lado, é necessário saber aconselhar o produto mais adequado tendo em 

conta a idade e as preferências galénicas, razão pela qual é necessário saber as 

possibilidades existentes no mercado e selecionar a que mais vai de encontro aquela 

situação em particular. 

As crianças são muitas das vezes um motor eficaz para fazer chegar a 

mensagem aos pais, e, como tal optei por realizar uma apresentação acerca do sol e 

dos perigos que lhe estão associados, para que desde cedo possam estar 

familiarizados com o gesto, não o associando exclusivamente à praia e sensibilizar 

quem os rodeia. 

A apresentação tomou lugar a 27 de Maio, no dia do Protetor Solar, na Escola 

das Condominhas e, foi realizada a todos os alunos do 1º ao 4º ano, perfazendo um 

total de 104 alunos, ainda que tivesse optado por dividir as turmas e por apresentar 

dois power points diferentes, adequando o discurso, uma vez que a mensagem podia 

ser passada de uma forma mais elaborada às crianças do 3º e 4º anos (Anexo II). No 

final e, após a audição de uma música alusiva ao protetor solar, foram distribuídos 

livros ‘’Os amigos Avène® do sol’’ , que para além de atividades lúdicas, continham 

um vale de desconto com vista a aliciar uma visita à Farmácia. Realizei alguns jogos 

com eles, por forma a que assimilassem tudo com mais facilidade e leveza (Anexo III).  

2.1 A pele  

A pele é provavelmente um dos nossos cartões de visita mais poderosos e, é 

inegável o aumento de preocupações que se tem vindo a verificar com a mesma. 

Trata-se do maior órgão do corpo humano, representando cerca de 16 % do 

peso corporal, sendo dotada de resistência, flexibilidade e impermeabilidade [36-38].  

Anatomicamente a pele é constituída por três tecidos justapostos: a epiderme, 

derme e hipoderme [39]. A epiderme é um epitélio pavimentoso estratificado,  
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organizado em cinco camadas com características diferentes (Tabela 2). 

Tabela 2 - Camadas epidérmicas [42,43] 

Camada Descrição 

Basal /Germinativa Células cubicas ou cilíndricas 
(queratinócitos basais) que estão em 
constante divisão e originam as camadas 
epidérmicas restantes; Contém também 
os melanócitos; resistente ao processo 
apoptótico  

Espinhosa Células poligonais cuboides de núcleo 
central com pequenas expansões 
citoplasmáticas; inicia-se o processo de 
queratinização; formação dos corpos 
lamelares e dos grânulos de querato-
hialina 

Granuloso Células poligonais de núcleo central, cujo 
citoplasma contem grânulos de queratina; 
inicia-se a cornificação onde as células 
sofrem apoptose diferenciando-se em 
corneócitos 

Lúcida  Somente presente em certas áreas, onde 
a camada córnea é mais espessa; 
contem células com processo de 
queratinização avançado 

Córnea  Células aplanadas e anucleadas; 
maioritariamente constituídas por 
queratina; barreira físico-quimica aos 
patógenos, agentes ambientais, produtos 
químicos e radiação ultravioleta 

 

Tais camadas dispõem de células com características diferentes (Tabela 3). 

Tabela 3 - Tipos de células epidérmicas e respetivas funções [44] 

Tipo de célula Função 

Queratinócito Barreira mecânica, produção de citocinas 
e sinalização celular; contribuem para 
reações imunológicas naturais e 
inflamação cutânea  

Melanócito Síntese de pigmentos, absorvem parte da 
energia transmitida pelo sol 

Células de Langerhans Apresentação de antigénios  

Células de Merkel Síntese de catecolaminas e sensibilidade 
tátil  

 

A derme é delimitada superiormente pela membrana basal e, é 

maioritariamente formada por tecido conjuntivo denso, com diversas células residentes 

(fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos e células adiposas) (Tabela 4), por 

vasos sanguíneos e linfáticos, que asseguram a sua nutrição e por fibras nervosas que 

interagem com o ambiente. A hipoderme, por sua vez é formada por tecido conjuntivo 
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frouxo que faz a ligação com os órgãos adjacentes e exerce funções de isolamento 

térmico, bem como de proteção mecânica [38,40, 41]. 

Tabela 4 - Tipos de células existentes na derme e respetivas funções [42] 

Tipo de célula Função 

Fibroblasto Produção de colagénio, elastina e de 
substância fundamental, para elaboração 
de rede de fibras 

Macrófago Secreção de citocinas 

Mastócitos Libertação de moléculas 
farmacologicamente ativas 

Plasmócitos  Produção de anticorpos 

Leucócitos  Participação em respostas imunológicas 

 

A pele é responsável por diversas funções, tais como:  

 Função de revestimento, intrinsecamente relacionada com as 

propriedades elásticas e plásticas da pele; 

 Proteção física, uma vez que funciona como barreira, impedindo a 

desidratação excessiva, atribuída à espessura da epiderme, à estrutura  

elástica da derme e à composição do tecido adiposo; 

 Proteção química e bioquímica, através da função antimicrobiana 

conferida pelos lípidos, ácidos, enzimas hidrolíticas, péptidos 

antimicrobianos e células fagocíticas; 

 Síntese vitamina D3, colesterol e melanina; 

  Termo-regulação, efetuada pelas glândulas sudoríparas, vasos 

sanguíneos e tecido adiposo. 

2.2 O espetro de radiação solar 

Do espetro solar apenas 7% da radiação atinge a superfície terrestre, uma vez 

que os restantes 93% são retidos pela atmosfera. 

Trata-se de um espetro composto por radiação eletromagnética, classificada 

consoante o seu comprimento de onda: cerca de 5% radiação UV (280˂λ˂400 nm), 

45% radiação visível (400˂λ˂800 nm) e 50% radiação infravermelha (λ˃800 nm) [45]. 

Considerando o espetro de radiação UV, subdividimo-lo em radiação UVC 

(200-280 nm), a mais energética, altamente lesiva para o Homem, mas que não 

alcança a superfície terrestre uma vez que é totalmente absorvida pela camada de 

ozono; radiação UVB (280-320 nm) e radiação UVA (320-400 nm), a de maior 

comprimento de onda, mas de menor energia [45]. 
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2.3 Efeitos da radiação UV  

A exposição à radiação solar confere inúmeros benefícios (psicológicos e 

físicos), porém a exposição frequente e intensa pode causar danos ao organismo.  

A radiação ultravioleta trata-se da radiação de maior energia e, dentro da 

resposta aguda engloba o eritema, mutagenicidade, imunossupressão e 

bronzeamento, enquanto que cronicamente associa-se ao fotoenvelhecimento, 

carcinomas e a alterações do sistema imunitário [45-47]. 

As radiações solares penetram na pele de forma irregular. Alguns fatores 

individuais, étnicos, regionais e anatómicos influenciam a penetração da radiação, 

razão pela qual as palmas das mãos e as plantas dos pés são menos sensíveis, por 

apresentarem um espessamento da camada córnea.  

O envelhecimento cutâneo trata-se de um processo dotado de alta 

complexidade, uma vez que se deve à acumulação de várias substâncias nas células 

e tecidos, desencadeado por fenómenos intrínsecos: formação de radicais livres, 

alterações hormonais; ou por fenómenos extrínsecos: exposição à radiação UV, 

exposição ao tabaco, radiação infravermelha e desnutrição. O fotoenvelhecimento 

surge inerente aos efeitos da radiação de baixa energia UVA, uma vez que esta é 

dotada de elevado potencial de penetração dérmico, ativando enzimas que degradam 

o colagénio, as metaloproteinases (MMPs), e geram radicais livres, que por sua vez 

conduzem a danos oxidativos que alteram as estruturas da pele. A radiação UVA está 

também associada a hiperpigmentação imediata e alguns carcinomas, por dano 

oxidativo ao ácido desoxirribonucleico (DNA) dos queratinócitos. Já a radiação UVB, 

possui alta energia, mas menor capacidade de penetração na pele, atuando 

maioritariamente na epiderme e, causa frequentemente eritema, queimaduras solares, 

surgindo associada ao bronzeado tardio, sendo também responsável pela 

transformação do ergosterol epidérmico em vitamina D e pelo surgimento de 

carcinomas, como resultado da exposição crónica [46,47]. 

Para além dos efeitos supracitados é importante referir os danos induzidos pela 

radiação UV a nível ocular, sendo que anualmente milhares de pessoas são afetadas 

por patologias deste foro. A nível agudo, destaca-se a fotoconjuntivite e a fotoretinite, 

ao passo que a nível crónico salienta-se a catarata cortical, o pterígio e a degeneração 

macular [48,49]. 

2.4 Mecanismos fisiológicos de proteção contra a radiação UV 

Os efeitos nefastos da radiação UV, quando dentro dos limites toleráveis pelo 

organismo, podem ser controlados e combatidos, com recurso a mecanismos 

fisiológicos de defesa do próprio organismo (Tabela 5) [50]. 
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Tabela 5 - Mecanismos fisiológicos de defesa contra a radiação UV [50] 

Espessamento da camada córnea Em resposta às alterações profundas das 
propriedades biofísicas do estrato córneo; 

dificulta a penetração das radiações 
através da epiderme 

Pigmentação Produção de melanina que fotoprotege e 
termorregula 

Formação de ácido urocânico (UCA) Metabolito do aminoácido histidina, 
presente no estrato córneo; funciona 
como filtro fisiológico absorvendo a 

radiação e convertendo-a em cis-UCA, 
excretado através do suor 

Reparação do DNA Reparação do DNA por parte de enzimas 
especificas a fim de assegurar os 

processos celulares 

Ativação de antioxidantes Para controlar os danos causados pela 
formação de radicais livres, induzidos 

pela radiação UV 

2.4.1 Pigmentação da pele 

Os melanócitos são células responsáveis pela síntese de melanina, sendo a 

última aquela que confere pigmentação à pele, cabelos e proteção natural contra os 

raios UV. 

A melanogénese trata-se de um processo bioquímico, com lugar no 

melanossoma, em que há síntese de melanina. Esta última é iniciada partindo do 

aminoácido tirosina, que é transformada em L-3,4-diidroxifenilalanina (Dopa) e 

posteriormente a dopaquinona, através de uma reação oxidativa estimulada pela luz 

solar e pela enzima tirosinase. Desta biossíntese ocorre a formação de dois subtipos 

de melanina: a Feomelanina (melanina vermelha) e a Eumelanina (melanina escura) 

[46]. 

No final desta síntese, o melanossoma está repleto de grânulos de melanina, 

que vão migrando, através dos prolongamentos dos melanócitos, até aos 

queratinócitos, onde a melanina fica armazenada. Nas células epiteliais, os grânulos 

de melanina dispõem-se sobre o núcleo, a fim de salvaguardar o DNA contra 

mutações [42,46]. 

2.5 Fotótipos de pele 

A variabilidade interindividual determina a suscetibilidade da pele aos danos do 

sol. Hoje em dia a classificação da pele, consoante a cor e a sensibilidade ao sol, que 

vigora é aquela que é estabelecida por Fitzpatrick (Tabela 6) e, deste modo é possível 

perceber as necessidades de proteção da pele em função das suas características 

[51,52]. 
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Tabela 6 - Classificação segundo Fitzpatrick, baseada na exposição nos primeiros 30 a 45 minutos ao sol 

no Verão, sem bronzeamento prévio [46, 53]. 

2.6 Fotoproteção externa 

O uso de vestuário adequado, chapéu de abas largas, óculos de sol e o evitar a 

exposição nas horas de maior risco (12h-16h) são medidas importantes no que 

respeita à proteção solar.  

A capacidade de proteção conferida pelas roupas está dependente do tipo de 

tecido, da cor e da qualidade do material. Roupas espessas, de linho ou algodão e de 

cor escura, são mais protetoras por diminuírem a absorção de radiação. Contudo, as 

roupas escuras tem o inconveniente de absorverem radiação IV, o que faz com que 

sejam mais quentes [49]. 

Os óculos de sol são um complemento essencial à fotoproteção e deverão ter a 

capacidade de bloquear todas as radiações UV, não interferindo com a transmissão da 

luz visível. 

2.6.1 Fotoproteção 

Fotoprotetores tratam-se de preparações cosméticas que se podem apresentar 

sob a forma de loções hidroalcoólicas, óleos, géis, emulsões (A/O ou O/A), sticks ou 

aerossóis [46]. 

A principal função de um filtro solar reside na proteção da pele contra os efeitos 

nefastos da energia solar. Para desempenharem essa função, estes produtos têm de 

conter ativos capazes de absorverem, refletirem, ou dispersarem a radiação UV (A e 

B), por forma a prevenir a penetração cutânea e os danos que daí possam advir.   

Tipo de pele Reação ao Sol Sensibilidade ao Sol 

I Queima sempre; nunca 
bronzeia 

Pele muito clara 

 
Muito sensível 

II Queima sempre; bronzeia 
minimamente 
Pele branca 

 
Sensível 

III Queima moderadamente; 
bronzeia discretamente 

Pele morena clara 

 
Normal 

IV Queima o mínimo; 
bronzeia bastante 

Pele morena 

 
Normal 

V Raramente queima; 
bronzeia intensamente 

Pele morena escura 

 
Pouco sensível 

VI Nunca queima; 
pigmentado intenso 

Pele negra 

 
Nada sensível 
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Existem dois tipos de filtros solares: os químicos/orgânicos e os físicos/ 

inorgânicos. Os filtros químicos são moléculas orgânicas que interferem na radiação 

incidente mediante um mecanismo de absorção, sendo que o filtro atua como um 

cromóforo ao absorver um fotão de energia e evolui para um estado excitado. Ao 

retomar para o estado não excitado, liberta energia num comprimento de onda mais 

longo, logo menos energético, na zona do visível ou infravermelho [46]. 

Os filtros físicos são representados por óxidos metálicos: óxido de zinco e 

dióxido de titânio, que formam um filme opaco sobre a pele e têm capacidade de 

refletir ou espalhar a radiação. São pós inertes e opacos, de origem mineral, insolúveis 

em água. São os filtros com o menor potencial alergénico, especialmente destinados a 

formulações infantis, ainda que tenham uma cosmeticidade menos agradável, por 

deixarem uma camada esbranquiçada à superfície da pele. 

Um fator de máxima relevância a considerar para a efetividade de proteção 

conferida pelo protetor solar, trata-se de aplicar a quantidade usada nos testes de 

determinação do fator de proteção solar (FPS), estando estabelecida nos 2 mg/cm2, 

sendo que a maioria das pessoas usa uma quantidade massivamente inferior. Para 

além disso é necessário ter em conta a uniformidade e a frequência de aplicação, para 

que os resultados sejam semelhantes aos obtidos em laboratório [54,55]. 

O FPS corresponde a quantas doses eritematosas mínimas um individuo pode 

ficar exposto ao sol, sem que desenvolva eritema. Assim sendo o FPS é estabelecido 

com base na razão entre o tempo de exposição à radiação UV necessário para 

produzir uma dose eritematosa mínima (DEM) na pele protegida e o tempo, para o 

mesmo efeito, na pele desprotegida [46]. 

    
                    

                        
 

Uma vez que o FPS só contempla o aparecimento do eritema, apenas é 

direcionado para a radiação UVB. Contudo, ainda não existe nenhum critério para a 

avaliação do nível de proteção UVA aceite mundialmente. Contudo, o Persistent 

Pigment Darkening (PPD) é o mais usado como parâmetro de avaliação do fator de 

proteção UVA. É obtido através da razão da dose de UVA que é necessária para 

produzir a mínima resposta pigmentária, com e sem protetor solar. Segundo a 

Comunidade Europeia, o PPD deve ser no mínimo 1/3 do FPS [46]. 
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3. Limpeza cutânea 

Para que a pele mantenha todas as funções de proteção torna-se 

indispensável preservar a integridade da barreira hidrolipídica, responsável pela 

homeostase cutânea. 

Para isso a pele deve ser limpa diariamente com produtos com um pH 

específico, que atue na prevenção e tratamento de diversas afeções cutâneas. 

Pretende-se ressalvar assim a importância da seleção de um produto de 

limpeza adequado, pois caso contrário a epiderme tende a sofrer vários tipos de 

problemas, entre os quais ressecamento, oleosidade, fissuras e, fica predisposta a 

infeções. 

A fim de alertar para a importância destes produtos realizei um folheto alusivo 

ao tema, que aquando oportuno, integrei no aconselhamento, por forma a credibiliza-lo 

(Anexo IV). 

3.1 Formação da barreira hidrolipídica cutânea 

O estrato córneo desenvolve-se desde a fase embrionária, sendo estabelecido 

aproximadamente na 34ª semana de gestação. As múltiplas funções protetoras da 

barreira cutânea são mediadas por dois compartimentos especializados provenientes 

do conteúdo lipídico dos corpos lamelares epidérmicos e da diferenciação terminal dos 

queratinócitos em corneócitos, que contêm filamentos de queratina mais espessos. 

Renova-se de forma contínua e organizada, sendo que o processo de queratinização 

se inicia quando a barreira sofre agressões a fim de que a camada córnea possa 

exercer as suas funções com eficácia [56]. 

Do ponto de vista imunológico, após rutura da barreira ocorre a libertação de 

interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), aumento da síntese de proteínas formadoras 

de citocinas, com formação de moléculas de adesão intracelular, aumento do fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α) e da granulocyte-macrophage colony stimulating factor 

(GM-CSF) e, consequente ativação das células de Langerhans. Desta forma, é 

desencadeada uma resposta inflamatória, sendo que estas citocinas parecem ser 

fundamentais para o reparo da barreira cutânea, uma vez que estimulam mitoses 

epiteliais e a síntese de lipídica. A par disso, ocorre também a ativação dos monócitos 

e angiogênese, sendo que a intensidade da resposta varia de acordo com a 

intensidade da agressão [56,57]. 

Os corpos lamelares são estruturas com um papel muito relevante na formação 

do estrato córneo. São organelos ovais enriquecidos com lípidos e enzimas 

catabólicas, funcionando como precursor dos lípidos da barreira cutânea, formados 

principalmente por glicoesfingolipidos, esteres livres e fosfolípidos. A hidrólise dos 
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Disrupção da 
barreira 
cutânea 

Aumento  da 
perda 

transepidermal 
de água 

Alteração do 
fluxo iónico dos 

iões de cálcio 

Secreção dos 
corpos 

lamelares 

Aumento  da sintese 
de lipidos e formação 

de novos corpos 
lamelares 

Reposição dos 
lipidos do 

estrato corneo 

Processamento 
extracelular dos 

lipidos para 
formar 

membranas 
lamelares e  

maduras 

Restauração da 
função de 
barreira 

glicolípidos gera ceramidas e, os fosfolípidos são convertidos em ácidos gordos livres 

[56,57].  

Uma das hipóteses relativas à regeneração do estrato córneo, trata-se da 

sinalização por gradiente de concentração de cálcio entre as diferentes camadas. As 

maiores concentrações de cálcio encontram-se nas membranas celulares do 

queratinócito da camada granulosa, enquanto que no estrato córneo essas 

concentrações são mais baixas, também devido ao baixo teor hídrico e ao conteúdo 

lipídico extracelular. Após a rutura da barreira, toma lugar um influxo de água e o 

gradiente de cálcio é perdido, o que induz a exocitose dos corpos lamelares. Há assim 

a ativação de peptidases, que convertem a pro-filagrina em filagrina, que por sua vez 

ativa as trigliceridases, agregando os filamentos de queratina em macrofibrilas, que 

serão à posteriori degradadas em aminoácidos livres, que vão constituir o fator 

hidratante natural (FHN) ou ser convertidos em ácido urocânico ou ácido pirrolidona 

carboxílico (PCA), que irão, para além de desempenhar um papel relevante na 

manutenção do pH, ter um papel ativo na defesa microbiana. A conversão de pro-

filagrina em filagrina mantem a integridade da epiderme, uma vez que a filagrina é 

responsável por agregar a queratina e outras proteínas (Figura 4) [58,59].  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A formação desta barreira envolve também a presença de diversas enzimas pH 

dependentes, como é o caso das hidrólases. No estrato granuloso, ocorre a libertação 

de hidrólases ácidas a partir dos corpos lamelares, a fim de promover a diferenciação 

dos queratinócitos, constituindo este um mecanismo de defesa do organismo aquando 

variações extremas de pH [60]. 

Figura 4 - Representação do processo bioquímico envolvido na recuperação da função de barreira 
cutânea [43] 
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3.2 Função de barreira da pele 

Vários fatores podem comprometer a função barreira da pele. Incluem-se a 

radiação solar, ação de detergentes, massagem cutânea e cicatrização. 

Quando há o comprometimento da função de barreira, conferida pelo estrato 

córneo, ocorre perda transepidérmica de água, o que deixa a pele desidratada e, 

susceptivel ao acne, irritação, vermelhidão e, no geral, muito sensível. Este fenómeno 

pode tomar lugar aquando uma exfoliação (química ou física) vigorosa, danos solares 

e no caso de os produtos de limpeza não terem um pH adequado. É importante 

também salientar que nas crianças esta função de barreira não está devidamente 

desenvolvida, razão pela qual é ainda mais importante garantir um aporte nutritivo a 

fim de assegurar o equilíbrio hídrico e o balanço eletrolítico.  

3.3 Definição e medição do pH  

O pH trata-se do logaritmo negativo (base 10) da concentração dos iões de 

hidrogénio livres, em solução aquosa. Os seus valores estão compreendidos entre 0 e 

14. A sua determinação deste parâmetro na pele é feita através de métodos 

potenciométricos [60]. 

3.4 pH cutâneo  

O pH da pele está compreendido entre 4.2-6.1. Sabe-se que é um valor 

relativamente uniforme na maioria das áreas corporais, com exceção de zonas com as 

axilas, submamária e entre os dedos, que possuem um pH mais alcalino [59]. Trata-se 

de um valor dependente de diversos fatores endógenos e exógenos. Este ambiente 

acídico é extremamente importante, uma vez que regula a atividade de muitas 

enzimas do estrato córneo (β- Glucocerebrosidase, esfingomielinase ácida, lípases 

ácidas, fosfofosfatases e fosfolipases), para além de criar um ambiente hostil a 

bactérias, fungos, parasitas patogénicos. Nos recém nascidos o pH está aumentado, o 

que pode justificar o aumento da permeabilidade. Também certas doenças cutâneas 

inflamatórias estão associadas a um aumento do pH, que compromete função de 

barreira [61]. Contudo, permanece conjetural a origem do manto acídico. A hipótese 

mais aceite atribui o último à secreção de ácido lático e úrico das glândulas écrinas e 

de triglicerídeos e ácidos gordos das glândulas sebáceas, bem como ao fluxo de iões 

[60].  

3.5 Papel do pH num produto de limpeza  

As funções protetoras da pele encontram-se interrelacionadas. Produtos com 

um pH mais elevado (ou alcalino), vão despoletar um aumento do pH no estrato 

córneo, resultante da ativação de protéases serina, causando uma diminuição 

significativa da barreira antimicrobiana, um aumento da ativação de citocinas e 

degradação de péptidos antimicrobianos. Para além disso, a composição do manto 
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acídico é alterada, fazendo com que as proteínas de queratina percam a sua estrutura, 

fragilizando a barreira [60]. 

Uma vez desregulado o pH cutâneo demora cerca de 14 a 20 horas a retomar 

o pH desejável, ficando a pele mais sujeita a agressões de qualquer espécie [62]. 

O uso contínuo de um produto de limpeza com um pH alcalino, como é o caso 

da maioria dos sabões, pode aumentar o pH até 6 unidades, o que é extremamente 

danoso para a pele. A fim de contornar este inconveniente, criaram-se os syndet´s , 

que correspondem a sabões modificados com um pH que ronda os 5,5, sendo menos 

irritantes, sem capacidade de sensibilização e com a capacidade de manter, ou 

mesmo restaurar, o manto acídico [60]. 

Um estudo clinico duplo-cego efetuado com 30 indivíduos, sem patologia 

sistémica ou cutânea, envolveu o uso de diferentes sabões ou syndet’s e, avaliou-se à 

posteriori o eritema, fissuras e potencial irritante, procurando demostrar uma 

correlação entre pH e potencial irritante. Os produtos que demonstraram menor 

potencial irritante foram aqueles com pH perto da neutralidade, ao passo que um pH 

mais alcalino foi associado a maior potencial irritante. Contudo, produtos com o maior 

pH do grupo foram associados a um potencial irritante mediano. Este facto não possui 

uma explicação amplamente aceite, mas pensa-se que produtos com um pH muito alto 

tenham um efeito regulador nos fatores endógenos envolvidos na inflamação da pele 

(Figura 5) [63].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Está postulado uma ligação entre pH mais alcalinos e flora microbiana. Sabe-

se que as bactérias crescem num intervalo bastante amplo de pH, mas é certo que 

nem todas vão crescer igualmente nos diferentes intervalos. Nesse sentido, estudos 

randomizados feitos num grupo de 120 jovens com lesões acneicas inflamatórias, 

Figura 5 - Correlação entre pH e potencial irritante. Identificados 3 grupos de sabões [63] 
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revelaram que o grupo que usava sabão como produto de limpeza viu as suas lesões 

intensificarem-se, ao passo que aqueles que usaram syndets virão a sua situação 

melhorada (Figura 6) [60]. Por outro lado, sabe-se que o acne vulgaris está associado 

a uma maior contagem de Propionibacterium acnes e, que produtos com pH mais 

elevado aumentam a contagem destes microrganismos. Assim sendo torna-se 

necessário sensibilizar para um produto com um pH mais acídico como profilático, ou 

mesmo como tratamento neste grupo de indivíduos [64, 65]. 

Desta forma deve-se estar particularmente atento ao regime de higiene 

cutâneo em grupos de risco, tais como indivíduos com dermatite atópica, acne, 

rosácea, dermatites de contacto e em pacientes diabéticos, uma vez que estes últimos 

são muito susceptíveis a infeções fúngicas que podem ser reduzidas com a adoção de 

um cuidado de higiene adequado. Para além disso sabe-se também que climas secos 

e zonas com água mais dura aumenta o potencial irritante dos produtos de limpeza 

[63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 As consequências da anulação da limpeza facial, uma experiência 

do Daily Mail [66] 

Uma jornalista do Daily Mail ficou chocada com o facto de 1/3 das mulheres 

não higienizarem o rosto antes de dormir, pelo menos 2 vezes por semana, ainda que 

tenham usado maquilhagem durante o dia. Então, para chamar a atenção do público 

em geral decidiu, durante um mês, não lavar devidamente o rosto e, no final foi 

submetida a uma avaliação por parte de peritos, a fim de atestarem os danos sofridos 

pela tez (Figura 7). 

Figura 6 - Número de lesões inflamatórias face a aplicação de um sabão ou de um syndet, durante 3 
meses [60] 
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É de salientar que para tentar reproduzir o que na prática acontece, a jornalista 

lavava o rosto exclusivamente com água na manhã seguinte. 

A avaliação por parte de peritos envolveu uma câmara 3D que evidenciava em 

pormenor a pigmentação, poros, rugas e vasos sanguíneos, para melhor avaliar as 

alterações na textura da pele. No geral, a qualidade da pele diminui entre 10 a 20%, 

muito devido à diminuição acentuada da hidratação e, tendo em conta todos os fatores 

a pele no final do estudo envelheceu aquilo que cronologicamente equivaleria a 10 

anos. 

Sabe-se que maquilhagem atrasa o processo de renovação cutânea resultando 

numa tez baça e, associada ao facto de promover a adesão de poluentes ambientais, 

causa stress oxidativo, sendo que os radicais livres despoletam e enfatizam o 

processo de envelhecimento, por diminuírem substancialmente a produção do 

colagénio e de elastina. 

A nível de sensibilidade reportou-se um aumento da mesma, com dilatação dos 

vasos sanguíneos faciais. Tal pode ter ser sido devido a algum poder oclusivo 

manifestado pela maquilhagem, proporcionando exacerbações de reações alérgicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - À esquerda a Jornalista no início da experiência e, à direita um mês após nunca remover 

à noite a maquilhagem e sujidade diárias com produtos adequados [66] 
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Parte III – Conclusão  

No colmatar desta etapa fica a certeza de que o estágio curricular é 

imprescindível para a consolidação dos conhecimentos até então adquiridos e, para 

absorver novos. Tratou-se de uma etapa crucial para ficar sensibilizada acerca do 

papel que o farmacêutico tem na sociedade, contribuindo ativamente para o bem-estar 

e melhoria da qualidade de vida da comunidade e, foi neste sentido que desenvolvi 

parte das minhas iniciativas.  

Sendo as crianças de hoje os adultos de amanhã, optei por investir na 

educação para o sol das mesmas e, foi uma atividade gratificante, uma vez que 

consegui passar a mensagem e fazer com que as mesmas alertassem os pais e 

ficassem todos mais sensibilizados para o perigo que o sol representa, se não forem 

tomadas todas as medidas necessárias. Ao balcão, em conversa relativa aos cuidados 

cosméticos, fui-me apercebendo que as pessoas descuravam a limpeza facial e tentei 

consciencializa-las de que este é um passo essencial e, que pode fazer a diferença. A 

par de todas as atividades fui divulgando a Farmácia Valdrez no Facebook, o que 

contribuiu para o aumento da popularidade da mesma, ainda que não sentisse que 

isso tivesse impacto direto nas vendas. Contudo, senti que o meu trabalho de 

pesquisa me deixou mais à vontade para aconselhar, clarificar algumas dúvidas, ou 

mesmo desmistificar preconceitos. 

 O farmacêutico tem de facto um papel relevante em todas as etapas que 

envolvem a aquisição de um produto de saúde, desde o seu aconselhamento até à 

dispensa propriamente dita e, é imperativo que balance os interesses comerciais, visto 

a farmácia ser um espaço com cariz comercial, com a vertente de Saúde. Para além 

disso, o facto de sermos, a maior parte das vezes, a primeira pessoa a quem recorrem 

os utentes, temos a responsabilidade de aconselhar da forma mais profissional e ética 

possível e, quando acharmos que sai das nossas valências reencaminhar para outro 

profissional de saúde. Para além disso, devemos realizar sempre um 

acompanhamento da terapêutica e sugerir medições e avaliações periódicas, para nos 

certificarmos que a primeira está a ser eficaz e, acaba por ser mais um momento onde 

podemos ao dialogar com o utente perceber o que está a falhar e sugerir outras 

medidas não farmacológicas para complementar o plano de tratamento.  

Assiste-se cada vez com mais frequência à deterioração do que a nossa 

profissão representa, muito ligado ao estatuto que o medicamento tem. O último 

passou de uma necessidade a um bem de consumo e, o farmacêutico passou a ser 

visto como um mero ‘’dispensador’’. Cabe-nos enaltecer a nossa profissão, 

valorizando-a como profissionais de prestígio que somos e assumir um papel ativo na 

promoção da saúde e, melhorar o nosso seguimento farmacoterápico, por forma a 
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cobrirmos muitas valências e a aproximarmo-nos do utente, prezando uma relação 

transparente com o último.  

Estes meses contribuíram para a minha formação tanto prática como teórica, 

fazendo com que me sinta mais confiante e motivada para que possa ter um papel pro 

ativo no meu futuro laboral.  
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PARTE IV - ANEXOS 

Anexo I: Vouchers de desconto Dia da Mãe 
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Anexo II: Apresentação ‘’O Sol: Amigo ou Inimigo?’’  

1º e 2º anos 
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EAU THERMALE 
AVÈNE

Prepara-te para o Verão, com a 
máxima proteção , com 20% de 
desconto na compra de um protetor
solar infantil! 
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3º e 4º anos 
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Aprende enquanto brincas 
Quais os raios perigosos para a 

pele?

Em qual horário deves ir para a 

praia?

Qual a vitamina produzida pela 

ação do sol?

Que liquido deves ingerir na 

praia?

Que cuidado deves ter com os 

olhos?

Se for à água não preciso de 

reaplicar o protetor solar?

Água

Mentira! Devemos reaplicar o 

protetor depois de cada banho e a 

cada 2 horas 

Vitamina D

UVA e UVB

Usar óculos de sol

Até às 11h  e só depois das 16h 

 

 

EAU THERMALE 
AVÈNE

Prepara-te para o Verão, com a 
máxima proteção , com 20% de 
desconto na compra de um protetor
solar infantil! 
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Anexo III: ‘’Os amigos Avène® do sol’’ jogo didático 
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Anexo IV: Folheto informativo: ‘’A verdade acerca de dormir com maquilhagem’’ 

 

 

 

 

 



                                       Relatório de Estágio | Farmácia Valdrez 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


