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Resumo 

O farmacêutico comunitário é o profissional de saúde que se encontra mais disponível 

para a população em geral, sendo, por norma, o primeiro e último com quem o utente 

contacta, quer seja à procura de aconselhamento, quer acompanhado por prescrição 

médica. Isto proporciona-lhe a oportunidade de promover cuidados de saúde, através 

de um aconselhamento personalizado, da dispensa de medicamentos, da educação 

para a saúde, farmacovigilância e seguimento farmacoterapêutico, uso racional de 

medicamentos, ou até mesmo pelo reencaminhamento do doente para outros 

profissionais de saúde. 

O estágio em farmácia comunitária é parte integrante no Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, sendo o primeiro contacto que os estudantes têm com a 

prática do ato farmacêutico. O meu estágio decorreu na farmácia A Minha Farmácia, 

em Barcelos, no período de 13 de outubro de 2014 a 30 de abril de 2015, sob a 

orientação da Dr.ª Daniela Leite. 

As atividades desenvolvidas no decurso do meu estágio, descritas neste relatório, 

permitiram não só a transposição para um domínio prático dos conhecimentos 

técnicos e científicos adquiridos ao longo da minha formação académica, como 

também contribuíram para o desenvolvimento de capacidades de inovação e melhoria 

constantes, que fomentaram em simultâneo o meu crescimento profissional e pessoal. 

No decurso deste estágio, pude conhecer e colaborar ativamente nas diversas 

componentes que constituem uma farmácia de oficina, incluindo receção, 

armazenamento e gestão de encomendas, conferência de receituário e faturação, 

produção de medicamentos manipulados e determinação de parâmetros bioquímicos. 

Ao fim de dois meses fui para o atendimento ao balcão, onde tomei conhecimento de 

aspetos legais e técnicos aos quais está sujeita a dispensa de medicamentos, sendo 

estes dispensados apenas quando aqueles são respeitados. 

Tive também a oportunidade de desenvolver atividades relacionadas com o marketing, 

como organização de montras e lineares, campanhas de divulgação de produtos e 

campanhas promocionais. 

De forma a complementar a minha formação, ao longo do estágio fui elaborando 

trabalhos em resposta a situações que foram surgindo e que julguei serem benéficos 

para mim, para a farmácia e fundamentalmente para os utentes. 
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Parte I 

1. Introdução 

A saúde é uma prioridade social sendo constantemente objeto de investigação e 

pesquisa para descoberta de novos métodos que prolonguem e melhorem a qualidade 

de vida da população. Deste modo, é atribuído um papel fundamental aos profissionais 

de farmácia que têm como principal objetivo a promoção da saúde, educando a 

população de forma a controlar e prevenir uma patologia e acompanhando os doentes 

crónicos de forma a evitar o surgimento de complicações e sequelas irreversíveis. 

Segundo o princípio geral do Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, o 

exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo essencial a pessoa do doente 

[1]. “Não esqueçamos que o farmacêutico é o último profissional de saúde a estar em 

contacto com o doente antes que este tome o medicamento prescrito e por isso a sua 

intervenção é fulcral para sensibilizar para os perigos de práticas inadequadas e para 

assegurar a eficácia e a segurança do medicamento [2].”  

O estágio curricular em farmácia comunitária surge como componente final no ensino 

dos estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas tendo como objetivo 

promover o contacto do aluno com a realidade profissional, permitindo uma integração 

prática dos conhecimentos teóricos obtidos ao longo do processo de formação. 

Neste relatório, proponho-me a descrever o estágio realizado na Farmácia “A Minha 

Farmácia” (AMF) entre 13 de outubro de 2014 e 30 de abril de 2015, no que diz 

respeito às atividades que fazem parte da farmácia comunitária desde a gestão, até à 

atividade farmacêutica e respetivos enquadramentos legais, bem como apresentar 

alguns casos práticos de contacto com os utentes. 

 

2. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A AMF localiza-se na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, na cidade de 

Barcelos. Situa-se no centro da cidade, numa das avenidas de maior movimento e 

numa zona de fácil acesso, próxima do Hospital Santa Maria Maior e de várias 

Unidades de Saúde Familiar, o que cria bastante afluência por parte dos utentes. 

O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira das 9 às 22 horas e ao 

sábado das 9 às 20 horas, garantindo assim um período de funcionamento superior ao 
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estabelecido por lei [3,4]. A AMF realiza serviços de 24 horas de dez em dez dias. No 

período entre as 0 horas e as 9 horas, o atendimento é feito através do sistema de 

segurança. 

No decurso do meu estágio, dado o horário alargado até as 22 horas, tive a 

oportunidade de realizar vários tipos de horário, o que se revela útil para a adaptação 

a uma profissão que requer bastante flexibilidade. Foi-me dada também a 

oportunidade de participar em um domingo de serviço, mostrando-me uma realidade 

de trabalho mais exigente que aquela que é vivida diariamente na AMF. 

2.2. Recursos humanos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, as farmácias devem dispor, pelo 

menos, de um diretor técnico (DT) e de outro farmacêutico [5]. Os Recursos Humanos 

da AMF são constituídos por Dra. Daniela Leite, DT, Dra. Júlia Leite, farmacêutica 

adjunta, Dra. Melissa Cunha, farmacêutica, Andreia Novais, Jorge Paulo Grilo e Pedro 

Vilas Boas, técnicos de farmácia, Pedro Durães, ajudante de farmácia, D. Fernanda, 

técnica de higiene e limpeza. Encontram-se a realizar estágio curricular Filipa Araújo, 

farmacêutica, Sara Carvalho e Tânia Leitão, técnicas de farmácia. 

2.3. Instalações e equipamentos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, a farmácia deve dispor de 

instalações adequadas a garantir a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos e a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do 

respetivo pessoal [6]. 

2.3.1. Espaço exterior 

No exterior da AMF é possível visionar o nome e o logótipo da farmácia, o horário de 

funcionamento, e a identificação do respetivo proprietário e DT. Em local visível do 

exterior, encontra-se também o símbolo “cruz verde” característico. A AMF apresenta 

duas portas envidraçadas em contacto com a rua, sendo que uma delas incorpora o 

sistema de segurança de atendimento noturno bem como as escalas de turnos das 

farmácias do município. Estas duas portas exteriores dão acesso a uma antecâmara, 

onde se encontra a montra da farmácia e duas portas de abertura automática que dão 

acesso ao interior da farmácia. Na montra encontram-se cartazes e posters 

promocionais de alguns produtos de dermofarmácia ou de medicamentos não sujeitos 

a receita médica (MNSRM). A AMF dispõe de todas as condições que garantem a 

acessibilidade de todos os potenciais utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos 
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portadores de deficiência, cumprindo as normas de acessibilidade estabelecidas pelas 

Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária (BPF) [7]. 

2.3.2. Espaço interior 

O espaço interior da AMF é composto por uma área de atendimento ao público; uma 

zona de atendimento personalizado destinada à realização das medições de 

parâmetros bioquímicos; uma área de stock ativo; uma área de processamento de 

encomendas; uma zona de conferência de receituários e realização de trabalho 

administrativo; uma sala de consulta farmacêutica/nutrição usada para prestar alguns 

serviços como consultas de nutrição, exames capilares, administração de injetáveis, 

entre outros; o escritório da DT onde se encontra uma biblioteca com livros e revistas 

de apoio ao trabalho do farmacêutico; um laboratório para o fabrico de medicamentos 

manipulados; um armazém para stockagem dos produtos excedentes e instalações 

sanitárias. As instalações estão equipadas com sistema de videovigilância e alarme. 

2.4. Sistema Informático 

O Sistema Informático (SI) utilizado na AMF é o SIFARMA® 2000, existindo sete 

terminais informáticos equipados com este software. Quatro destinam-se 

maioritariamente ao atendimento ao público, um quinto destina-se à receção de 

encomendas, outro destina-se à consulta de informação na zona de conferência de 

receitas e o outro encontra-se no escritório destinando-se à gestão da farmácia. 

Durante o meu estágio tive um código pessoal de acesso ao SIFARMA® 2000 e 

contactei com a maioria das funções do programa que desempenha um papel 

essencial em todas as atividades desde a gestão e receção de encomendas, controlo 

de stocks e prazos de validade (PV), realização e regularização de devoluções, 

atendimento, controlo de receituário, controlo da entrada e saída de psicotrópicos e 

faturação. No ato da venda disponibiliza várias opções relativas ao produto que 

auxiliam a atividade, nomeadamente indicações terapêuticas, interações entre 

medicamentos, contraindicações, reações adversas, posologia, entre outros. O 

software permite ainda a criação de fichas de utentes mantendo um registo do 

históricos dos produtos dispensados, proceder à emissão de listagens dos produtos 

existentes na farmácia e aceder a informação relativa às compras e vendas de 

diversos produtos tal como a quantidade disponível e sua rotatividade. A AMF também 

recorre a gadgets de vários fornecedores, para verificação imediata da 

existência/disponibilidade de um dado produto no seu armazém e possui o seu próprio 

cartão de fidelização cuja gestão é feita pelo programa Marketing Tool. 
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3. Aprovisionamento e gestão de stocks 

 A função de aprovisionamento engloba as funções de aquisição, receção, stockagem 

e disponibilização dos produtos para dispensa na farmácia. Uma gestão de stocks 

adequada deverá obedecer a um conjunto de critérios baseados na realidade da 

farmácia, nomeadamente a localização da mesma, características da população de 

utentes, a rotação de stock, hábitos de prescrição dos médicos existentes na área, o 

stock existente, as incidências sazonais, a publicidade nos meios de comunicação 

social, o capital disponível, as condições de pagamento e bonificações existentes bem 

como a rapidez aliada à facilidade de entrega.  

O SI é essencial para esta gestão, pois gera automaticamente uma proposta de 

encomenda baseada nos níveis mínimo e máximo de stock estabelecidos para cada 

produto, sendo que para tal são relevantes os critérios apresentados no parágrafo 

anterior.  

3.1. Realização de encomendas 

Na AMF, são realizadas encomendas diárias e encomendas diretas. 

As encomendas diárias são feitas automaticamente aquando da venda de um produto 

(geradas pelo SI de acordo com os stocks mínimo e máximo). Esta proposta de 

encomenda é posteriormente analisada pelo elemento da equipa laboral responsável 

podendo então ser aprovada ou recusada e podendo haver a necessidade de 

acrescentar ou suprimir pedidos. O SI permite decidir o fornecedor para cada produto 

e efetuar a transferência de produtos de um fornecedor para outro, o que é útil quando 

o produto se encontra esgotado ou quando o preço é mais caro num fornecedor do 

que no outro. Uma vez aprovada, a encomenda é transmitida via modem para o 

fornecedor selecionado sendo emitida no final uma nota de encomenda.  

Em situações de urgência, nomeadamente quando um cliente requer um 

medicamento/produto farmacêutico que está esgotado ou indisponível na farmácia, é 

possível contactar diretamente os distribuidores grossistas via telefónica ou através do 

gadjet da farmácia, permitindo verificar de imediato a disponibilidade do produto.  

Durante o meu estágio realizei várias encomendas deste género que são muito úteis 

pelo facto do armazenista residente (Medicanorte) entregar as encomendas no prazo 

máximo de duas horas, revelando-se uma vantagem no momento de atendimento. 
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As encomendas diretas são realizadas quando há a necessidade de fazer a compra de 

grandes volumes e são feitas diretamente aos laboratórios farmacêuticos, através de 

um delegado de vendas, com base no histórico de vendas, no Preço de Faturação 

(PVF), no Preço de Venda ao Público (PVP) e nos acordos comerciais estabelecidos.  

3.2. Receção de encomendas 

As encomendas que chegam á farmácia vêm sempre acompanhadas de uma guia de 

remessa ou fatura, emitida em duplicado, na qual constam: o número e a data do 

documento; a identificação do fornecedor; data e hora da encomenda; a identificação 

da farmácia com o número de cliente e número de contribuinte; para cada produto vem 

indicado o Código Nacional do Produto (CNP), a descrição, a quantidade pedida, a 

quantidade enviada, o bónus, o PVF, o PVP, o Imposto Sobre o Valor Acrescentado 

(IVA) e o desconto comercial, se aplicável.  

Quando a encomenda é entregue na farmácia acede-se informaticamente ao menu de 

receção de encomendas, seleciona-se a pretendida surgindo no ecrã uma janela onde 

se coloca o número da fatura e o valor da encomenda. De seguida, faz-se a leitura 

ótica de cada produto, conferindo-se, com o auxílio do duplicado da fatura que 

acompanha a encomenda, a Denominação Comum Internacional (DCI) ou a 

denominação comercial, a dosagem, a forma farmacêutica, o PVF, o PVP, as 

quantidades, o PV, o valor total faturado bem como o número de unidades faturadas. 

É necessário assegurar que todos os produtos se encontram de acordo com os 

requisitos de compra especificados e se se verificar alguma incoerência procede-se à 

reclamação via telefónica ao fornecedor, o que poderá resultar numa posterior 

devolução.  

Durante a receção é essencial ter em atenção ao PV, pois se este for inferior ao dos 

produtos existentes na farmácia ou se o stock for nulo, deve ser introduzido no SI para 

que na ficha do produto seja sempre visualizado o PV mais curto.  

Nesta fase também se deve determinar o PVP dos produtos que não vêm marcados, o 

que é feito de acordo com as margens de lucro da farmácia e, por vezes, com 

promoções sazonais, sendo que nestes produtos a fatura apenas referencia o PVF. 

Este PVP é impresso numa etiqueta autocolante que é colada na embalagem, sem 

prejuízo da informação nela contida. Nos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) o PVP, determinado pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde I.P. (INFARMED), vem marcado na embalagem e referenciado na fatura. 
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No caso de se encontrarem produtos esgotados (informação que consta na fatura), 

estes serão solicitados na próxima encomenda que poderá ser feita a outro 

fornecedor, e essa lista de esgotados é enviada informaticamente para o INFARMED, 

de modo a alertar uma situação prejudicial para a saúde pública. 

No caso dos produtos encomendados por telefone ou gadjet, visto não terem sido 

encomendados via modem, não existe uma encomenda no SI. Nestas situações é 

criada uma encomenda “fictícia” que não é enviada a nenhum fornecedor, mas fica 

registada informaticamente e de seguida faz-se a receção. 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes vêm normalmente acompanhados 

de um documento (original e duplicado) cujo número é pedido pelo SI para registo de 

entrada desses medicamentos, sendo esta lista posteriormente enviada ao 

INFARMED. 

Durante todo o estágio, mas de forma mais ativa durante os dois primeiros meses, foi-

me permitido acompanhar e intervir na receção de encomendas, o que contribuiu 

bastante para a familiarização com os medicamentos. Na presença de irregularidades, 

contactei com os fornecedores via telefónica para resolver a situação. 

3.3. Devoluções 

Durante a receção de encomendas surgem situações que podem desencadear uma 

devolução tais como: produtos fora do PV ou que este termine brevemente, produtos 

enviados por engano, embalagens danificadas ou incompletas, preços incorretos ou 

recolha de produto do mercado por indicação do INFARMED ou pelo laboratório 

produtor.  

Nestes casos, é emitida uma nota de devolução utilizando uma ferramenta específica 

do SI. Esta é impressa em triplicado, sendo o original e duplicado, devidamente 

rubricados e carimbados, anexados aos produtos a devolver e enviados ao fornecedor, 

ficando o triplicado nos arquivos da farmácia. Quando a devolução está resolvida, é 

enviado à farmácia uma nota de crédito com a informação de que a devolução foi 

regularizada. No caso de a devolução ser recusada e o produto tiver de ser inutilizado, 

é feita uma quebra contabilística. 

Durante o estágio, foi-me dada a oportunidade de realizar notas de devolução bem 

como proceder à sua regularização. 

3.4. Armazenamento 
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O armazenamento é um ponto-chave na farmácia comunitária, sendo que a sua 

correta conceção e gestão otimiza o trabalho do farmacêutico, assim como, permite a 

manutenção da qualidade dos produtos até ao momento da dispensa. 

Os produtos termolábeis são os primeiros a serem armazenados no frigorífico a uma 

temperatura compreendida entre os 2 a 8ºC, sendo esta controlada mensalmente 

através do termohigrómetro. Os termohigrómetros além de controlarem a temperatura 

do frigorífico, também controlam a temperatura da farmácia (25ºC) e a humidade 

(<60ºC) de diferentes zonas existindo ao todo quatro aparelhos distribuídos pela área 

de recção de encomendas (incluindo o frigorífico), laboratório e armazém. 

Os restantes medicamentos/produtos são armazenados nos armários de gavetas 

deslizantes, nas prateleiras, nos lineares da zona de atendimento ou no armazém 

segundo a sua forma farmacêutica. Dentro de cada uma delas, são organizados por 

ordem alfabética, ordem crescente de dosagem e da quantidade de unidades por 

embalagem e por PV, onde aqueles com validades mais curtas são os primeiros a 

serem dispensados, ficando sempre colocados á frente dos produtos com PV superior, 

cumprindo a regra First Expire First Out (FEFO). Os medicamentos de marca seguem 

a ordem alfabética do nome comercial, enquanto os medicamentos genéricos seguem 

a ordem alfabética do nome de substância ativa. 

Ao longo de todo estágio participei ativamente neste processo, o que foi 

especialmente útil para no momento do atendimento encontrar mais facilmente o 

produto pretendido. 

3.4.1. Prazo de validade 

A confirmação dos PV no processo de receção de encomendas e a regra FEFO são 

procedimentos fundamentais para o controlo dos PV, mas pode não ser suficiente. Por 

este motivo, é feito um controlo mais rigoroso que consiste na emissão no início de 

casa mês de uma lista de produtos cujo PV vai expirar em 3 meses. Os produtos 

deverão ser procurados através da listagem impressa e procede-se à confirmação do 

PV. Caso termine no mês indicado o produto é retirado e reservado, anotando-se a 

validade menor dos produtos que ainda estão em stock. Após a verificação de todos 

esses produtos procede-se à atualização dos PV no SI e à devolução dos produtos 

cuja validade se encontra a expirar. Porém existem alguns laboratórios que não 

aceitam devoluções, sendo que a lista dos PV desses produtos específicos é retirada 

com 6 meses de antecedência para se tentar o seu escoamento antes da expiração. 

Por vezes é realizado um abaixamento de PVP por uma promoção com o objetivo de 
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vender rapidamente estes produtos. Todos aqueles em que não é possível ou aceite a 

sua devolução são eliminados do SI e classificados como “quebras” no stock. 

No meu estágio na AMF tive a oportunidade de participar no controlo dos PV. 

 

4. Dispensa de medicamentos 

Segundo as BPF, a dispensa de medicamentos é o ato profissional em que o 

farmacêutico cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes 

mediante prescrição médica, em regime de automedicação ou indicação farmacêutica, 

acompanhados de toda a informação indispensável para o correto uso [7].  

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são todos aqueles que possam, direta ou indiretamente constituir um risco 

para a saúde do utente, quando utilizados sem vigilância médica ou para fins 

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

base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar; ou que se destinem a ser administrados por via parentérica. Dentro dos 

MSRM, estes podem ainda ser divididos em quatro tipos de acordo com os critérios de 

prescrição: medicamentos de receita médica renovável (destinam-se a determinadas 

doenças ou tratamentos prolongados); medicamentos de receita médica não renovável 

(utilizados em tratamentos pontuais); medicamentos de receita médica especial 

(psicotrópicos ou estupefacientes e produtos passíveis de causar dependência ou ser 

utilizados para fins ilegais) e medicamentos de receita médica restrita (destinados à 

utilização a certos meios especializados) [8]. 

4.1.1. Prescrição médica 

A prescrição médica deve ser feita eletronicamente, exceto em alguns casos, 

assinalados em local próprio (anexo I), onde poderá ser feita via manual: falência 

informática, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio ou outras 

situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês [9]. 

De acordo com a Lei n.º 11/2012, de 8 de março, a prescrição é feita pela DCI da 

substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e apresentação. A legislação prevê, 

porém, três exceções em que a prescrição pode incluir a denominação comercial do 

medicamento, devendo neste caso o médico prescritor referir a exceção, no campo 

destinado à prescrição do medicamento (anexo II), que poderá ser uma das seguintes: 
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 Exceção a) do nº 3 do art. 6º - Medicamentos com margem terapêutica ou 

índice terapêutico estreito; 

 Exceção b) do nº 3 do art. 6º - Reação adversa prévia; 

 Exceção c) do nº 3 do art. 6º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

Nas receitas assinaladas com a exceção a) e b) o utente é obrigado a adquirir o 

medicamento que consta na receita. No caso na exceção c), o utente pode optar por 

outro medicamento desde que mais barato que o prescrito. 

Na ausência destas exceções, na prescrição por DCI, a farmácia é obrigada a 

dispensar um dos cinco medicamentos mais baratos, salvo se o utente tiver 

preferência por um medicamento com preço superior. A farmácia deve ter disponíveis 

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

homogéneo (GH) (mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem), de entre 

os cinco mais baratos para esse mesmo GH [10]. 

Em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, sendo que só 

poderá ser prescrito um limite máximo de 2 embalagens por medicamento, e de 4 

embalagens por receita médica. O número de embalagens por medicamento pode ser 

aumentado para 4 no caso de medicamentos vendidos em dose unitária. 

Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos manipulados, produtos 

incluídos no protocolo da diabetes mellitus e produtos dietéticos com carácter 

terapêutico devem ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode 

conter outros medicamentos [9]. 

4.1.1.1. Regimes de comparticipação 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é o maior organismo comparticipante, sendo 

responsável por todos os cidadãos portugueses. Neste está prevista a possibilidade de 

comparticipação de medicamentos através de um regime geral, que abrange todos os 

utentes do SNS e um regime especial. No regime geral, a sua comparticipação sobre o 

preço dos medicamentos é fixada de acordo com quatro escalões: A, B, C e D, que 

correspondem a comparticipações de 90%, 69%, 37% e 15%. O regime especial 

garante uma maior comparticipação no preço dos medicamentos e abrange 

pensionistas cujo rendimento total não ultrapasse 14 vezes o salário mínimo nacional 

e medicamentos usados no tratamento de determinadas patologias especiais, ou 

grupos especiais de doentes, que são abrangidas por portarias ou despachos, que 
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devem estar claramente mencionados na receita. Os medicamentos manipulados que 

constam na legislação são comparticipados em 30% [11]. 

Existem outras entidades responsáveis por uma comparticipação complementar ao 

SNS, como o EDP-Medicina Apoiada, S.A. (SAVIDA), Serviço de Assistência Médico-

Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), entre outros. Nestes casos, para o utente 

poder beneficiar desta comparticipação tem que apresentar o cartão de beneficiário.  

Durante o meu estágio tive contacto com diferentes entidades comparticipantes, de 

onde destaco: 01 (Regime Geral), 48 (Regime Especial), DS (Protocolo da Diabetes), 

45 (Regime Normal, Diplomas), 49 (Regime Especial, Diplomas), AA (SAVIDA), J1 

(Regime Geral + SAMS) e O1 (Regime Geral + SAMS Quadros). 

4.1.2. Validação da prescrição médica 

Para que a dispensa da medicação possa ser realizada, a prescrição necessita de 

validação de acordo com os aspetos legais e clínicos. A validação da receita implica a 

presença, de forma legível, dos seguintes elementos: 

 Número da receita; 

 Local de prescrição; 

 Identificação do médico prescritor e assinatura do mesmo; 

 Nome e número do utente; 

 Entidade financeira responsável pela comparticipação; 

 Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação (A letra “R” 

aplica-se aos utentes pensionistas e a letra “O” aplica-se aos utentes 

abrangidos por outro regime especial de comparticipação identificado por 

menção ao respetivo diploma legal); 

 DCI da substância ativa; 

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem e número de 

embalagens; 

 A identificação do medicamento deve ainda incluir o Código Nacional para a 

Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) que agrupa todos os 

medicamentos que respeitam a prescrição; 

 A exceção que justifica a prescrição por nome comercial do medicamento e o 

despacho que estabelece o regime especial de comparticipação, se aplicável, 

têm de constar junto ao medicamento; 

 Data da prescrição, necessária para determinar a validade da receita; 
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Receita renovável – cada via (sendo que o utente poderá ter direito a 3) tem 

uma validade de 6 meses, contados a partir da data da sua emissão. 

Receita não renovável – válida pelo prazo de 30 dias seguidos, contados a 

partir da data da sua emissão. 

A prescrição de medicamentos por via manual implica a aposição de vinhetas na 

receita médica referentes á identificação do prescritor e local de prescrição, assim 

como a indicação da exceção que justifique a prescrição manual [9,12]. 

4.1.3. Avaliação e interpretação da prescrição médica 

Depois da validação da receita médica cada prescrição deve ser analisada e 

interpretada em relação à necessidade do medicamento e sua adequação ao doente, 

garantindo que não existem contraindicações, alergias conhecidas ou intolerâncias 

associadas a esses medicamentos e/ou interações que comprometam quer a eficácia 

e segurança do tratamento como a saúde do utente, sendo também fundamental 

avaliar a adequação da posologia [7]. 

4.1.4. Dispensa de medicamentos 

Após a validação e interpretação da receita, o farmacêutico procede à dispensa dos 

medicamentos. O utente tem o direito de opção entre os medicamentos que cumpram 

a prescrição médica, devendo o farmacêutico informá-lo da existência de 

medicamentos genéricos (MG) similares, comparticipados pelo SNS, e qual o mais 

barato. No caso de não existirem MG, deve ser-lhe dito qual o medicamento 

comercializado mais barato. A opção de escolha é, no entanto, limitada pelas 

exceções referidas no ponto 4.1.1. As normas de dispensa de medicamentos 

encontram-se esquematizadas nos anexos III e IV.  

Na presença de discrepância entre a dimensão da embalagem prescrita e as 

embalagens disponíveis, o farmacêutico pode dispensar uma embalagem de tamanho 

equivalente, ou seja, embalagens que embora de tamanho diferente apresentem o 

mesmo CNPEM. Se a receita não referir o tamanho da embalagem, é dispensada a de 

menor dimensão disponível no mercado [12]. 

A partir da lista de medicamentos que abrange o grupo homogéneo do CNPEM, 

seleciona-se o medicamento desejado e posteriormente é aplicado o plano de 

comparticipação, tendo-se em atenção as portarias ou decreto-lei que regulamentam a 

dispensa de certos medicamentos e a possibilidade de existência de sistemas 

complementares, sendo que nesta situação é necessário tirar uma fotocópia da receita 
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para depois faturar. Finalizando a dispensa, o SI pede para que a receita seja 

colocada na impressora e é impresso no verso: a identificação da farmácia com o 

número de contribuinte e identificação da DT; o documento de faturação com 

indicação do regime de comparticipação, o lote e número da receita, os medicamentos 

aviados, o valor total da receita, os encargos para o utente, o valor da comparticipação 

e ainda a declaração de dispensa ao utente dos medicamentos constantes na receita. 

Após esta impressão, o utente terá de validar a mesma com a sua assinatura. No caso 

de existência de sistemas complementares, primeiro coloca-se a fotocópia e depois o 

original, sendo que os versos terão as mesmas informações, mas a fotocópia será 

faturada à entidade comparticipadora e a original ao SNS. Após a dispensa, a receita, 

sujeita a verificação farmacêutica, é datada e rubricada pelo farmacêutico. 

Exista a opção de venda “Suspensa” que consiste numa venda em que a receita não é 

fechada no momento. Isto pode acontecer quando o doente não quer levar a 

medicação toda que está prescrita na receita ou quando o doente ainda não tem a 

prescrição médica mas precisa da medicação, sendo que a receita será entregue 

posteriormente na farmácia. Esta última situação só se efetua para utentes habituais 

da farmácia que fazem tratamentos prolongados e de uso crónico. Também se pode 

efetuar uma venda suspensa a crédito a utentes habituais que têm ficha na farmácia e 

que acontece quando o utente leva a medicação mas efetua o pagamento 

posteriormente. 

No meu estágio, verifiquei que a maioria dos utentes da AMF opta por MG, sendo o 

custo reduzido o principal motivo. Alguns utentes, por uma questão de hábito ou falta 

de confiança na eficácia, não optam por MG. 

Aquando da dispensa tive sempre o cuidado de reforçar a importância da adesão à 

terapêutica bem como explicar a posologia. 

4.1.5. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

A dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos está sujeita a um 

controlo mais rigoroso, uma vez que este tipo de medicamentos ao atuar diretamente 

sobre o sistema nervoso central pode causar dependência ou habituação. No 

momento da dispensa é necessário proceder ao registo dos dados do doente e do 

adquirente. Esta informação é impressa num documento que se anexa à fotocópia da 

receita original, sendo esta arquivada na farmácia durante um período de 3 anos. A 

receita original segue o procedimento normal de faturação. 
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Mensalmente é emitida uma listagem gerada informaticamente referente ao balanço 

das entradas e saídas de psicotrópicos e estupefacientes, que após estarem 

devidamente carimbadas e assinadas, são enviadas para o INFARMED, juntamente 

com a cópia das receitas médicas manuais [12]. 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de aviar várias receitas deste género 

cumprindo os requisitos previamente indicados. 

4.1.6. Medicamentos e produtos manipulados 

Estes produtos são especificamente legislados tanto pelo Decreto-Lei n.º 95/2004, de 

22 de abril, que aprovou o regime jurídico a que devem obedecer a preparação e a 

dispensa de medicamentos manipulados como pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de 

junho, que estabelece as Boas Práticas para a preparação de medicamentos 

manipulados em Farmácia Comunitária e Farmácia Hospitalar [13, 14]. 

A preparação de manipulados na AMF é de pequena escala, sendo que os 

medicamentos mais preparados são: solução de minoxidil a 5%, solução alcoólica 

saturada de ácido bórico e vaselina salicilada a 2%. Durante o meu estágio procedi à 

preparação de todos eles. A solução de minoxidil foi sem dúvida a mais requisitada 

durante o meu estágio, pelo que preparei 8 manipulados do género e apenas 1 de 

vaselina salicilada e 1 de solução alcoólica saturada de ácido bórico. 

4.1.7. Processamento do receituário e faturação 

Para que a farmácia receba o valor correspondente à comparticipação dos 

medicamentos é necessário o envio mensal do receituário e respetiva faturação à 

entidade responsável. 

Todos os procedimentos realizados no ato da dispensa são novamente conferidos por 

um farmacêutico designado pela DT. Após a conferência do receituário, as receitas 

são agrupadas por entidades e agrupadas em lotes de 30 receitas e é emitido um 

verbete de identificação de lotes que é carimbado e anexado ao respetivo lote de 

receitas. No fim do mês, os lotes das receitas comparticipadas pelo SNS são enviadas 

para o Centro de Conferência de Faturas da Maia (CCF) e as receitas de outras 

entidades comparticipadoras são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias 

(ANF), que é um intermediário entre a farmácia e os organismos comparticipantes. Os 

lotes das receitas vão acompanhados da relação resumo de lotes e da fatura global, 

com indicação do valor total do PVP dos medicamentos e a parcela correspondente ao 

valor pago pelo utente e o valor da comparticipação. 
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O receituário é conferido pelo Serviço de Conferência de faturas e quando são 

detetadas inconformidades, a receita é devolvida juntamente com um documento que 

justifica o motivo da devolução. A farmácia pode tentar corrigir esta situação e 

processar a receita no mês que é devolvida. 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Segundo o artigo 115.º do Estatuto do Medicamento, MNSRM são todos os 

medicamentos que não preencham qualquer das condições exigidas para os MSRM 

[8]. Atendendo ao seu perfil de segurança e indicações farmacoterapêuticas, os 

MNSRM não necessitam de prescrição médica, podendo ser fornecidos mediante 

indicação farmacêutica. 

4.2.1. Aconselhamento farmacêutico 

Na dispensa de MNRM em indicação farmacêutica, o farmacêutico tem a 

responsabilidade de indicar um medicamento ou um eventual tratamento não 

farmacológico visando o alívio ou resolução de um problema de saúde menor. Para 

esta seleção é fulcral a recolha de informação acerca do estado geral do doente, de 

forma a poder analisar a sua história clínica e médica, bem como a sintomatologia 

apresentada (intensidade e duração dos sintomas), terapêutica farmacológica já 

instituída e possíveis alergias.  

Na situação em que o estabelecimento de um tratamento farmacológico seja por 

iniciativa própria do doente (automedicação), o farmacêutico deve questioná-lo sobre a 

sua patologia, sintomas apresentados, qual o motivo para a escolha desse 

medicamento e se está informado acerca do mesmo. Se não se verificar nenhuma 

inconformidade, o medicamento pode ser fornecido e o farmacêutico deve orientar a 

sua utilização para que a automedicação se realize de acordo com o uso racional do 

medicamento. No caso de o farmacêutico considerar que o doente apresenta uma 

condição que necessita de atendimento médico deve reencaminhá-lo para esse 

serviço [7]. 

Durante o meu estágio deparei-me com várias situações de automedicação e pedidos 

de indicação farmacêutica (dores musculares, problemas gastrointestinais, problemas 

dermatológicos, problemas ginecológicos, suplementos vitamínicos, entre outros). 

Dada sazonalidade do meu estágio as situações mais frequentes foram as gripes e 

constipações, sintomas de dores de garganta e tosse sendo que no final no estágio 

realizei vários aconselhamentos dietéticos, o que contribuiu para a escolha dos temas 
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dos casos de estudo desenvolvidos. Deparei-me também diversas vezes com 

situações em que os utentes pretendiam obter antibióticos sem receita médica, 

existindo uma certa dificuldade em explicar que se trata de uma questão de saúde 

pública. 

4.3. Novas receitas eletrónicas 

Durante o meu estágio foi implementado na AMF o novo sistema de receita eletrónica. 

Este é um suporte eletrónico inovador, através do qual os medicamentos prescritos 

pelo médico ficam acessíveis pelo cartão de cidadão do utente que para aceder aos 

seus medicamentos só precisa de apresentar o cartão na farmácia. Este é introduzido 

no leitor Smart Card e ao ceder o código de acesso presente na guia de tratamento, a 

receita médica aparece automaticamente no terminal informático. Neste novo sistema 

não há alteração nas regras de prescrição de medicamentos [15]. 

Este sistema foi implementado na AMF durante o mês de março o que me permitiu 

usufruir bastante das suas vantagens que passam essencialmente pela simplificação 

dos processos na dispensa diária dos medicamentos. Com este suporte verifiquei uma 

diminuição dos meus erros sobretudo ao nível das entidades comparticipadoras, bem 

como das exceções referidas no ponto 4.1.1, uma vez que aparecem 

automaticamente. Antes da finalização da venda, o SI pede uma verificação que 

consiste essencialmente em confirmar se os medicamentos que estamos a dispensar 

coincidem com os prescritos, o que me permitiu corrigir eventuais enganos que tenha 

efetuado. 

 

5. Dispensa de outros produtos 

5.1. Medicamentos de uso veterinário  

Define-se como medicamento de uso veterinário “toda a substância, ou composição 

apresentada como possuindo capacidades curativas ou preventivas das doenças do 

animal” [16].  

Na AMF, a maioria dos produtos de uso veterinário dispensados são os que dizem 

respeito a animais de companhia (cães e gatos), dos quais destaco os desparasitantes 

(internos e externos) e anticoncecionais como os que mais dispensei. 

5.2. Medicamentos homeopáticos 
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De acordo com o Estatuto do Medicamento, medicamento homeopático define-se 

como “medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-

primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia 

europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado 

membro, e que pode ter vários princípios” [8]. 

Na AMF, a procura de medicamentos homeopáticos não é muito elevada pelo que os 

stocks habituais destes produtos são reduzidos. 

5.3. Géneros Alimentícios para alimentação especial e produtos dietéticos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho, os produtos dietéticos destinados 

a uma alimentação especial são aqueles que, dada a sua composição especial ou os 

seus processos de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo 

corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de 

determinadas pessoas. Estes são aconselhados a pessoas cujo processo de 

assimilação ou metabolismo se encontra comprometido, pessoas que se encontram 

em condições fisiológicas especiais, lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade [17]. 

Na AMF, existe uma grande variedade deste tipo de produtos, como leites adequados 

às necessidades do bebé dos quais fazem parte os leites para lactentes, 

hipoalergénicos e de transição. Existem ainda vários tipos de farinhas lácteas e não 

lácteas, com ou sem glúten. No que diz respeito a produtos dietéticos usados para 

emagrecimento, na AMF encontram-se vários produtos das gamas Depuralina®, 

Bioativo®, DrenaSlim® e XLS Medical®, entre outros. Na AMF também são muito 

requisitados suplementos alimentares mais específicos como o Centrum®, Cerebrum® 

e Viterra®, entre outros. 

5.4. Produtos fitoterapêuticos 

Os medicamentos fitoterápicos são medicamentos à base de plantas, tendo como 

substâncias ativas, partes de plantas ou preparações obtidas destas como pós, 

tinturas, extratos, óleos essenciais, sucos espremidos, exsudados transformados [8]. 

Ao longo do meu estágio verifiquei que os produtos fitoterapêuticos mais procurados 

são aqueles que se destinam ao emagrecimento, ansiedade e insónia. 

5.5. Dispositivos médicos 

O Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, designa dispositivo médico como 

qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 
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isoladamente ou em combinação, utilizados nos seres humanos especificamente para 

fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, 

lesão ou deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico; controlo da conceção [18].  

Os dispositivos mais solicitados na AMF são testes de gravidez, material ortopédico, 

artigos para grávidas, material de puericultura, entre outros, sendo que destaco os 

testes de gravidez como os dispositivos que mais dispensei no decurso do estágio. 

5.6. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Estes produtos são regulados pelo Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, 

sofrendo algumas alterações ao longo do tempo de modo a acompanhar os avanços 

técnicos e científicos. Este Decreto-Lei define um produto cosmético como “qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 

superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 

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

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

aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [19]. 

Estes produtos podem ser indicados por dermatologistas, mas a sua procura por 

iniciativa do utente é cada vez maior. O farmacêutico deve possuir um grande 

conhecimento dos diferentes produtos e gamas existentes, sendo que na sua 

indicação é necessário ter sempre em atenção o tipo de pele, idade, existência de 

patologias (pele atópica, psoríase) e preferências particulares do utente. 

 

6. Outros serviços prestados na farmácia 

6.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A AMF dispõe de uma balança digital que permite a determinação do peso, altura, 

índice de massa corporal (IMC), tensão arterial, sendo que este último parâmetro pode 

ser igualmente avaliado por um tensiómetro na zona de atendimento personalizado. 

Também são realizadas determinações de colesterol total, triglicerídeos e glicémia 

através de métodos e instrumentos certificados.  

Ao longo de todo o estágio procedi à determinação destes parâmetros com bastante 

regularidade. No que diz respeito à determinação do peso e IMC na balança, pude 

auxiliar várias vezes utentes que não estavam familiarizados com o aparelho. No final 
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de todas as determinações informei se os valores obtidos estavam de acordo com os 

valores de referência, bem como procurei salientar a importância de um estilo de vida 

saudável. 

6.2. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso [20]. A AMF 

dispõe de um contentor onde vão sendo colocados os produtos e uma vez cheio, é 

selado e pesado, sendo este valor anotado em espaço próprio juntamente com a 

identificação da farmácia. O contentor é levado por um distribuidor para as suas 

instalações e depois enviado para o Centro de Triagem. 

6.3. Recolha de radiografias usadas 

A recolha de radiografias usadas é uma campanha realizada pela Assistência Médica 

Internacional (AMI), para angariação de fundos pela venda da prata nelas contida, e 

para uma reciclagem dos restantes materiais [21]. 

 

7. Marketing e promoção da farmácia 

O maketing é uma ferramenta importante para que a farmácia comunique e promova 

os seus produtos de modo a aumentar o volume de vendas. As estratégias de 

marketing passam por campanhas promocionais, técnicas de exposição do produto na 

farmácia, decoração atrativa de montras, gôndolas e lineares, etc.  

No decurso do meu estágio, participei de forma ativa e dinâmica na elaboração de 

campanhas promocionais, sendo que elaborei um folheto promocional na época 

natalícia (anexo V) e mais tarde uma campanha promocional que passou no ecrã 

informativo (anexo VI). 

 

8. Formações 

“A formação continuada é uma obrigação profissional” [7]. Ao longo destes 6 meses, 

tive oportunidade de assistir a várias formações que contribuíram para a minha 

formação enquanto profissional de saúde, sendo fundamentais para o aconselhamento 

ao utente: Formação “Aconselhamento Farmacêutico no Emagrecimento: 

Nutracêuticos e Cosmecêuticos como Resposta Eficaz”, da TheraLab; Formações 
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sobre a gama completa de cosmética e higiene corporal de três marcas do grupo 

Pierre Fabre: Avène®, Ducray® e A-Derma®; Formação “Nutrição Infantil nos 

primeiros 1000 dias de vida”, da Nestlé; formação “Terapêutica nutricional com Q10 na 

patologia cardiovascular e terapêutica nutricional com crómio na resistência à insulina” 

da PharmaNord; formação “Aleitamento Natural e Artificial” da Chicco®; Formação 

sobre o lançamento dos novos produtos de Eucerin® e formação sobre gama 

Everclean da Isdin®. Em anexo exponho os certificados obtidos nas formações, com 

indicação do local e dia da formação (anexo VII). Apresentei as informações retidas 

em algumas formações aos meus colegas da AMF (anexos VIII e IX). 

 

9. Conclusão 

O meu estágio na AMF permitiu-me um contacto direto com a realidade profissional de 

um farmacêutico. Durante estes seis meses desenvolvi as minhas competências 

profissionais, adquiri hábitos de trabalho, consolidei os conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo da minha formação académica, mas também adquiri novas 

competências com uma valência mais prática. Integrei uma equipa de excelentes 

profissionais que me acompanharam durante todo este percurso disponibilizando-se 

sempre para me ensinar e ultrapassar as adversidades, ajudando-me em tudo o que 

precisei, desde a familiarização com a estrutura da farmácia até ao entendimento da 

política de trabalho. Esta foi uma atividade desafiante, mas ao mesmo tempo muito 

gratificante e enriquecedora que me proporcionou um crescimento não só profissional 

como pessoal. 

Parte II 

Esta parte do relatório diz respeito aos temas desenvolvidos no decurso do estágio. 

1. Gripe  

As epidemias de gripe que se verificam todos os anos são uma ameaça à Saúde 

Pública, associando-se a elevadas taxas de morbilidade e mortalidade. Segundo uma 

estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorrem anualmente por volta de 

3 a 5 milhões de casos graves de gripe e de 250 mil a 500 mil óbitos em todo o 

mundo, verificando-se uma incidência anual de 20 a 30% em crianças e 5 a 10% em 

adultos [22].  
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Dr. Marc Sprenger, diretor do European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC), relativamente à atividade gripal de 2015, referiu que "Esta é uma época gripal 

dominada por uma estirpe do vírus A (H3N2), diferente da incluída na vacina, pelo que 

se espera que ocorram casos mais severos de gripe, principalmente entre os idosos e 

os que pertencem a um grupo de risco médico” [23]. Em Portugal, na semana de 19 a 

25 de janeiro deste ano, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge, IP, a taxa de ocorrência da síndrome gripal por cada 100 000 

habitantes foi de 148 casos, constituindo assim uma atividade gripal alta [24]. 

Os sintomas das doenças respiratórias virais do trato respiratório superior são tão 

usuais, que o autodiagnóstico de gripe ou constipação é habitual entre a população 

[25]. O contacto diário com as pessoas no balcão da farmácia permitiu-me verificar a 

existência de várias lacunas neste autodiagnóstico, sendo a gripe constantemente 

confundida com constipação e automedicada de forma errada. Desta forma, e dada a 

relevância atribuída à atividade gripal em Portugal na comunicação social durante o 

período do meu estágio, achei que seria importante fazer uma revisão sobre o assunto 

através de um folheto informativo (anexo X).  

1.1. “O que é a gripe?” 

A gripe é uma doença aguda viral, originada pelo vírus Influenza, que afeta o trato 

respiratório. Existem três tipos do vírus Influenza: A, B e C, sendo que apenas os tipos 

A e B têm interesse em Saúde Pública, dado que o tipo C provoca infeções muito 

ligeiras. O vírus Influenza replica-se em todo o trato respiratório, superior e inferior 

[26]. 

1.2. “Como se transmite?” 

A gripe é transmitida fundamentalmente através das vias aéreas pelas partículas 

infetadas difundidas pelo doente, através dos espirros e tosse, que são depois 

inaladas por outra pessoa. Embora menos frequente, pode também ser transmitida 

através do contacto direto com superfícies ou objetos contaminados, tocando em 

seguida na sua própria boca ou nariz [27]. 

1.3. Constipação 

Infeções clinicamente semelhantes à gripe (Influenza like), sem serem classificadas 

como tal, podem ser originadas por outros vírus respiratórios. A constipação é uma 

doença respiratória comum e facilmente confundida com a gripe. Ao contrário da gripe, 

a constipação implica o envolvimento de vários tipos de vírus distintos. O Rinovírus é o 
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vírus mais comum pelo que a maioria dos estudos sobre constipação baseiam-se na 

infeção por este vírus. O contágio faz-se de igual modo à gripe, sendo que na 

constipação é mais relevante o contágio por contacto seguido de inoculação através 

do nariz ou olhos. A constipação é geralmente uma doença autolimitada reservada ao 

trato respiratório superior [28, 29]. 

1.4. Gripe versus constipação 

A gripe, pelo seu carácter sistémico e por se associar a um risco de complicações 

graves, é uma doença mais severa e incapacitante do que a constipação. 

Na constipação, os sintomas surgem gradualmente e são limitados às vias 

respiratórias superiores [30]. A infeção inicia-se normalmente por uma irritação da 

garganta, que desaparece rapidamente, acompanhada de congestão nasal, rinorreia, 

espirros e olhos húmidos. A rinorreia e a congestão nasal são os principais sintomas 

sendo as secreções inicialmente límpidas, tornando-se progressivamente opacas e 

purulentas. A febre ocorre muito raramente em adultos, mas é comum verificarem-se 

temperaturas elevadas em crianças. De modo semelhante à febre, raramente ocorre 

mialgia, sendo estes sintomas característicos de uma infeção por Influenza [29].  

A gripe caracteriza-se por sintomas exuberantes que surgem subitamente, 

distinguindo-se logo neste ponto da constipação. Os sintomas típicos são febre alta, 

tosse (geralmente seca), dor de cabeça, mialgia, fadiga intensa, nariz entupido e dor 

de garganta. Nos bebés a febre é muito frequente, assim como são habituais sintomas 

gastrointestinais (diarreia, vómitos, naúseas) [25, 27, 30]. Tosse e febre alta são os 

sintomas mais típicos, sendo importante realçar que a tosse pode ser grave com uma 

duração de duas ou mais semanas [22, 26, 27]. 

1.5. “Tenho gripe! É grave?” 

A maioria das pessoas recupera da gripe em poucos dias, mas podem surgir 

complicações graves e potencialmente fatais, especialmente em pessoas de alto risco. 

Estas complicações incluem pneumonia, um agravamento de doença pré-existente 

como diabetes, asma, doença cardíaca, renal ou pulmonar. Outras complicações que 

também surgem associadas são sinusite e infeção de ouvido, sendo esta última muito 

comum na criança [27, 29]. A probabilidade de complicações é maior no caso de 

existência das seguintes condições: asma; desordens sanguíneas (Ex: anemia); 

doenças crónicas do pulmão, coração, rim ou fígado; desordens metabólicas (Ex: 

diabetes); obesidade mórbida; condições neurológicas; pessoas com idade inferior a 
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19 anos com terapia crónica de aspirina; sistema imunitário comprometido (Ex: 

cancro); adultos com idade superior a 65 anos; crianças com idade inferior a 2 anos; 

grávidas [27]. 

1.6. “Tenho gripe! E agora o que faço?” 

Na ausência das complicações referidas no ponto anterior, as medidas terapêuticas 

paliativas habituais resolvem normalmente a situação. As medidas que devem ser de 

imediato adotadas passam pelo repouso; ingestão de muitos líquidos; controlar a 

temperatura corporal ao longo do dia, sendo que na presença de febre deve-se tomar 

paracetamol; não se automedicar com antibióticos; numa situação de 

gravidez/amamentação falar com o médico e por último evitar a transmissão (reduzir 

contacto pessoal, lavar regularmente as mãos, utilizar lenços de papel de utilização 

única e proteger a boca ao tossir e espirrar) [30]. 

Os doentes pertencentes aos grupos de risco apresentados no ponto 1.5 devem ser 

orientados por um médico que pode optar por preconizar as medidas paliativas 

mantendo o doente sob vigilância, ou pode recorrer a fármacos antivirais [31].  

Contrariamente ao pensamento comum, não existe evidência para a utilização dos 

antibióticos no tratamento de gripes e constipações. Estes só estão indicados no 

tratamento de complicações bacterianas, sendo ineficazes contra a infeção viral, pelo 

que apenas são prescritos se surgir uma infeção bacteriana secundária à gripe [31]. 

Esta é uma ideia que continua erroneamente no seio da população sendo que um 

estudo feito em Portugal aos utentes de uma farmácia em Torres Vedras, Farmácia 

Campos Gomes, com o objetivo de avaliar os seus conhecimentos sobre o consumo 

de antibióticos, verificou que 64,2% dos inquiridos acreditava que as gripes e 

constipações eram causadas por bactérias, sendo as razões mais frequentes para o 

recurso a este tipo de medicação garganta inflamada (22,6%) e gripe (17%). De 

acordo com informações da OMS, as infeções são responsáveis por 25% das mortes a 

nível mundial e 45% nos países em desenvolvimento, sendo que a prescrição de 

antibióticos nestas situações é inadequada em cerca de 50% dos casos [32].  

1.7. “Como posso evitar a gripe?” 

A melhor forma de proteção contra a gripe e complicações associadas é a vacina que 

confere proteção ao fim de cerca de duas semanas, durando esta vários meses a um 

ano. A imunização pela vacina tem como objetivo proporcionar a proteção individual 

relativamente à infeção, nomeadamente no que respeita às suas manifestações e 
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complicações, evitando igualmente a sua propagação. Contudo, a eficácia da vacina 

depende de fatores como o grau de virulência do vírus, das estirpes circulantes e do 

estado imunitário e idade do indivíduo. Segundo a OMS, enquanto que nos adultos 

saudáveis a vacina confere uma proteção adequada, nos idosos a vacina pode ser 

menos eficaz na prevenção, embora possa diminuir quer a gravidade da doença como 

a ocorrência de complicações e morte [22]. Para uma proteção adequada é necessário 

uma vacinação anual de forma a contornar as constantes mutações do vírus. De 

qualquer forma é possível ainda contrair o vírus mesmo tendo sido vacinado: pode 

ocorrer exposição ao vírus antes da vacinação ou durante o período em que o 

organismo cria imunidade após a vacinação; pode ocorrer exposição a um vírus que 

não seja abrangido pela vacina; pode ocorrer infeção por um vírus para o qual a 

vacina confere proteção, mas não ser eficaz devido aos fatores previamente referidos. 

Todas as pessoas beneficiam da vacina da gripe, mas esta é particularmente 

importante para as pessoas com maior risco de complicações. Algumas pessoas não 

devem ser vacinadas nomeadamente, crianças com idade inferior a 6 meses, pessoas 

com alergias a qualquer ingrediente da vacina, indivíduos com histórico da síndrome 

de Guillain-Barré e se o indivíduo não se sentir bem, devendo nestes casos falar com 

o médico. A vacina pode provocar alguns efeitos secundários como dor, vermelhidão, 

febre e mialgias mas desaparecem após 1, 2 dias. 

Nesta época gripal de 2015, 52% das estirpes de vírus Influenza tipo A (H3N2) são 

geneticamente diferentes da estirpe incluída na vacina, o que diminui a sua eficácia e 

contribui para uma maior incidência de gripe. Porém, a vacina continua a ser 

recomendada pois os anticorpos produzidos em resposta à componente A (H3N2) da 

vacina podem mesmo assim fornecer alguma proteção cruzada contra os vírus tipo A 

diferentes, mas relacionados, reduzindo assim a probabilidade de complicações 

graves. Por outro lado a vacina confere proteção contra as outras estirpes presentes 

na composição da vacina (H1N1 e Influenza B) [27]. 

1.8. Resultados 

Resumi esta revisão bibliográfica num folheto informativo (anexo X), com uma 

linguagem acessível a toda a população e um formato “pergunta/resposta” o que 

facilita a leitura e a compreensão. O folheto apresenta as informações mais relevantes 

a fornecer aos utentes sobre o que é a gripe, seus sintomas e complicações, como se 

distingue de uma constipação, a importância da prevenção através da vacinação e o 

motivo pelo qual a eficácia desta nem sempre ser a ideal pretendida. 
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2. Emagrecimento  

Ao fim de dois meses de atendimento ao balcão com constantes aconselhamentos 

sobre gripes e constipações, constatei que este assunto foi-se desvanecendo à 

medida que o aconselhamento sobre produtos dietéticos foi ganhando cada vez mais 

relevo. Em várias situações senti que tinha dificuldade neste tipo de aconselhamento, 

assim como senti essa dificuldade em alguns colegas de trabalho. Deste modo decidi 

abordar este assunto e promover um dia dedicado à avaliação física dos utentes da 

farmácia, esclarecendo junto deles questões sobre este tipo de produtos. Por não ser 

exequível abordar todos os produtos dietéticos disponíveis na AMF, decidi focar-me na 

gama Depuralina® que, por apostar muito no marketing, acaba por ser a que suscita 

mais curiosidade, tendo sido de facto os produtos sobre os quais surgiram mais 

pedidos de aconselhamento no decurso do meu estágio. 

2.1. Introdução 

Segundo dados da OMS, em 2014, cerca de 13% da população mundial adulta era 

obesa (15% das mulheres e 11% dos homens), sendo que 39% dos adultos (40% das 

mulheres e 38% dos homens) se apresentavam acima do peso. A prevalência mundial 

da obesidade mais do que duplicou entre 1980 e 2014. Atualmente, a maioria da 

população mundial vive em países onde o excesso de peso e a obesidade é 

responsável por matar mais pessoas do que o baixo peso, podendo esta ser de facto 

descrita como a “Nova Síndrome Mundial”, sendo considerada a 2ª causa de morte 

passível de prevenção, depois do tabagismo [33, 34]. A OMS define o excesso de 

peso e a obesidade, resultante de um desequilíbrio entre as calorias ingeridas e as 

calorias gastas, como uma doença em que o excesso de gordura corporal acumulada 

pode atingir níveis suscetíveis de prejudicar a saúde, [35, 36].  

O dia mundial da saúde, a 7 de abril de 2015, pareceu-me ser o ideal para a 

realização de uma atividade sobre esta problemática tão atual com uma prevalência 

na sociedade portuguesa de cerca de 1 milhão de adultos obesos e 3,5 milhões pré-

obesos [37]. A atividade foi promovida através da colocação de um poster (anexo XI) à 

entrada da AMF sendo também promovida através da página de facebook da farmácia 

e ao balcão aquando dos atendimentos, informando diretamente os utentes. 

No dia da atividade, as pessoas foram reencaminhadas para o local da ação e 

elucidadas sobre o que iria consistir a atividade. Numa 1ª fase, realizei a avaliação 

física dos utentes que consistiu na determinação do peso, altura e IMC, avaliação do 

risco de comorbilidades, circunferência abdominal e determinação da glicémia capilar 
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e colesterol total, preenchendo no final uma ficha destinada a cada utente avaliado 

com os dados obtidos (anexo XII). Numa 2ª fase, realizei um aconselhamento aos 

utentes sobre um estilo de vida saudável, assim como fiz uma breve explicação sobre 

a gama de produtos Depuralina®, esclarecendo algumas dúvidas e indicando 

possíveis produtos a utilizar. Estas indicações foram feitas sempre com atenção de 

que estes produtos têm efeitos adversos e contraindicações pelo que indiquei sempre 

o aconselhamento médico no caso de presença de problemas de saúde que o 

justificassem. Numa 3ª fase, com o objetivo de valorizar a prática de exercício físico, 

foi realizada, no parque da cidade, uma aula de fitness por um profissional da área que 

se disponibilizou para a atividade proposta (anexo XIII).  

2.2. Avaliação física 

2.2.1. Índice de massa corporal 

O parâmetro IMC é comumente utilizado para classificar o excesso de peso e a 

obesidade, definindo-se como o peso da pessoa em quilogramas (Kg) dividido pelo 

quadrado da sua altura em metros (m) (Kg/m²). Segundo a OMS esta é a medida de 

obesidade mais útil a nível populacional [33-36]. A tabela 1 apresenta a classificação 

da OMS relacionada com o IMC, considerando-se a existência de excesso de peso, 

quando IMC ≥ 25, e a existência de obesidade quando IMC ≥ 30 [35]. 

 

Classificação IMC  Risco de Comorbilidades 

Baixo peso <18,5 Baixo 

Variação normal 18,5 – 24,9 Médio 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 Aumentado 

Obesidade Classe I 30,0 – 34,9 Moderado 

Obesidade Classe II 35,0 – 39,9 Grave 

Obesidade Classe III ≥40 Muito Grave 

 

2.2.2. Circunferência da cintura 

A distribuição da gordura corporal é um outro ponto importante sobretudo para a 

análise das consequências para a saúde associadas ao excesso de peso. Deste modo 

é importante a distinção entre os indivíduos que apresentam uma distribuição de 

gordura abdominal (obesidade visceral ou andróide) daqueles que apresentam uma 

distribuição de gordura periférica, particularmente na região das coxas e glúteos, 

Tabela 1 – Classificação da obesidade no adulto com base no IMC e risco de comorbilidades. 
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menos grave (obesidade ginóide) [34]. A obesidade visceral, ao contrário da periférica 

que parece ser benigna a complicações metabólicas, está associada a um grande 

risco deste tipo de complicações, como a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e 

dislipidémias. [34, 36]. Existe uma relação entre as classes de obesidade e o risco de 

desenvolvimento de comorbilidades referidas na tabela 1. Contudo quando se 

pretende identificar indivíduos com maior risco de desenvolver patologias relacionadas 

com a obesidade, devem ser utilizados outras técnicas para além do parâmetro IMC, 

uma vez que para o mesmo valor deste índice, a massa gorda abdominal pode variar. 

Uma técnica simples para a identificação destes indivíduos consiste na determinação 

da circunferência da cintura, com recurso a uma fita métrica, no ponto médio entre o 

rebordo inferior da costela e a crista ilíaca. São admitidos dois níveis de risco de 

complicações metabólicas relacionadas com a obesidade através desta determinação 

(tabela 2) [34]. 

 

Risco de complicações 

metabólicas 

Homem Mulher 

Aumentado ≥ 94 ≥ 80 

Muito aumentado ≥ 102 ≥ 88 

 

2.2.3. Glicémia 

A obesidade contribui para o desenvolvimento da diabetes mellitus, uma vez que o 

tecido adiposo liberta elevadas quantidades de ácidos gordos não esterificados, 

glicerol, hormonas e citocinas pró-inflamatórias que estão intimamente associadas à 

insulinorresistência, o que acaba por resultar numa hiperinsulinémia com 

superestimulação das células β do pâncreas. Esta hipersecreção a longo prazo 

conduz à falência da capacidade de secreção de insulina no pâncreas e à redução dos 

recetores de insulina, pelo que a pessoa acaba por apresentar um quadro de baixa 

insulina e elevada glicose sanguínea ocorrendo a diabetes mellitus tipo 2 [36]. Uma 

situação de diabetes poderá estar presente quando a glicémia em jejum ≥ 126 mg/dL, 

ou ≥ 200 mg/dL em qualquer hora [38]. 

2.2.4. Colesterol total 

Na obesidade, causa mais comum de dislipidémia, a presença de um excesso de 

lípidos e a hiperinsulinémia resultam no aumento dos ácidos gordos não esterificados 

Tabela 2 – Circunferência da cintura (cm) e risco de complicações metabólicas. 
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disponíveis, bem como dos níveis de triglicerídeos (TG) em tecidos não adiposos 

como o fígado, pâncreas e músculo. A acumulação de metabolitos dos ácidos gordos 

provoca a ativação de vias que induzem a inflamação, perturbando deste modo a 

secreção de insulina. Os níveis elevados de TG são habitualmente acompanhados do 

aumento do colesterol total e da diminuição da lipoprotreína de alta densidade (HDL) 

[36]. O valor de colesterol total deve ser inferior a 190 mg/dL [39]. 

2.3. Tratamento do excesso de peso/obesidade 

O excesso de peso/obesidade é essencialmente uma doença de desequilíbrio 

energético, pelo que que o seu tratamento deve atuar em três parâmetros 

fundamentais: hábitos alimentares (quando a energia é consumida), atividade física 

(quando a energia é gasta) e modificação comportamental [33]. A perda de peso 

acarreta uma série de benefícios que passam essencialmente por melhorar a 

qualidade de vida e as condições de saúde em geral. De facto, perdas de 5 a 10% do 

peso inicial permitem: diminuir quer os níveis de colesterol, bem como de tensão 

arterial; melhorar o controlo glicémico; beneficiar a sintomatologia osteoarticular, 

havendo ainda recuperação da função respiratória e qualidade do sono [34, 35]. 

2.4. Estudo sobre os constituintes dos produtos Depuralina® 

O emagrecimento é um objetivo complexo em que intervêm vários fatores: apetite; 

gorduras; líquidos; metabolismo; intestino e fígado. Muitas vezes o primeiro passo 

para a adoção de um estilo de vida saudável é o mais difícil. No balcão da farmácia, os 

utentes referiram isso frequentemente e pediram-me um suplemento que funcionasse 

como uma “bengala” ou um estímulo. A gama de produtos Depuralina® procura 

fornecer a resposta adequada ao perfil de cada utente disponibilizando uma série de 

suplementos desenhados de acordo com as fases essenciais para um emagrecimento 

adequado [40]. Posto isto, realizei uma pesquisa bibliográfica para cada um dos 

constituintes de forma a analisar a sua atividade biológica e principais indicações. 

Devido à extensão da informação recolhida, tentei sintetizar e focar-me nas 

informações mais relevantes de acordo com o descrito pela própria marca. Apresento 

os resultados em seguida, divididos por cada produto. Alguns constituintes repetem-se 

pelo que neste caso não os volto a mencionar. 

2.4.1. Depuralina® Gorduras - Redução de depósitos de gordura 

Composição: Alcachofra, Caralluma, Laranja Amarga, Aloé Vera, Colina e Crómio. 
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A Alcachofra tem uma ação hipolipidémica e hipocolesterolémica, sendo que inibe a 

síntese de colesterol [41, 42]. A ação colerética, devida à cinarina presente na sua 

composição, é particularmente útil para o tratamento da insuficiência hepática e má 

digestão dos lípidos. A alcachofra parece ter uma ação na regeneração hepática e na 

proteção das células hepáticas contra toxinas (ação antioxidante) [42]. Os glicosídeos 

do pregnano, como constituintes ativos da Caralluma, promovem uma supressão do 

apetite ao reduzir a síntese de grelina no estômago e do neuropéptido Y no 

hipotálamo. Estão também envolvidos na inibição da proliferação, diferenciação e 

maturação dos adipócitos. A caralluma é igualmente responsável por um aumento do 

gasto energético, verificando-se uma perda de massa gorda [43]. A Laranja Amarga 

contém um óleo essencial com sinefrina na composição. Os benefícios que apresenta 

relacionam-se com o aumento do metabolismo basal e lipólise e com um controlo do 

apetite [44]. O Aloé Vera apresenta uma série de benefícios: efeitos hipoglicémicos, 

anti-inflamatórios, antifúngicos, imunomoduladores, antineoplásicos, propriedades 

gastroprotetoras e redução dos níveis de lípidos sanguíneos. O sumo das folhas, rico 

em glicosídeos antranóides, apresenta propriedades laxantes (metabolizados em 

antronas que provocam aumento da motilidade intestinal ao inibir a bomba Na+/K+ e os 

canais iónicos de cloro; estimulam a produção de muco e a secreção de cloretos, 

resultando num aumento da secreção de fluídos) [42, 45]. A Colina é um percursor da 

fosfatidilcolina (fosfolípido predominante nas membranas celulares) e tem um papel 

importante no transporte e metabolismo dos lípidos e colesterol, sendo que défices de 

colina levam à acumulação destes no fígado (esteatose hepática) [46]. O Crómio 

aumenta a ação da insulina, contribuindo para a manutenção dos níveis normais de 

glicose no sangue e normal metabolismo dos macronutrientes. Tem ainda uma ação 

na regulação da saciedade e na redução da gordura corporal [47]. 

2.4.2. Depuralina® Drain - Drenagem e eliminação de líquidos 

Composição: Dente de Leão, Cavalinha, Orthosiphon e Bétula. 

O Dente de Leão, a Cavalinha, o Orthosiphon e a Bétula têm em comum uma 

composição rica em flavonoides. Esta composição associa-se a uma ativação da 

eliminação da urina, com aumento da eliminação de água e eletrólitos, conferindo-lhes 

assim importantes propriedades diuréticas [48-51]. 

2.4.3. Depuralina® Detox - Depuração Hepática 

Composição: Cardo Mariano, Alcachofra, Dente de Leão, BrassicareTM, Colina e 

Vitamina C. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária    A Minha Farmácia

  

 
29 

 

Foram identificadas três substâncias (silibinina, silicristina, silidianina) no fruto do 

Cardo Mariano que formam um complexo protetor hepático conhecido como 

silimarina. Este apresenta ação hepatoprotetora, antioxidante e colerética [52]. Este 

fruto provoca o aumento da atividade das enzimas de fase I do metabolismo hepático, 

nomeadamente o citocromo P450, atuando assim na desintoxicação hepática [53]. O 

BrassicareTM é uma patente de Brassica oleracea (extrato seco dos brócolos) 

contendo pelo menos 1,6% de um glucosinolato, a glucorafanina, e está provado 

ajudar na desintoxicação do fígado, uma vez que ativa a fase II do metabolismo 

hepático [54]. A Vitamina C apresenta um elevado poder antioxidante protegendo as 

células dos danos provocados pelos radicais livres [55] bem como é importante para a 

produção de colagénio ajudando assim no controlo da flacidez e celulite [56].  

2.4.4. Depuralina® Laxante - Ação laxante SOS 

Composição: Sene, Cáscara Sagrada, Aloé Vera, Frutooligossacáridos (FOS), 

Ameixa, Figo e Kiwi. 

As folhas e o fruto do Sene tem uma ação enquanto laxante estimulante que se deve à 

composição em heterósidos hidroxiantracénicos, nomeadamente os senósidos A e B. 

O mecanismo de ação ainda não está bem esclarecido, mas parece que as agliconas 

libertadas durante o metabolismo e excretadas para o cólon provocam o aumento do 

peristaltismo intestinal. No cólon, por ação da flora intestinal, os senósidos são 

reduzidos a reína antrona, sendo este o metabolito laxante. A Cáscara Sagrada atua 

de modo semelhante ao sene devido à sua composição em heterósidos 

hidroxiantracénicos em especial os cascarósidos A e B [42].O Figo, a Ameixa e o 

Kiwi são frutos com elevado teor em fibras as quais captam água ao nível do cólon 

conduzindo ao aumento do bolo fecal, um amolecimento das fezes e uma maior 

facilidade de evacuação [57, 58]. Os FOS são hidratos de carbono não digeríveis pelo 

organismo que atuam como prebióticos, favorecendo o crescimento de bactérias 

probióticas e aliviando, assim, os sintomas de obstipação [59]. 

2.4.5. Depuralina® Fiber - Regulação do trânsito intestinal 

Composição: Beterraba, Aveia, Aloé Vera, Linhaça, Alcachofra, Dente de Leão, Inulina 

e Psyllium. 

A Beterraba é rica em fibras favorecendo deste modo o trânsito intestinal. Por outro 

lado apresenta atividade antioxidante, anti-inflamatória, sendo também 

hepatoprotetora na medida em que aumenta as enzimas de fase II do metabolismo 
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hepático [60]. A Aveia tem um elevado teor de fibra solúvel sobre a forma de β-

glucano que provoca um aumento do bolo fecal permitindo um alívio da obstipação, 

estando também associado a uma redução do colesterol [61]. As sementes de 

Linhaça, devido ao seu conteúdo em fibras e mucilagens, são responsáveis pelo 

aumento do conteúdo intestinal estimulando o peristaltismo. Têm também 

demonstrado efeito no controlo dos lípidos e glucose [58]. A Inulina tem a capacidade 

de escapar à digestão no trato gastrointestinal superior e atingir o intestino grosso 

intacta, onde é fermentada e age como prebiótico [62]. O Psyllium consiste nas 

cascas das sementes do Psílio (Plantago Ovata) que são uma fonte de fibra solúvel 

aumentando significativamente o conteúdo hídrico das fezes e favorecendo, assim, o 

trânsito intestinal [63]. 

2.4.6. Depuralina® Cut - Controlo do apetite 

Composição: Glucomanano, Spirulina, Cáscara Sagrada e Crómio. 

O Glucomanano é um polissacarídeo obtido a partir da planta Amorphphallus konjac 

que contribui para a perda de peso por indução da saciedade. Atua por absorver água 

no estômago e intestino provocando um aumento da viscosidade do conteúdo 

gastrointestinal e um atraso do esvaziamento gástrico conduzindo à transmissão de 

sinais que induzem a saciedade, nomeadamente a libertação da hormona 

colecistocinina [64]. A Spirulina é uma cianobactéria que tem um efeito hipolipidémico 

bem como hepatoprotetor. Parece haver redução dos níveis dos lípidos devido à ação 

de um pigmento, a C-ficocianina, que inibe a atividade da lípase pancreática, agindo 

juntamente com um outro componente ativo, glicolípido H-b2 [65, 66]. O elevado 

conteúdo em proteínas e mucilagens contribuem para uma sensação de saciedade 

[58]. 

2.4.7. Depuralina® Block - Bloqueio da absorção de açucares e gorduras 

Composição: Quitosano, Faseolamina, Café Verde, Aloé Vera, Vitamina B6, Crómio e 

Zinco. 

O Quitosano é um derivado da quitina, polissacarídeo, presente no exoesqueleto dos 

crustáceos, usado no controlo de peso e tratamento de hipercolesterolemia. As 

partículas do quitosano têm carga positiva pelo que atraem as partículas lipídicas 

carregadas negativamente formando complexos que precipitam no cólon. Este 

complexo passa não digerido através do intestino grosso e é naturalmente excretado 

[67, 68]. O feijão branco contém uma glicoproteína, a faseolamina, que inibe a 
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digestão dos hidratos de carbono ao inibir a ação da enzima α-amilase, evitando a 

absorção pelo organismo [69]. O café verde interfere com a concentração de glucose 

pós-prandial bem como com a concentração de lípidos séricos. Pensa-se que a sua 

ação passa por: favorecer a dispersão do gradiente eletroquímico de Na+ o que conduz 

à entrada da glucose para os enterócitos, reduzindo assim o aporte de glucose a nível 

intestinal; diminuir a formação de glucose pelo fígado (inibe a atividade enzimática da 

glucose 6-fosfatase hepática); suspender a acumulação de triglicerídeos hepáticos; 

alteração da distribuição da gordura corporal e dos níveis plasmáticos de adipocinas e 

redução da síntese de colesterol e ácidos gordos [70]. A Vitamina B6 desempenha 

um papel importante no metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e proteínas bem 

como se encontra envolvida na síntese de serotonina que participa no controlo da 

saciedade [71]. O zinco é um mineral com propriedades antioxidantes que contribui 

também para o normal metabolismo dos hidratos de carbono e ácidos gordos, estando 

associado à produção da hormona leptina responsável pelo controlo do apetite [72]. 

2.5. Resultados e análise 

Todos os dados recolhidos nas avaliações feitas encontram-se discriminados na 

tabela de seguida apresentada. Exprimi alguns resultados em valores percentuais 

(relativos a uma amostra final de 9 utentes) e apresentei todos os dados recolhidos 

através de gráficos. 

 

Casos Sexo Idade Peso(Kg) Altura(m) IMC RC CA(cm) CT GC 

1 F 65 54,4 1,55 22,6  82,1 176 108 

2 F 69 68,0 1,51 28,0 ↑ 88,2 209 130 

3 F 32 67,5 1,60 26,4 ↑ 75,4 110 113 

4 M 62 85,0 1,57 34,4 ↑↑ 111,1 198 140 

5 F 58 102,8 1,61 39,6 ↑↑↑ 122,0 192 142 

6 F 24 65,0 1,65 23,8  - 162 102 

7 F 69 62,9 1,50 28,0 ↑ 88,0 120 155 

8 M 35 78,7 1,64 29,2 ↑ 104,5 196 108 

9 F 29 65,1 1,51 28,5 ↑ 87,2 177 102 

 

       

Tabela 3 – Resultados das avaliações físicas. 

 

Legenda: ↑ Aumentado; ↑↑ Moderado; ↑↑↑ Grave / IMC – índice de massa corporal/ 

RC – risco de comorbilidades/ CA – circunferência abdominal/ CT – colesterol total/ 

GC – glicémia capilar/ F- feminino/ M - masculino 
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No que diz respeito aos dados recolhidos de IMC e risco de comorbilidades 

relacionadas, das 9 pessoas avaliadas, 22% apresentam um IMC normal com um risco 

médio; 56% encontravam-se num estado de pré-obesidade sendo que nestes casos o 

risco já se encontra aumentado; 11% definem uma obesidade de classe I com um 

risco já moderado e por fim o risco é grave para 11% dos utentes avaliados que 

apresentaram uma obesidade de classe II. De salientar que nenhum individuo 

apresentou baixo peso ou obesidade classe III. 
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Gráfico 1 – Distribuição percentual de 

acordo com os valores de referência 

do IMC. 

Gráfico 2 – Distribuição percentual de 

acordo com o risco de comorbilidades. 

Gráfico 3 – Distribuição dos utentes 

segundo a probabilidade de risco de 

complicações metabólicas determinada a 

partir dos valores da CA. 

Gráfico 4 – Distribuição dos 

utentes segundo os valores 

superiores aos limites máximos 

referenciais do CT e GC 
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Para a análise do risco de desenvolvimento de complicações metabólicas foi 

necessário agrupar os dados de acordo com o sexo, uma vez que os valores 

referenciais variam entre masculino e feminino. Assim, das mulheres avaliadas, 2 

apresentaram um perímetro abdominal associado a um risco aumentado, 3 revelaram 

um risco já muito aumentado, uma única mulher apresentou uma circunferência de 

cintura normal. Uma mulher avaliada (caso 6) encontrava-se grávida pelo que este 

parâmetro não foi avaliado. Os dois homens avaliados apresentaram um risco muito 

aumentado com uma circunferência abdominal superior a 102 cm em ambos os casos. 

Os níveis de colesterol total, assim como os de glicémia, foram superiores aos valores 

máximos de referência em 4 casos analisados. 

2.6. Conclusão 

Posso concluir que cumpri o objetivo a que me propus com o desenvolvimento desta 

atividade que me permitiu aconselhar sobre uma temática tão atual e com impacto na 

vida dos utentes, assim como aprofundar os conhecimentos sobre uma gama de 

produtos muito requisitada durante o meu estágio e elucidar também os meus colegas 

de trabalho para um melhor atendimento por parte de toda a equipa. 

 

3. Hiperatividade e Défice de Atenção 

No decorrer do meu estágio, foi realizado no espaço da AMF um workshop sobre a 

temática Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) por uma psicóloga, Dr.ª Mónica 

Alison de Sá. A Dr.ª Mónica desenvolveu o tema segundo as diretrizes da sua área 

profissional, mas persistiram algumas dúvidas quer por parte de alguns utentes 

presentes como da minha parte relativamente à etiologia e farmacologia desta 

perturbação. Deste modo propus-lhe aliar a área da psicologia à área farmacêutica e 

assim desenvolver novamente este assunto com a minha participação e desta forma 

esclarecermos questões que não foram abordadas no workshop. A resposta da Dr.ª 

Mónica foi de imediato positiva, pelo que realizei um segundo workshop na farmácia 

com a sua colaboração, alargando os conteúdos relativamente ao primeiro. Para uma 

maior adesão promovi a atividade na página de facebook da farmácia; informei a 

restante equipa da atividade de forma a publicidade ser feita também ao balcão, 

sobretudo aquando da venda de medicamentos relacionados e afixei um poster (anexo 

XIV) publicitário na entrada da farmácia e no colégio Casa do Menino Deus (anexo 

XV), localizado nas imediações da AMF. 
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3.1. Introdução 

A PHDA afeta cerca de 12 a 15% das crianças em todo o mundo e em 4 a 5% dos 

indivíduos perdura até a idade adulta, sendo assim uma das perturbações 

neurocomportamentais de maior prevalência [73]. Esta é uma desordem que assenta 

numa tríade sintomatológica de défice de atenção (dificuldade em dominar a atenção; 

desorganização; dificuldade de concentração essencialmente nas atividades menos 

motivantes), hiperatividade (inquietação; necessidade de estar constantemente a fazer 

algo; atividade motora excessiva; falar demasiado; dificuldade em permanecer 

sossegado quando é necessário) e impulsividade (dificuldade em controlar os seus 

impulsos passando rapidamente à ação sem antecipar as consequências) [74, 75]. 

Estes sintomas típicos da PHDA resultam em dificuldades sociais e escolares, pelo 

que as crianças com esta desordem apresentam elevadas taxas de insucesso escolar, 

mas também baixa autoestima, dificuldade nas relações interpessoais, relações 

parentais tendencialmente conflituosas, predisposição à criminalidade, abuso de 

subtâncias psicoativas e maior risco de sofrerem acidentes [74]. 

O diagnóstico da PHDA é um processo complexo que envolve vários testes e 

profissionais e tem em conta muitos outros problemas, como ansiedade e depressão, 

que podem ter sintomas semelhantes. Deste modo, este processo envolve um exame 

médico que inclui testes de audição e visão para descartar a existência de alterações 

nestas funções sensoriais que podem estar na origem de dificuldades atencionais e de 

um comportamento hiperativo. Uma outra etapa do processo baseia-se na 

identificação e descrição dos sintomas de acordo com as informações obtidas pelas 

crianças, pais e professores. Nesta etapa, os profissionais de saúde mental recorrem a 

sistemas classificatórios sendo mais comum o Diagnostic & Stastical Manual for 

Mental Disorders, atualmente na 5ª edição, DSM-5, definido pela Academia Americana 

de Psiquiatria ou então a Classificação Internacional de Transtornos Mentais e 

Comportamentais, CID-10, desenvolvido pela OMS. Segundo O DSM-5, de acordo 

com os sintomas presentes, podem ocorrer três tipos de apresentação do PHDA: 

predominantemente desatento; predominantemente hiperativo/impulsivo e combinada 

[76]. 

Em cerca de metade das crianças com o quadro de PHDA ocorrem outras desordens, 

as chamadas comorbilidades, que exigem a realização de um diagnóstico diferencial 

rigoroso, sendo as mais frequentes: Perturbação de oposição-desafio; Perturbação do 

comportamento; Perturbação da linguagem; Dificuldades específicas de 
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aprendizagem; Perturbações de humor e ansiedade; Perturbação de desenvolvimento 

da coordenação motora; Perturbação do sono [74-78]. 

3.2. Etiologia 

As causas precisas do PHDA não são ainda totalmente conhecidas, porém os avanços 

na investigação científica têm conduzido a uma evolução da compreensão sobre a 

etiologia do PHDA. Nos últimos anos, os estudos de neuroimagem têm mostrado uma 

disfunção generalizada nos sistemas neuronais em indivíduos com PHDA, e os 

estudos de genética molecular sustentam a hipótese de uma desregulação dos 

sistemas de neurotransmissores como base da suscetibilidade genética para o 

desenvolvimento da desordem [76, 78]. 

3.2.1. Fatores genéticos 

A hereditariedade desta perturbação, bem como o grau de influência dos fatores 

genéticos sobre a PHDA, tem sido apoiada por estudos realizados em amostras 

constituídas por gémeos. Estes confirmaram uma maior concordância da 

sintomatologia da desordem em gémeos monozigóticos em relação a gémeos 

dizigóticos, com uma média de hereditariedade de 77%. Estudos com crianças 

adotadas revelaram uma maior frequência do diagnóstico de PHDA, bem como das 

síndromes associadas, em familiares biológicos do que entre os pais adotivos [74]. 

Uma vez que a maioria dos medicamentos utilizados para o seu tratamento aumentam 

a disponibilidade de catecolaminas na fenda sináptica, os principais alvos dos estudos, 

que procuram identificar o gene responsável pela expressão da PHDA, são os genes 

que codificam componentes dos sistemas de neurotransmissores. As evidências mais 

sólidas para uma possível associação genética do fenótipo de PHDA foram 

encontradas nos genes do recetor da dopamina D4 (DRD4) e D5 (DRD5), do 

transportador da dopamina (DAT1), do recetor da serotonina 1B (HTR1B), do 

transportador da serotonina (5HTT) e da proteína 25 associada ao sinaptossoma 

(SNAP-25) [79]. 

3.2.2. Fatores neurobiológicos 

As técnicas de ressonância magnética têm permitido identificar algumas variações na 

anatomia do cérebro em indivíduos com PHDA, nomeadamente uma diminuição 

significativa no volume total do cérebro e do cerebelo e a presença de anormalidades 

cerebrais nas áreas fronto-estriatais, lóbulos temporoparietais, corpo caloso, amígdala, 

gânglio basal, hipocampo e tálamo (associado a alterações emocionais e sensoriais 
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evidentes em PHDA). Também se verificou uma diminuição da espessura cortical 

(relacionada com a gravidade dos sintomas de hiperatividade e impulsividade) e 

alterações na conectividade estrutural. Um desenvolvimento cortical anormal e/ou 

atraso na maturação cortical parece estar associado à PHDA: crianças sem a 

perturbação apresentam 50% da maturação, em média, aos 7,5 anos e crianças com 

PHDA só aos 10,5 anos. Este atraso é mais notável em regiões pré-frontais 

importantes no controlo de processos cognitivos como a atenção e o planeamento 

motor. 

A ressonância magnética funcional proporciona uma medida da atividade de regiões 

neuronais envolvidas em tarefas específicas. Estes estudos revelaram uma 

hipoatividade considerável em redes neuronais relacionadas com funções executivas, 

emoção, cognição, funções sensorio-motoras e uma hiperatividade, provavelmente por 

mecanismos compensatórios, de regiões cuja atividade é normalmente reduzida 

durante a tarefa. 

Análises com eletroencefalograma (EEG) registaram um aumento da atividade de 

ondas teta, associadas ao relaxamento, e diminuição das ondas beta, relacionadas 

com atividades que exigem maior concentração e atenção. 

Estudos em modelos animais sugerem que os sistemas dopaminérgico e adrenérgico 

estejam implicados na fisiopatologia da PHDA, o que é consistente quer com a 

disponibilidade diminuída dos subtipos D2 e D3 dos recetores de dopamina verificada 

em estudos de imagem, assim como com o mecanismo de ação de alguns fármacos 

que bloqueiam a recaptação de dopamina e noradrenalina e/ou promovem a sua 

libertação. Sistemas serotoninérgicos também parecem desempenhar um papel 

importante [80]. 

3.2.3. Fatores ambientais 

Uma hereditariedade inferior a 100% na PHDA pressupõe que, embora os fatores 

genéticos exerçam um papel importante na etiologia da PHDA, é plausível que seja 

em conjunto com fatores ambientais [80]. Vários fatores têm sido referidos como 

influências ambientais para a PHDA. Complicações na gestação ou no parto como 

toxemia, eclampsia, duração do parto, stress fetal, má saúde materna, hemorragia pré-

parto e baixo peso ao nascer parecem predispor ao transtorno [74, 77]. Estas 

complicações podem conduzir a situações de hipoxia às quais os gânglios da base, 

neurobiologicamente relacionados com a PHDA, são particularmente sensíveis, o que 

pode conduzir a alterações no sistema dopaminérgico [77]. Estudos em crianças 
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revelaram que a exposição fetal ao uso de álcool materno conduz a problemas 

cognitivos, comportamentais e de aprendizagem estando associado à indução de 

anormalidades cerebrais sobretudo ao nível do cerebelo [77, 78]. A exposição ao 

tabaco na gestação produz um risco 2,7 vezes maior para a PHDA [78]. A exposição 

do feto à nicotina pode danificar o cérebro em pontos críticos de desenvolvimento. De 

facto, os recetores nicotínicos modulam a atividade dopaminérgica que se acredita 

estar relacionada com a desordem. Estudos sistemáticos têm demonstrado que, ao 

contrário do que se pensava, não existe uma associação entre a PHDA e aditivos 

alimentares. A exposição ao chumbo tem sido implicada na patofisiologia da PHDA, 

porém verificou-se que crianças com alta exposição não desenvolveram a desordem, 

ao passo que crianças muito afetadas não apresentaram qualquer tipo de 

contaminação [77]. Por fim é importante sublinhar algumas adversidades psicossociais 

(conflitos familiares, criminalidade dos pais, classe social baixa, psicopatologia 

parental, especialmente a materna, entre outros) que, embora não existindo uma clara 

relação causa/efeito, são variáveis associadas à PHDA, sendo mais comuns nestas 

famílias comparativamente às famílias controlo [74]. 

3.3. Tratamento 

A abordagem terapêutica da PHDA deve ser abrangente e englobar um tratamento 

farmacológico, estratégias de intervenção comportamental, intervenção psicológica e 

pedagógica, apoio e treino parenteral. Apesar de a condição não poder ser curada, 

pode ser controlada com sucesso [76]. 

3.3.1. Tratamento farmacológico 

Uma análise rigorosa da gravidade e cronicidade dos sintomas da criança deve estar 

subjacente à decisão da utilização de um fármaco, pois o tratamento varia de acordo 

com o perfil de cada uma. Vários tipos diferentes de medicamentos podem ser usados 

para tratar a PHDA, encontrando-se listados na tabela 4 os medicamentos aprovados 

pela Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento desta desordem em 

crianças [81]. 

 

Estimulantes Inibidores da recaptação de 

noradrenalina 

Agonistas alfa2 

adrenérgicos 

Anfetaminas 

Metilfenidato 

Atomoxetina Guanfacina 

Clonidina 

Tabela 4 – Medicamentos aprovados pela FDA para o tratamento da PHDA em crianças. 
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Ambos os estimulantes bloqueiam a recaptação de dopamina e noradrenalina para o 

neurónio pré-sináptico, promovendo a libertação destes neurotransmissores no espaço 

extraneuronal. A Atomoxetina bloqueia a recaptação pré-sináptica da noradrenalina 

aumentando assim a sua concentração sinática. Os agonistas alfa2 adrenérgicos 

mimetizam o efeito da noradrenalina nos recetores alfa2 adrenérgicos [82]. 

Os estimulantes, fármacos de 1ª linha nesta perturbação, são os tratamentos mais 

conhecidos, utilizados e eficazes sendo que cerca de 70-80% das crianças com PHDA 

responde positivamente a estes medicamentos. Os medicamentos não estimulantes 

como a Atomoxetina, Guanfacina e Clonidina, parecem ter menos efeitos adversos 

que os estimulantes, sendo utilizados em alternativa a estes [76]. O tratamento 

farmacológico deve ser então iniciado com um psicoestimulante, sendo que o único 

existente em Portugal é o Metilfenidato [75] presente nas formas comerciais 

Concerta®, Ritalina LA® e Rubifen® [83]. 

Os efeitos secundários do Metilfenidato dividem-se em frequentes, pouco frequentes e 

raros, estando sucintamente descritos na tabela 5 [84]. 

 

Pouco Frequentes Frequentes Raros 

Erupções cutâneas Diminuição do apetite Morte súbita cardíaca 

Instabilidade emocional Insónias Psicose 

Irritabilidade Cefaleias  

Tiques ou agravamento de 

tiques pré-existentes 

Dor abdominal  

Aumento da pressão 

arterial 

Náuseas  

Atraso no crescimento   

 

No primeiro workshop senti que existia um certo receio em administrar este tipo de 

medicamentos às crianças por causa destes efeitos adversos. Deste modo, foquei-me 

em transmitir a ideia de que todos os medicamentos, mesmo um simples Ben-u-ron®, 

tem efeitos secundários, e que na presença destes existem estratégias a adotar pelo 

médico especialista, que passam pela redução da dose, pela alteração do tipo de 

medicamento (ação imediata ou prolongada), momento de administração ou mesmo a 

mudança para outro tipo de fármaco. Transmiti também a importância de uma 

avaliação rigorosa pré-tratamento, assim como uma monitorização contínua do estado 

Tabela 5 – Efeitos secundários do Metilfenidato. 
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de crescimento, psiquiátrico e cardiovascular. Pelo menos uma vez por ano, a 

medicação deve ser suspensa para avaliação do estado da criança. Pausas da 

medicação aos fins de semana ou férias de verão devem ser avaliadas tendo em 

conta o perfil de cada criança, a gravidade e/ou tolerabilidade dos efeitos adversos, 

podendo ser adequada ou não [84]. 

Existem outros fármacos que, embora não aprovados especificamente para o 

tratamento da PHDA, podem ser úteis nos casos em que os medicamentos 

previamente apresentados não se revelaram eficazes, nomeadamente: Bupropiona,  

Modafinil e  antidepressivos tricíclicos como a Desipramina e Imipramina [85]. 

3.3.2. Tratamento não farmacológico 

Vários estudos têm referido que a combinação do tratamento farmacológico com uma 

intervenção comportamental têm sido úteis, sendo que algumas crianças foram até 

capazes de tomar doses mais baixas dos fármacos. A intervenção comportamental 

deve incluir três essenciais abordagens: intervenção parenteral, ajudando os pais a 

entender a desordem e ensinando técnicas para uma interação positiva com os filhos; 

intervenções no âmbito escolar, salientando estratégias como a importância da rotina, 

organização e estrutura, reforços positivos e afastamento de fontes distrativas; 

intervenção psicossocial centrada na criança [76]. A modalidade psicoterapêutica com 

uma maior evidência científica é a terapia cognitivo-comportamental, sendo que 

estudos de ressonância magnética e estudos de diffusion tensor imaging (DTI) têm 

demonstrado que esta terapia mimetiza a ação do Metilfenidato [80]. 

3.4. Resultados e análise 

A formação (anexo XVII) foi especialmente útil em dois casos de mães cujos filhos 

apresentavam sintomas típicos da PHDA: 

Caso clínico 1 – Mariana de 10 anos. Mãe refere que a filha é demasiado ativa, uma 

autêntica “fala-barato”. Tem sempre energia mesmo depois de atividades 

desgastantes como a natação. “Enquanto as colegas delas chegam a casa e dormem, 

a minha filha continua com energia e resmunga quando lhe digo para ir para a cama. 

De facto ela chega à cama e não dorme! Às vezes gostava que ela tivesse um botão 

off.” Quando questionada sobre o comportamento na escola, a mãe referiu que já tinha 

sido chamada a atenção, uma vez que a filha está sempre a falar nas aulas, e apesar 

de normalmente ser boa aluna, as notas têm baixado.  
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Caso clínico 2 – Miguel de 9 anos. Mãe refere que o filho, desde, há um ano tem 

baixado as notas. “Acho que ele está com problemas concentração. Quando lhe peço 

para fazer alguma coisa, ele esquece-se e não faz.” A mãe sente que ele não se 

concentra na leitura e nos trabalhos de casa. “Ele dá muitos erros, mesmo depois de 

lhe explicar como se escreve, ele logo de seguida erra”. A psicóloga interviu neste 

ponto, colocando a hipótese de uma possível dislexia. A mãe refere que ele adora a 

atividade extracurricular, o hóquei. “No hóquei corre tudo bem!” A mãe preocupada 

com o desempenho escolar afirma que vai mudá-lo de escola para ver se estes 

comportamentos se devem à influência dos colegas. 

Estes dois casos apresentaram informações consistentes com algumas das 

características de possível hiperatividade, na situação da Mariana, e de défice de 

atenção, na situação do Miguel. O sentido da formação não foi de todo fazer um 

diagnóstico, mas contribuir para esclarecer as questões apresentadas e permitir uma 

melhor compreensão sobre esta desordem. Nestes dois casos específicos, foi indicado 

um reencaminhamento a um pedopsiquiatra, bem como indicada uma consulta de 

psicologia. 

3.5. Conclusão 

Posso concluir que cumpri com os objetivos a que me propus com esta formação, na 

medida em que contribuiu para uma melhor compreensão da PHDA por parte dos 

presentes. A interação com a Dr.ª Mónica não podia ter sido mais positiva, tendo ela 

redigido um agradecimento por escrito ao meu convite, salientando o facto de ser sido 

uma experiência enriquecedora de partilha para a qual foi essencial a minha 

dedicação (anexo XVIII). 

No entanto, depois de uma revisão bibliográfica sobre este assunto, concluo que são 

necessários mais estudos para um melhor conhecimento sobre a fisiopatologia da 

PHDA, o que deverá melhorar as estratégias de diagnóstico e tratamento. Importante 

também realçar a importância do equilíbrio entre pais, professores e profissionais de 

saúde para uma identificação precoce de uma perturbação que é subvalorizada, 

poucas vezes diagnosticada de forma correta e, consequentemente, muitas vezes 

tratada de forma errada, resultando em crianças medicadas sem necessidade e 

crianças que deveriam ser medicadas e não são. 
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ANEXOS 

Anexo I: Receita manual com exceção assinalada.  

  

 

 

Anexo II: Receita eletrónica com exceções para prescrição por denominação 

comercial. 
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Anexo III: Normas de dispensa de medicamentos prescritos por Denominação 

Comum Internacional. 
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Anexo IV: Normas de dispensa de medicamentos prescritos por denominação 

comercial. 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária    A Minha Farmácia

  

 
51 

 

Anexo V: Folheto promocional elaborado na época natalícia. 
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Anexo VI: Campanha promocional apresentada no ecrã informativo. 

n                    
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Anexo VII: Certificados obtidos nas formações, indicando o local e dia da formação. 

 

 

 

 

 

Certificado obtido na formação “Aconselhamento Farmacêutico no Emagrecimento: Nutracêuticos e 

Cosmecêuticos como Resposta Eficaz”, da TheraLab. 

 

 

Certificado obtido na formação sobre a gama completa de cosmética e higiene corporal da Avène®. 
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Certificado obtido na formação sobre a gama completa de cosmética e higiene corporal da Ducray®. 

Certificado obtido na formação sobre a gama completa de cosmética e higiene corporal da A-Derma®. 
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Certificado obtido na formação “Nutrição Infantil nos primeiros 1000 dias de vida”, da Nestlé. 

Certificado obtido na formação “Terapêutica nutricional com Q10 na patologia cardiovascular e 

terapêutica nutricional com crómio na resistência à insulina”, da PharmaNord. 
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Certificado obtido na formação “Aleitamento Natural e Artificial”, da Chicco®. 
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Anexo VIII: Apresentação elaborada por mim sobre as informações retidas na 

formação A-Derma® e exposta aos profissionais da farmácia A Minha Farmácia. 
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Anexo VIII: Apresentação elaborada por mim sobre as informações retidas na 

formação A-Derma® e exposta aos profissionais da farmácia A Minha Farmácia 

(continuação). 

 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária    A Minha Farmácia

  

 
59 

 

Anexo VIII: Apresentação elaborada por mim sobre as informações retidas na 

formação A-Derma® e exposta aos profissionais da farmácia A Minha Farmácia 

(continuação). 
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Anexo IX: Apresentação elaborada por mim sobre as informações retidas na formação 

Ducray® e exposta aos profissionais da farmácia A Minha Farmácia. 
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Anexo IX: Apresentação elaborada por mim sobre as informações retidas na formação 

Ducray® e exposta aos profissionais da farmácia A Minha Farmácia (continuação). 
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Anexo IX: Apresentação elaborada por mim sobre as informações retidas na formação 

Ducray® e exposta aos profissionais da farmácia A Minha Farmácia (continuação). 
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Anexo IX: Apresentação elaborada por mim sobre as informações retidas na formação 

Ducray® e exposta aos profissionais da farmácia A Minha Farmácia (continuação). 
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Anexo IX: Apresentação elaborada por mim sobre as informações retidas na formação 

Ducray® e exposta aos profissionais da farmácia A Minha Farmácia (continuação). 
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Anexo X: Folheto informativo sobre a gripe. 
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Anexo XI: Poster criado para promover a atividade realizada por mim no dia 07/04/15. 

Promove igualmente um aconselhamento sobre o tema celulite desenvolvido pela 

estagiária Filipa Araújo. 
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Anexo XII: Ficha criada para anotação dos valores obtidos na avaliação física do dia 

07/04/15. 

.  

 

Anexo XIII: Imagens referentes à atividade do dia 07/04/15. 

            

 

 

Figura 1 – Avaliação física 

 

Figura 2 – Preenchimento da ficha com 

os dados obtidos na avaliação física 
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Figura 3 – Expositor dos produtos 

Depuralina® 

 

 

Figura 4 – Aula de fitness  

 

 

Figura 5 – Aula de fitness  
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Anexo XIV: Poster criado para promover o workshop sobre Hiperatividade e Défice de 

Atenção. 
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Anexo XV: Poster criado para promover o workshop sobre Hiperatividade e Défice de 

atenção afixado nas instalações do colégio Casa do Menino Deus. 

 

 

Anexo XVI: Imagens referentes ao workshop sobre Hiperatividade e Défice de 

Atenção: 

 

 

         

 

 

Figura 1 – Apresentação PHDA 

pela Dr.ª Mónica Alison de Sá 

(psicóloga) 

 

Figura 2 – Apresentação PHDA 

por Juliana Teixeira (estagiária 

farmacêutica) 
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Anexo XVII: Apresentação/workshop sobre Hiperatividade e Défice de atenção. 
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Anexo XVII: Apresentação/workshop sobre Hiperatividade e Défice de atenção 

(continuação).   
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Anexo XVII: Apresentação/workshop sobre Hiperatividade e Défice de atenção 

(continuação).   

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária    A Minha Farmácia

  

 
74 

 

Anexo XVII: Apresentação/workshop sobre Hiperatividade e Défice de atenção 

(continuação).  
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Anexo XVII: Apresentação/workshop sobre Hiperatividade e Défice de atenção 

(continuação). 
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Anexo XVII: Apresentação/workshop sobre Hiperatividade e Défice de atenção 

(continuação). 
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Anexo XVII: Apresentação/workshop sobre Hiperatividade e Défice de atenção 

(continuação). 
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Anexo XVII: Apresentação/workshop sobre Hiperatividade e Défice de atenção 

(continuação). 
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Anexo XVII: Apresentação/workshop sobre Hiperatividade e Défice de atenção 

(continuação). 
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Anexo XVII: Apresentação/workshop sobre Hiperatividade e Défice de atenção 

(continuação).  
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Anexo XVII: Apresentação/workshop sobre Hiperatividade e Défice de atenção 

(continuação).  
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Anexo XVIII: Agradecimento/enaltecimento feito pela Doutora Mónica Alison de Sá ao 

convite para a participação na apresentação/workshop sobre Hiperatividade e Défice 

de atenção. 

 

 




