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Resumo 

 

Este relatório inicia-se com os temas com interesse em farmácia comunitária, tendo sido transversal 

a todos o objetivo de educar o público. Foi solicitada a opinião de todos os funcionários ao longo do 

desenvolvimento dos trabalhos, que foram discutidos, aprovados e, para meu grande agrado, apreciados 

pela minha orientadora. 

No primeiro tema “resíduos de medicamentos”, tentei sensibilizar a população em geral, e os utentes 

da Farmácia do Parque em particular, para a importância de devolver os medicamentos fora de uso na 

farmácia, fazendo-o através de uma palestra, distribuição de folhetos informativos e elaboração de um 

póster, que ficou afixado na farmácia. 

No segundo tema, “vaginites”, elaborei um folheto informativo para distribuir às utentes da farmácia, 

com o objetivo de informar e simultanente desmistificar o tema pois, para além de ser bastante comum, 

também é suscetível de tabú, principalmente por parte das idosas. 

O terceiro tema, “fotossensibilidade”, visa facilitar e melhorar o atendimento dos utentes na farmácia, 

pelo que elaborei e apresentei um folheto informativo para os funcionários da mesma, para além de que 

pude educar a população,através da ministração de uma palestra. 

Finalmente, organizei um rastreio cardiovascular na farmácia, onde alertei os utentes para os fatores 

de risco modificáveis e para os comportamentos saudáveis e preventivos de doença cardiovascular. 

Na parte II, descrevo as atividades realizadas na Farmácia do Parque, de Fevereiro a Agosto de 2014, 

desde a descrição e gestão da farmácia até à dispensa de medicamentos e aconselhamento farmacêutico, 

recorrendo, sempre que possível, a exemplos da minha experiência pessoal no estágio. 
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Lista de abreviaturas 

 

AEA: Agência Europeia do Ambiente 

AFP: Associação de Farmácias de Portugal 

ALT: Alanina aminotransferase 

APA: Agência Portuguesa do Ambiente 

CCF: Centro de Conferência de Faturas 

CIAV: Centro de Informação Antivenenos 

CNPEM: Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

CV: Cardiovascular 

DCI: Denominação Comum Internacional 

DCV: Doença cardiovascular 

DL: Decreto-Lei 

DST: Doença Sexualmente Transmissível 

ETAR: Estação de Tratamento de Águas Residuais 

GFT: Grupo farmacoterapêutico 

HCG: Hormona gonadotrofina coriónica 

HDL-C: Lipoproteína de elevada densidade-colesterol 

IMC: Índice de Massa Corporal 

INFARMED: Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.  

IVA: Imposto de Valor Acrescentado 

LER: Lista Europeia de Resíduos 

MSRM: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

MNSRM: Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

OMS: Organização Mundial de Saúde 

PA: Pressão Arterial 

PP: Pós prandial 

PVF: Preço de Venda à Farmácia 

PVP: Preço de Venda ao Público 

RAM: Reações adversas aos medicamentos 

RCM: Resumo das Características do Medicamento 

SASU: Serviço de Atendimento a Situações de Emergência 

SIGREM: Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos 

SNS: Serviço Nacional de Saúde 

UVA: Radiação Ultravioleta A 

VALORMED: Sociedade gestora de resíduos de embalagens e medicamentos 
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PARTE I – TEMAS COM INTERESSE PARA A  FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

 

I - Resíduos dos medicamentos 

1. Introdução 

As pressões ambientais causadas pelos padrões de produção e consumo atuais estendem-se além 

fronteiras nacionais, assim como o progressivo aumento da quantidade de resíduos, ou seja, “qualquer 

substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou obrigação de se desfazer”1. 

Os medicamentos são um bem de elevado consumo e podem ter um impacto ambiental negativo, que 

se repercute na saúde pública, sendo definidos como “toda a substância ou associação de substâncias 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças (…) ou dos seus 

sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada (…) com vista a estabelecer um diagnóstico médico 

ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas”2. Este facto é ignorado por muitas pessoas, que se descartam dos resíduos e 

embalagens de medicamentos como se de lixo orgânico se tratasse, quando estes, por serem substâncias 

especiais, requerem cuidados também especiais. 

Durante o estágio, apercebi-me do desequilíbrio entre o número notoriamente inferior de pessoas que 

deixavam embalagens vazias ou medicamentos fora de uso ou de prazo em proporção ao número de 

pessoas que compravam medicamentos na farmácia. Esta constatação, aliada ao meu interesse pessoal, 

motivou a decisão para explorar o tema. 

Quero realçar o dever ecológico do farmacêutico que, segundo o Código Deontológico, deve atuar 

nos termos da sua responsabilidade para com a sociedade, decorrente do seu exercício profissional, em 

ações que visem salvaguardar um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado3. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi sensibilizar a população para o impacto dos medicamentos no 

ambiente e na saúde pública (através da ministração de uma palestra, da elaboração de um inquérito e 

de um póster e da distribuição de folhetos informativos), apelando a uma consciência ecológica e 

incentivando os utentes a devolver os medicamentos fora de uso ou fora de prazo à farmácia. 

 

2. Gestão dos resíduos dos medicamentos 

A gestão de resíduos é parte integrante do ciclo de vida de um produto (produção, comércio, consumo 

e pós consumo) e compreende as atividades de recolha, transporte, valorização e eliminação de resíduos, 

incluindo a supervisão destas operações, bem como as medidas adotadas na qualidade de comerciante 

ou corretor. O objetivo prioritário da política de gestão de resíduos é evitar e reduzir os riscos para a 

saúde humana e para o ambiente, garantindo que os processos inerentes não geram efeitos adversos na 

fauna ou flora1. 

Segundo o Princípio pela responsabilidade da gestão de resíduos, cabe ao produtor inicial (indústria) 

a responsabilidade parcial ou total pela gestão dos resíduos, o que se traduz no cumprimento de objetivos 
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e metas quantificadas de recolha, reutilização, reciclagem e valorização. Esta responsabilidade pode ser 

assumida a título individual ou através da celebração de acordos voluntários entre o produtor do produto 

e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), ou ainda transferida para um sistema integrado de gestão, 

mediante o pagamento de prestações financeiras (ecovalor) pelos produtos colocados no mercado1,4. 

 

2.1. O papel da VALORMED 

Em Portugal, a responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora 

de uso cabe à VALORMED, sociedade sem fins lucrativos tutelada pela APA e licenciada pelos 

Ministérios do Ambiente e da Economia para a gestão do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens de Medicamentos (SIGREM)5. A VALORMED, criada em 1999, resultou da colaboração 

entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias em face da sua consciencialização para a 

especificidade do medicamento enquanto resíduo, anteriormente depositados indiferenciadamente em 

lixeiras. O seu âmbito de intervenção abrange a recolha de embalagens vazias e medicamentos fora de 

uso, humano e veterinário, das farmácias (comunitária e hospitalar) e explorações agrícolas6. 

Os contentores são recolhidos das farmácias pelos distribuidores/armazenistas e dos armazéns são 

transportados para um centro de triagem por um operador de gestão de resíduos. No centro de triagem 

(Anexo 1), os resíduos são separados por processos manuais e classificados para serem entregues a 

gestores de resíduos autorizados, responsáveis pelo seu tratamento, que tem como objetivo reduzir o seu 

volume ou perigosidade. Uma vez nestes gestores, os materiais de embalagem (papel, plástico, vidro e 

compósitas) são reciclados (reprocessados com vista à recuperação e/ou regeneração das suas matérias 

constituintes em novos produtos para o fim original ou outro) e os restantes resíduos são incinerados 

com valorização energética1,7. Os indicadores da produtividade deste processo estão indicados na figura 

1, ressaltando que a taxa de reciclagem até Agosto de 2014 é, em média, 41,09% de todos os resíduos 

recebidos8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os medicamentos são classificados pela Lista Europeia de Resíduos (LER) como “resíduos urbanos 

e equiparados”, sendo os considerados não perigosos encaminhados para centrais de tratamento de 

Figura 1: Indicador de produtividade do centro de triagem da VALORMED8 
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resíduos urbanos, como a Valorsul e Lipor, enquanto os considerados perigosos (citotóxicos e 

citostáticos) são tratados em unidades de gestão de resíduos perigosos9-11. 

A valorização energética dos resíduos urbanos consiste na recuperação da energia calorífica, 

mediante um processo térmico de tratamento controlado (combustão a temperaturas até 1200ºC) e na 

sua transformação em energia elétrica. As cinzas resultantes são inertizadas e depositadas em aterro 

sanitário, os materiais ferrosos são reciclados e as escórias (fração de material não combustível) são 

utilizadas como material granular para a construção civil, obras públicas ou recuperação paisagística12. 

 

2.2. O papel da farmácia comunitária 

Os resíduos são entregues à farmácia e depositados no contentor e, tanto quanto possível, os 

colaboradores da farmácia devem confirmar que os resíduos que são entregues pelos utentes estão 

abrangidos pela licença atribuída à VALORMED, ou seja, “resíduos de embalagens de serviço e resíduos 

de embalagens primárias, secundárias e terciárias, contendo medicamentos e outros produtos fora de 

uso, nomeadamente, medicamentos homeopáticos, produtos dietéticos, dermocosméticos, produtos de 

puericultura, e resíduos de medicamentos veterinários vendidos nas farmácias para os animais 

domésticos”13. 

A inversão do circuito de distribuição (consumidor  farmácia) parece ser a solução mais eficaz 

para o problema de rejeitar medicamentos fora de uso, sendo adotado por vários países (no entanto, nos 

Estados Unidos da América, onde não há regulamentação a nível nacional, é aconselhado, nos locais 

onde não há programa de recolha, a deposição no lixo comum e nos esgotos)14. 

Graças à proximidade de contacto e à disponibilidade de profissionais qualificados, a farmácia 

constitui a base mais importante para a obtenção de um nível elevado de adesão por parte do público 

consumidor. Assim, a comunicação e sensibilização dos consumidores para a entrega dos resíduos de 

medicamentos na farmácia deve acontecer no ato de aconselhamento e ser sustentada em argumentos de 

saúde pública e ambiental13. 

 

2.3. O papel do consumidor 

O consumidor de medicamentos tem um papel fundamental neste processo, visto que pode ser 

reponsável pela deposição voluntária e incorreta destes resíduos, que são conduzidos sem controlo para 

os sistemas de recolha e eliminação não preparados para o seu tratamento. Geralmente, tende a mantê-

los em casa por diferentes períodos de tempo, sendo os principais motivos associados à produção de 

resíduos a alteração da prescrição, prescrição sobreposta (de vários médicos), excesso de medicação nas 

embalagens, dificuldades na terapêutica, melhoria na saúde e falecimento15. 

Relativamente à conservação de medicamentos em casa, o INFARMED recomenda que estes sejam 

conservados numa só divisão, evitando a cozinha e casa de banho, para evitar a humidade, luz e 

temperaturas elevadas. Devem ainda ser conservados na sua embalagem original , alguns medicamentos 
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especiais no frigorífico (insulina, antibióticos, vacinas) e os restantes num local fresco e seco, inacessível 

às crianças16. 

A tendência para conservar medicamentos fora de uso em casa torna-os acessíveis, propiciando o seu 

consumo indevido, que pode culminar em intoxicações. Segundo o Centro de Informação Antivenenos 

(CIAV), 74% das intoxicações que ocorrem em adultos e 38% das intoxicações em crianças são causadas 

por medicamentos (40% de todas as intoxicações são em crianças)17. 

Relativamente ao destino final dado aos medicamentos, os consumidores referem várias opções: 

entregar na farmácia, depositar no lixo comum ou esgoto, entregar numa unidade de saúde ou instituição 

ou oferecer a outras pessoas15.  

 

3. Medicamentos no ambiente 

A interferência do consumidor de medicamentos no impacto ambiental destes resíduos é feita através 

de duas vias de entrada de fármacos e excipientes no ambiente: deposição voluntária e excreção (figura 

2)15. 

 

 

Os fármacos possuem diferentes atividades biológicas e físico-químicas (nomeadamente a 

solubilidade em água) e podem atingir o ambiente com a estrutura molecular intacta, alterados no 

metabolismo do organismo humano ou animal ou alterados após a excreção, quer por transformação 

química ou biológica18. 

Quando depositados no lixo, chegam aos aterros sanitários, onde pode ocorrer lixiviação, cujo fluido 

contém matéria orgânica dissolvida, metais pesados e outros contaminantes que interagem com outros 

Figura 2: Trajeto que os medicamentos seguem após deposição direta ou consumo15 
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fluidos, sólidos e gases dos resíduos enterrados, infiltrando-se nas águas subterrâneas e culminando nas 

águas superficiais. Quando excretados ou depositados nos esgotos, chegam às estações de tratamento de 

águas residuais (ETARs), onde podem ou não ser biodegradados. Se os fármacos forem hidrofílicos 

podem atingir diretamente as águas de superfície, se forem lipofílicos podem ficar retidos nas lamas 

ativadas da ETAR e posteriormente entrar em contacto com o ambiente através da sua presença na 

composição dos adubos15. Foram encontrados fármacos nas efluentes de ETARs, pelo que se conclui 

que a sua remoção é incompleta, apesar do tratamento19. 

Um ponto importante a considerar é a possível toxicidade dos metabolitos e produtos de degradação 

ou tratamento relativamente ao composto inicial, difíceis de investigar porque, para além de resultarem 

de mecanismos complexos, podem estar em quantidade inferior ao nível de deteção das técnicas 

analíticas disponíveis19.  

Atualmente, os fármacos mais comuns encontrados no ambiente são antibióticos (trimetropim, 

sulfadiazina e triclosan), antitinflamatórios/analgésicos (ibuprofeno e diclofenac), antihipertensores (β-

bloqueadores), psicoestimulantes (cafeína), estrogénios e compostos hormonais (etinilestradiol) e 

antiepiléticos (carbamazepina)19. 

 

3.1. Impacto ambiental 

A atenuação natural (biodegradação, fotodegradação) é um dos processos essenciais para eliminar os 

fármacos no ambiente, no entanto, o resultado mostra-se insatisfatório porque, apesar de alguns serem 

removidos, outros são resistentes à degradação. Esta capacidade, aliada à sua contínua introdução no 

ambiente, permite descrevê-los como “pseudo-persistentes”, podendo levar a efeitos ecológicos 

incertos, devido à imprevisibilidade da interação com outros químicos (mistura)19. 

É de referir que o perigo ambiental classifica-se de acordo com a persistência, toxicidade e 

bioacumulação (capacidade de acumular no tecido adiposo dos organismos aquáticos) dos compostos 

que, sendo maioritariamente hidrossolúveis, atingem facilmente as espécies aquáticas19. 

Devido à preocupação crescente relativa à ocorrência de fármacos no ambiente, têm surgido muitos 

estudos focados nos efeitos ecotoxicológicos nos organismos, sendo exemplo de alguns efeitos: 

toxicidade da oxitetraciclina em invertebrados; nefrotoxicidade do diclofenac em peixes; persistêcia, 

toxicidade, bioacumulação do triclosan em organismos aquáticos, sendo também um disruptor 

endócrino (afeta o crescimento, reprodução e desenvolvimento) em anfíbios; feminização de peixes 

macho pelo etinilestradiol, entre muitos outros.19,20. 

 

3.2. Impacto na saúde pública 

Com o aumento da população, a intensificação da agricultura e o uso de água para diversos fins, a 

probabilidade de água para consumo com contaminantes pode aumentar. No entanto,  não é só o 

consumo de água contaminada, de alimentos cultivados em solo contaminado ou a ingestão de seres 
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vivos expostos a estes contaminantes que são fontes de preocupação. Existe um elevado número de sem-

abrigo em Portugal que recorre aos contentores de lixo comum para se alimentar, pelo que a deposição 

de produtos farmacêuticos neste tipo de contentores pode resultar em problemas na saúde desta 

população mais debilitada21. Finalmente, tem de ser referida a elevada emergência de resistências aos 

antibióticos, que se trata de um sério problema de saúde pública para o qual devemos estar todos alerta. 

 

4. Discussão dos resultados 

Com base num estudo realizado a 300 utentes portugueses (baseado noutros estudos internacionais), 

resolvi analisar, através de um inquérito (Anexo 2), alguns comportamentos numa amostra da população 

mais pequena, ou seja, 128 utentes da Farmácia do Parque, sendo a maioria do sexo feminino (figura 

3)15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos motivos mais comuns pelos quais os inquiridos não consomem todos os 

medicamentos que compram (figura 4), a melhoria na saúde é a resposta mais incidente, que está 

relacionada com o excesso de medicamentos nas embalagens, ou seja, ficam melhores e não necessitam 

de tomar a caixa até ao fim. Muitos antibióticos têm o número certo de medicação que vai ser necessária 

para o tratamento completo, o que evita excedentes. 

 

 

Figura 3: Amostragem de inquiridos (número de utentes por faixa etária). 

Figura 4: Motivos para a produção de resíduos de medicamentos 

15,43%

5,71%

18,29%

39,43%

4,00%

17,14%

Alteração
medicação

Excesso
Prescrição

Médica

Excesso med.
Embalagens

Melhora na
Saúde

Dificuldades
na

Terapêutica

Outros
Motivos

Motivos associados à produção de resíduos de medicamentos

0 5 10 15 20 25 30 35 40

≤ 20 

20 a 39

40 a 59

60 a 79

≥ 80 

Nº Utentes

Id
ad

e
s

Amostragem

Feminino

Masculino



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

7 

  

Relativamente às dividões onde os utentes guardam os medicamentos, 26,87% dos inquiridos 

respondeu na cozinha e 35,07% respondeu na casa de banho, concluindo-se que a maioria vai contra as 

recomendações do INFARMED relativamente à conservação dos medicamentos em casa. 

Os resultados relativos ao destino dado aos medicamentos fora de uso ou fora de prazo (figura 5) 

mostra uma grande incidência de utentes que afirmam entregar os resíduos nas farmácias (60,33%), no 

entanto, há ainda muitos outros destinos para os mesmos, nomeadamente o lixo/esgoto (21,40%), o que 

compromete a boa gestão destes resíduos. Para além disso, muitos guardam os medicamentos, para o 

caso de “voltarem a precisar”. 

 

Relativamente à VALORMED, esta não era conhecida pela grande maioria dos inquiridos(57%), que 

afirmava preocupar-se com a presença de medicamentos no ambiente (66%) (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma a facilitar a transmissão da mensagem à população, resolvi visitar o centro de triagem da 

VALORMED (Anexo 1) que, tendo em conta o objetivo comum, amavelmente disponibilizou folhetos 

informativos (Anexo 3) para distribuir aos utentes na farmácia. Estes possuem informação relativamente 

ao que deve e ao que não deve ser entregue na farmácia, para ser recolhido pela VALORMED. Ainda 
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Figura 5: Destinos dados aos medicamentos fora de uso e fora de prazo 

Figura 6: Conhecimento da VALORMED e preocupação com a presença de medicamentos no ambiente 
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realizei, em colaboração com a Câmara Municipal de Matosinhos, uma ação de sensibilização para cerca 

de 20 funcionários (Anexo 4). 

Confesso que foi interessante ver a curiosidade demonstrada pelos utentes relativamente ao inquérito, 

assim como foi muito prazeroso ser capaz de responder às muitas questões que foram surgindo com o 

preenchimento do mesmo. Tenho a criticar algumas respostas, que na minha opinião, podem não ter sido 

inteiramente honestas mas motivadas pela sugestão do que “é o correto” e influenciadas pelos meios de 

comunicação, nomeadamente na afirmação da entrega dos medicamentos na farmácia e preocupação 

ambiental. 

Em seguimento do inquérito, elaborei um póster (Anexo 5), que foi afixado na farmácia, com o 

objetivo de sensibilizar o público para o impacto ambiental dos medicamentos e a importância de 

entregar os resíduos de medicamentos na farmácia, contribuindo para a manutenção do circuito da gestão 

dos resíduos. 

Espero sinceramente ter conseguido sensibilizar algumas pessoas para a magnitude deste problema 

e para a necessidade de alteração de comportamentos, no entanto, julgo que deve haver mais incentivo 

por parte dos funcionários das farmácias, nomeadamente para a reutilização dos sacos de plástico 

disponibilizados pelas mesmas para o efeito de devolução dos resíduos e apelo ao dever cívico. 

 

 

II- Vaginites 

1. Introdução 

 A abordagem deste tema surgiu da constatação, ao longo do estágio na farmácia, da elevada 

incidência de vulvovaginites na população adulta, um tema muitas vezes abordado com desconforto por 

parte das utentes, pelo que o meu objetivo foi educar para a prevenção das causas mais comuns. 

As vaginites são inflamações da vagina, que podem atingir também o órgão genital externo, a vulva 

(designam-se vulvovaginites) e são secundárias a infeções, desordens inflamatórias, condições 

hormonais, exposição a químicos, alergénios ou objetos estranhos e ainda trauma e relações sexuais sem 

lubrificação apropriada. São caracterizadas por sintomas como leucorreia ou corrimento vaginal 

anormal, dor, secura, prurido e ardor (não necessariamente simultâneos)22. 

Nste trabalho começo por descrever o ecossistema vaginal normal, de modo a permitir diferenciar as 

condições patológicas, explorando as causas mais comuns de vaginites na adulta não grávida, com 

ênfase nas infeções vaginais, assim como os fatores de risco, tratamento e prevenção das mesmas. 

 

2. Ecossistema vaginal 

A mulher passa por diferentes fases ao longo da vida - nascimento, infância, puberdade, idade 

reprodutiva (que inclui menstruação e gravidez) e menopausa- possuindo um ecossistema vaginal em 

constante mudança, cujo equilíbrio pode ser perturbado por fatores internos e externos: flutuações dos 
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níveis hormonais que regulam o ciclo menstrual, práticas de higiene, medicação, escolha de contraceção, 

doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e numerosos fatores relacionados com comportamentos 

sexuais23. O epitélio sofre ciclos (de 96 horas, influenciados pelo estrogénio) de proliferação na lâmina 

basal, maturação e descamação no lúmen vaginal, possuindo uma elevada capacidade metabólica, para 

a qual necessita da energia originada do metabolismo da glucose24. 

A maioria das mulheres apresenta um corrimento vaginal normal, causado pelo muco produzido pelo 

cérvix. É transparente a branco, sem odor, em pouca quantidade e com elevada viscosidade e  

considerado um processo de limpeza25.  

Há diferenças individuais na composição em Lactobacillus spp em mulheres na idade reprodutiva de 

diferentes áreas geográficas, raças e etnias, sendo as espécies mais comuns L.iners, L. crispatus, L. 

gasseri, L.jensenii, existindo ainda Difteróides, Staphilococcus epidermis, Streptococcus sp., E. coli, 

entre outros (inclui potenciais patogénios, em menor quantidade)23,26. 

Os lactobacilos produzem ácidos láticos a partir de glicogénio, contribuindo para a diminuição do 

pH para 3,8-4,2  (há contribuição de outros ácidos produzidos por outros microorganismos e pelas 

células epiteliais), o que previne o crescimento exagerado de espécies comensais e a colonização por 

espécies patogénicas (HIV-1, HSV-2, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia 

trachomatis). Sob condições hipóxicas (5% de CO2 e 2% de O2 ) há produção de ácido lático, mas se 

houver um aumento de O2 (inserção de tampão ou diafragma, estimulação ou relação sexual) muitas 

estirpes produzem ácido acético, aumentando o pH. Este também é alterado na presença de sangue, 

esperma, fluido amniótico e muco cervical22,26. Para além do ácido lático, produzem peróxido de 

hidrogénio (oxidante tóxico para bactérias anaeróbias e catalase negativas) e bacteriocinas (proteínas ou 

péptidos antimicrobianos), para além de que possuem a capacidade de aderir e competir para os locais 

de adesão na vagina26. 

Pelos motivos referidos, a dominância dos lactobacilos é considerada o principal fator que define um 

equilíbrio vaginal saudável, condiderando-se também a capacidade imunitária do trato genital em 

regular o seu microbioma (produção de imunoglobulina A, entre outros), cuja contribuição é controlada 

por circunstâncias únicas, logo, suscetibilidades diferentes em cada mulher27.  

 

3. Infeções vaginais 

A maioria das mulheres terá uma infeção vaginal (trato genital feminino inferior) durante a sua vida, 

caracterizada por leucorreia, prurido ou odor (pode haver outros sintomas envolvidos como disúria e 

dispareunia, ou seja, dor ao urinar e no ato sexual, respetivamente), cujo diagnóstico etiológico implica 

uma história clínica detalhada, exame ginecológico e testes laboratoriais (determinação do pH vaginal 

e análise microscópica)28,29.  

Existem infeções relativamente raras como a vaginite aeróbia, que está associada a microorganismos 

aeróbios, especialmente Streptococcus agalactiae (infeção comum nas grávidas) e E.coli, e a vaginite 
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citolítica, que está associada a um crescimento exagerado de lactobacilos, que culmina na lise das células 

epiteliais vaginais30,31. No entanto, as três infeções vaginais mais frequentes na mulher adulta são a 

vaginose bacteriana (40-45%), candidíase vulvovaginal (20-25%) e tricomoníase (15-20%), podendo a 

leucorreia estar também associada a outras condições mais raras e relacionadas com o trato genital 

superior, como a cervicite e a doença inflamatória pélvica (infeções por Neisseria gonorrhoeae e 

Chlamydia trachomatis)28. 

 

3.1. Vaginose bacteriana 

É a causa mais comum de leucorreia e mau odor nas mulheres em idade reprodutiva, com maior 

incidência em africanas e afro-americanas (45-55%) relativamente às caucasianas (5-15%)29. 

Resulta da reposição dos lactobacilos comensais por bactérias anaeróbias como Prevotella sp, 

Mobiluncus sp, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma, Mycoplasma e outras. Leva ao aumento do pH, 

devido à diminuição do ácido lático e à produção de aminas, as responsáveis pelo odor a peixe 

característico, que aumenta na presença de sémen e sangue. Tendo em conta a definição, a vaginose 

bacteriana não é considerada uma verdadeira vaginite, pois não origina inflamação32. 

Apesar de não ser uma DST, aumenta o risco de aquisição e transmissão de DSTs e está relacionada 

com complicações como endometrite, doença inflamatória pélvica, complicações na gravidez e 

recorrência da infeção. Para além disso, tem probabilidade de persistência e recorrência29. 

Os fatores de risco são: raça, uso de dispositivo intrauterino, múltiplos parceiros sexuais, fumar, 

duches, relações sexuais desprotegidas, uso frequente de espermicida32. 

Os sinais e sintomas mais comuns encontram-se descritos na tabela 1. 

O tratamento é recomendado nas mulheres sintomáticas, aliviando os sintomas e sinais de infeção. 

Como não se trata de uma DST e a resposta à terapia e probabilidade de recorrência não são afetados 

pelo tratamento do parceiro sexual, estes não necessitam de tratamento.  

Os regimes farmacológicos recomendados são: metronidazol oral (500 mg, 2 tomas/dia, durante 7 

dias) ou intravaginal (5g, 1 vez/dia, durante 5 dias) ou clindamicina intravaginal (5g, 1 vez/dia, durante 

7 dias). Existem regimes alternativos com tinidazol e, em casos de recorrência, deve-se utilizar terapia 

supressora como metronidazol, gel (2 vezes/semana, 4 a 6 meses). Para mulheres com múltiplas 

recorrências, aconselha-se metronidazol intravaginal (2 vezes por semana, durante 4-6 meses), havendo 

dados limitados que suportem outros regimes28. 

 

3.2. Candidíase vulvovaginal 

É uma infeção geralmente causada por um crescimento exagerado de Candida albicans (pode ser 

causado por outras espécies de leveduras), que atinge cerca de 75% das mulheres. Pode ser complicada 

se recorrente (quatro ou mais episódios num ano), severa (extenso eritema vulvar, edema, escoriações e 

fissuras), não C.albicans (particularmente C. glabrata, associada a resistências e tratamento 

prolongado), ocorrer em mulheres diabéticas ou imunocomprometidas (não respondem bem ao 
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tratamento)28. Os fatores de risco são: uso sistémico ou vaginal de antibióticos, dieta com elevado aporte 

de açúcares refinados, diabetes mellitus não controlada32. 

Os sinais e sintomas mais comuns encontram-se descritos na tabela 1. 

Os regimes de tratamento recomendados consistem em formulações tópicas de curta duração de azóis 

ou fluconazol oral (toma única). Geralmente não é recomendado o tratamento do parceiro sexual, mas 

alguns homens desenvolvem balanite (prurido ou irritação no pénis), pelo que devem ser tratados com 

antifúngicos tópicos. Na candidíase complicada, o tratamento pode ser mais longo e deve anteceder o 

tratamento de manutenção (fluconazol oral, semanal, durante 6 meses), considerando-se também o 

tratamento tópico28. 

Muitas utentes previamente diagnosticadas julgam-se capazes de se diagnosticar novamente, mas a 

etiologia pode ser diferente apesar dos sintomas, e um tratamento inapropriado ou desnecessário pode 

atrasar o tratamento de outras vulvovaginites e levar a resistências aos antibióticos. 

 

3.3. Tricomoníase 

É uma DST causada pelo parasita Trichomonas vaginalis, geralmente caracterizada por poucos ou 

nenhuns sintomas, pelo que as infeções não tratadas podem permanecer por meses ou anos, assim como 

facilitar a transmissão de outras infeções, como o HIV28. 

Os fatores de risco são: múltiplos parceiros sexuais, frequência da atividade sexual, outras DSTs, 

falta de uso de barreira contracetiva, fumar, uso de drogas ilícitas32. 

Os sinais e sintomas mais comuns encontram-se descritos na tabela 1. 

Tratando-se de uma DST, o parceiro deve ser também tratado pois, para além de aliviar os sintomas 

e curar a infeção, reduz a transmissão. Os regimes recomendados consistem numa terapêutica com 

metronidazol oral (2g dose única) ou tinidazol oral (2g, dose única), e como alternativa, metronidazol 

oral (500 mg, 2 vezes/dia, 7 dias). Atualmente existe uma emergência preocupante de tricomoníases 

resistentes aos nitroimidazóis (os únicos que se conhecem eficazes)28. 

 

4. Etiologia não infecciosa 

Como foi referido, existem outros tipos de vaginite, com etiologia não infecciosa (tabela 2): vaginite 

atrófica (deficiência de estrogénios), dermatite de contacto (irritação ou alergia), vaginite inflamatória 

descamativa, de que é exemplo o líquen plano erosivo vulvar (patologia imunológica), dermatoses 

(psoríase e eczema) e causa maligna (neoplasia da vagina)32,33. 

O tratamento passa pela reposição hormonal (estrogénios sistémicos e tópicos), recorrendo ao uso de 

lubrificantes para aliviar os sintomas na vaginite atrófica, cessar o contacto com o agente no caso da 

dermatite de contacto, e aplicar corticosteróides tópicos nas desordens inflamatórias ou presença de 

prurido32,33. 
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Tabela 1: Sinais e sintomas das principais infeções vaginais28,29,32 

 

Tabela 2: Sinais, sintomas e fatores de risco das vaginites de etiologia não infecciosa32,33 

 

5. Recomendações no tratamento e prevenção 

Comportamento sexual: deve-se evitar as relações sexuais (principalmente com múltiplos 

parceiros), se não, recomenda-se o uso consistente de preservativo, com o alerta para o facto de que os 

cremes e supositórios vaginais utilizados no tratamento das infeções vaginais, devido à sua base oleosa, 

podem enfraquecer os preservativos de látex e os diafragmas28. 

Higiene:  os duches vaginais (lavagem interna com água, sal ou vinagre) devem ser evitados, 

podendo aumentar a incidência de infeções e levar a outras complicações34. A lavagem da área genital 

externa deve ter maior frequência durante o período menstrual e após o ato sexual, não devendo ser 

excessiva (pH da água é neutro ou alcalino, se água do mar)33. 

No processo, deve-se evitar agentes de limpeza com atividade microbicida ou pH alcalino que podem 

destruir a camada lipídica da pele e afetar a composição da flora vaginal, sendo os sabões de pH neutro 

ou ligeiramente ácido os mais indicados, podendo incorporar ácido lático (hidrata e regula o pH), 

antiirritantes (extrato de maça, de aveia ou alfabisabolol), regeneradores e protetores da zona vulvar 

(alantoína, pantenol), antipruriginoso (polidocanol) e antiséptico (piroctonolamina)35. 

As toalhitas de limpeza e os sprays desodorizantes podem ser irritantes e o pó de talco (sicativo) deve 

ser evitado no controlo do odor (produtos mais recentes utilizam amido de milho)34. 

Tipo Sinais Sintomas 

Vaginose 

bacteriana 

pH > 4,5; ≥20% células clue; poucos ou nenhuns leucócitos 

(sem inflamação); geralmente não afeta a vulva 

Dor e prurido não são sintomas primários; corrimento 

homogéneo, aderente, esbranquiçado ou acizentado; 

odor a peixe 

Candidíase pH ≤ 4,5; inflamação, edema, eritema, fissuras, alguns a 

muitos leucócitos; pseudohifas ou esporos (não C.albicans);  

Prurido, ardor, disúria, dispareunia; corrimento branco, 

espesso, sem odor 

Tricomoníase pH> 4,5; petéquia cervical, cérvix “de morango”; possível 

eritema vulvar 

Prurido, dor; muitas são assintomáticas; corrimento 

cinza ou amarelo esverdeado, espumoso, mau odor 

Tipo Sinais Sintomas Fatores de risco 

Vaginite 

atrófica 

Vagina ligeiramente 

eritematosa, facilmente 

traumatizada; escoriações 

na vulva; 

Dispareunia, secura vaginal, prurido 

raro;  corrimento amarelo, 

esverdeado, sem odor 

Deficiência de estrogénio, terapia 

antiestrogénica, falência prematura dos 

ovários, quimioterapia, radioterapia, 

desordens endócrinas e imunológicas 

Dermatite de 

contacto 

alérgica ou 

irritativa 

Eritema, edema, ulceração 

superficial e presença de 

fissuras; 

Dor, ardor aquando do contacto; 

prurido mais provável na reação 

alérgica;  corrimento mínimo 

Sabões, esperma, tampões, dispositivos 

contracetivos como diafragma, produtos 

tópicos, duches, limpeza excessiva, 

medicação, vestuário, preservativos de latéx 

Líquen plano 

erosivo 

Descamação, pápulas 

rosa/vermelhas 

Dor intensa, dispareunia, hemorragia 

pós-coito; prurido intenso;  

corrimento amarelo ou cinza, 

Desordens imunológicas 
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Produtos absorventes: deve-se mudar frequentemente os pensos e tampões (associados ao síndrome 

do choque tóxico e à presença de dioxinas), considerando alternativas atuais mais seguras e ecológicas 

como copos menstruais, esponjas vaginais ou pensos interlabiais34. 

Vestuário: deve-se evitar roupa apertada e recomenda-se o uso de roupa interior de algodão (não 

sintética), de forma a evitar a fricção irritativa36. 

Hidratação: para hidratar e aliviar os sintomas como prurido e secura devem ser utilizados 

emolientes, de forma a diminuir a necessidade de utilização de corticosteróides tópicos33. No caso de 

secura vaginal, pode-se recorrer a lubrificantes hidrossolúveis, com base de glicerina (evitar a vaselina, 

que enfraquece o látex dos preservativos)34. 

 

5.1.  Probióticos 

Quando se trata infeções vaginais com antibióticos, estes produzem efeitos secundários como 

diminuição do número de lactobacilos e aumento do número de resistências, desequilibrando o 

microbioma protetor e aumentando o risco de vaginites fúngicas. 

Os probióticos surgem com o objetivo de repovoar a flora lactobacílica, sendo as características 

desejadas: aderência às células, exclusão ou diminuição da aderência patogénica, capacidade de persistir, 

multiplicar-se, produzir substâncias antagonísticas, coagregar-se, serem seguros, não invasivos, não 

carcinogénicos e não patogénicos37. Os produtos autorizados no mercado português para o tratamento 

ou prevenção de vaginites estão descritos na tabela 338. 

 

    Tabela 3: Lactobacilos comercializados em Portugal38 

 

 

 

 

 

 

5.2. Terapias complementares e alternativas 

Numerosos estudos clínico in vivo e in vitro mostraram que a Medicina Tradicional Chinesa, que tem 

por base a acupuntura e a fitoterapia, pode ser um tratamento eficaz nas principais infeções vaginais, 

não causando tolerância ou reações adversas após uso prolongado. Há ainda outras terapias 

complementares utilizadas, como a fisioterapia, psicoterapia e reabilitação médica39. 

 

6. Discussão de resultados 

O objetivo deste trabalho era promover a saúde pública e melhorar a qualidade de vida das mulheres 

que sofrem diariamente com esta condição, pelo que elaborei um folheto informativo para distribuição 

DCI Nome do medicamento Forma farmacêutica Dosagem 

Estriol + Lactobacillus acidophilus Gynoflor®(Tecnimede) Comprimido vaginal 0,03 mg + 50 mg 

Lactobacillus acidophilus Lacteol®(Alfa Wassermann) Cápsula 5000 M.U. 

Lactobacillus casei Antibiophilus®(Azevedos) Cápsula / pó para 

suspensão oral 

250 mg / 1500 mg 
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ao público feminino, com recomendações que podem ser aplicadas no dia-a-dia como forma de 

prevenção de vulvovaginites (Anexo 6). 

Desta forma, espero ter contribuído para a sensibilização das utentes e fomentado a alteração de 

comportamentos, no entanto, a avaliação do impacto na redução de vaginites requeriria um seguimento 

prolongado, que está fora do âmbito deste trabalho. 

 

 

III- Fotossensibilidade 

1. Introdução 

Este trabalho surgiu em contexto com a altura do ano em que realizei o estágio (Verão), relevando a 

importância dos cuidados com o sol, mas também surgiu por sugestão da Drª Mariana e da Drª Cláudia 

para a revisão do conceito da fotossensibilidade induzida por fármacos, um tema que, apesar de pouco 

publicitado, é da maior importância e responsabilidade do farmacêutico. 

Durante os meses de Julho e Agosto, deparei-me com algumas situações sugestivas de 

fotossensibilidade (induzida por químicos e de origem desconhecida), nas quais tive que solicitar ajuda 

no atendimento dos utentes, quer a nível de diagnóstico como a nível de recomendações. Assim, 

desenvolvi um folheto, que pode funcionar como um “protocolo” a seguir nestes casos, com o objetivo 

de facilitar a identificação do problema ao balcão, fornecendo recomendações que minimizem o risco e 

aliviem os sintomas, direcionando para o médico sempre que necessário. 

 

2. Fotossensibilidade 

A fotossensibilidade consiste na reação da pele a agentes endógenos ou exógenos capazes de absorver 

radiação ultravioleta A (UVA), originando desordens da pele denominadas fotodermatoses. Estas podem 

ser de dois tipos: primárias, se imunomediadas/idiopáticas ou induzida por agentes químicos, e 

secundárias, se fotoagravadas por uma doença existente ou desordens hereditárias relacionadas com a 

reparação ineficiente do DNA ou com instabilidade cromossomal (tabela 4)40. 

Deve-se referir o fato dos diferentes tipos de fotodermatoses terem diferentes incidências consoante 

a faixa etária, sendo a fotossensibilidade induzida por fármacos mais comum nos adultos e idosos42. 

 
Tabela 4: Classificação das fotodermatoses40 

Idiopática 
erupção polimorfa solar; prurigo actínico; hidroa vaciniforme; urticária solar; dermatite actínica 

crónica 

Induzida por agentes Externos: fototoxicidade e fotoalergia; Internos: pelagra e porfíria cutânea 

Fotoagravada lúpus eritematoso, dermatomiosite, pelagra, porfírias, doença de Darier, pemfigóide bolhoso 

Deficiente reparação 

de DNA 

Xeroderma pigmentosum, síndrome de Cockayne, síndrome de Bloom, síndrome de Kindler, 

síndrome de Rothmund-Thomson, tricotiodistrofia 
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3. Fotossensibilidade induzida por fármacos ou outros químicos 

A fotossensibilidade desenvolve-se quando um cromóforo anormal ou em quantidade exagerada está 

presente na pele, como é o e pode ocorrer por dois mecanismos: fototoxicidade ou fotoalergia. Na 

fototoxicidade, a molécula excitado por um fotão (UVA) sofre alterações estruturais, alterando 

moléculas adjacentes, resultando numa cascata de eventos que podem ser mediados pela produção de 

radicais livres. Se os mecanismos de reparação não atuarem rapidamente, há lesão ou morte das células 

e inflamação. Na fotoalergia, a energia do fotão pode transformar o cromóforo numa nova molécula 

(fotoproduto), formando um hapteno ou alergénio que pode ser reconhecido pelo sistema imune, 

desenvolvendo-se uma fase de sensibilização e fase efetora similar à dermatite de contacto alérgica41. 

As características referentes a cada mecanismo encontram-se na tabela 540. 

  

  Tabela 5: Mecanismos de fotossensibilidade induzida por fármacos ou outros químicos40 

 

4. Diagnóstico farmacêutico 

As características das fotodermatoses são muito variadas, pelo que se torna difícil o diagnóstico pelo 

farmacêutico, que é feito recorrendo-se à anamnese, análise de sinais e sintomas, enquanto que o médico 

recorre também a fototestes e a biópsia, se necessário. 

A suspeita deve começar pelo aparecimento de erupções cutâneas nos locais de exposição à radiação, 

sendo muito importante conduzir uma avaliação do historial do utente, devendo-se verificar as 

informações como: idade de início, intervalo entre exposição solar e subsequentes erupções cutâneas, 

duração das lesões, sintomas sistémicos, variações sazonais, exposição a fotossensibilizantes, efeito com 

janela de vidro (UVB é filtrada mas a UVA não), historial de outras doenças, historial de 

fotossensibilidade na família40. 

 

5. Aconselhamento 

A prevenção é fundamentalmente mais importante que o tratamento, que passa por corticosteróides 

tópicos ou sistémicos se reação severa, passando pelos antihistamínicos para alívio do prurido40. 

Os utentes devem evitar solários e a exposição solar principalmente nas horas de mais calor (entre 

Fototoxicidade Fotoalergia 

Frequência elevada na população Frequência baixa na população 

Reação tipo queimadura solar exagerada, eritema, edema, 

prurido, bolhas, vesículas 
Lesões eczematosas pruríticas 

Lesão direta do tecido (sem período de latência) Hipersensibilidade retardada do tipo IV (período de latência) 

Ocorre minutos a horas após a primeira exposição 

(excepto psoraleno), apenas nas áreas expostas à UVA 

Ocorre 24-48 h após segunda exposição, pode envolver as 

áreas não expostas à UVA 

Dose elevada do agente Dose baixa do agente 

Resolução geralmente rápida, com possível 

hiperpigmentação residual 
Reação persistente, sem hiperpigmentação residual 

Pseudoporfíria (deficiência de enzima de síntese do 

heme), onicólise (descolamento da unha) 
Sintomas mais proeminentes em indivíduos sensíveis 
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as 10h e as 14h), devendo ser informados de que a radiação pode ser refletida na água, areia e neve, 

aumenta com a altitude e com a proximidade ao equador e atravessa as nuvens, pelo que estas não 

protegem da radiação44. Devem ter cuidado com a exposição solar através do vidro (exceto no vidro de 

avião), utilizar um protetor solar com fator de proteção solar 50+ com proteção UVA, utilizar chapéu, 

utilizar óculos com proteção UVA, vestuário protetor (tecido com fibras espessas, cores escuras, lã, 

poliéster, tecidos com aditivos absorventes de UV (ex: Tinosorb FD)45. 

Para além disso, deve ser aconselhada a toma de carotenóides (licopeno, β-caroteno, luteína, 

zeaxantina) pelas propriedades antiinflamatórias e promotoras da espessura da pele, afamelanotide 

(hormona estimulante de melanócitos, que promovem a espessura da pele e o fotobloqueio) e alimentos 

com polifenóis e outros antioxidantes como vitamina C, E e B3, extrato de algas, selénio e 

fitomelanina45. 

Deve-se ainda alertar para os principais fármacos associados a reações de fotossensibilidade46, para 

os ingredientes presentes em cosméticos, como os α-hidroxiácidos47, presentes em protetores solares, 

como o ácido p-aminobenzóico, benzofenonas, cinamatos, dibenzoilmetanos e certas plantas como aipo, 

cheróvia, salsa, laranjeira, limoeiro, árvore da lima, arruda, figueira e laranja bergamota41. 

 

6. Casos sugestivos de fotossensibilidade 

Na farmácia deparei-me com dois casos que sugeriam tratar-se de fotossensibilidade. 

Caso 1: utente esteve a apanhar salsa  no quintal num dia de sol e apareceram-lhe muitas bolhas 

acompanhadas de intenso prurido nas mãos. Foi ao médico e à farmácia com uma receita que continha 

cetirizina e deflazacorte como tratamento para fazer durante uma semana, após ter tomado cortisona 

intravenosa. Afirma que a condição piorou com a exposição ao sol. Possívelmente tratava-se de 

fotossensibilidade induzida pelas furanocumarinas presentes na salsa41. 

Caso 2: utente apareceu na farmácia com eritema e edema exagerado na pele exposta ao sol (pescoço, 

braços, face), afirmando que apenas toma Tofranil®(Novartis), que por si só (imipramina) pode ser 

fotossensibilizante43. Para além disso sente a pele queimar quando conduz e a condição melhora no 

inverno. Afirma que fez tratamento para a hepatite C com interferão, pelo que os médicos não lhe 

receitam imunossupressores, mas que já tinha tido esta reação, com menor intensidade, antes do 

tratamento. Dada a apresentação clínica, aconselhei a ida ao médico, após a qual contactei a utente, a 

quem foi prescrito Atarax®(UCB Pharma) e foi marcada uma biópsia à pele (para Dezembro) e refere 

que o médico disse que tinha “uma doença no sangue”. Aqui não se pode identificar, sem mais dados, o 

tipo de fotodermatose dada a presença de fármaco fotossensibilizante mas também do historial de 

recorrência. 

 
7. Discussão dos resultados 

Elaborei um folheto informativo com indicações a seguir no atendimento de utentes que apresentam 

possíveis reações de fotossensibilidade e com medidas de fotoproteção a transmitir aquando da dispensa 
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de fármacos fotossensibilizantes (Anexo 7). Este foi apresentado numa pequena formação que dei na 

farmácia aos farmacêuticos e colaboradores que atendem ao balcão, podendo mostrar-se útil também 

para outros estagiários. Para além disso, dei uma palestra na Câmara de Matosinhos, onde tive a 

oportunidade de expor o tema da fotossensibilidade e responder às muitas dúvidas de cerca de 50 

funcionários. (Anexo 8). Julgo que o meu papel na divulgação de informação, quer a um público 

especialista como à população geral, foi bem desempenhado. 

 

 

IV- Rastreio Cardiovascular 

1. Introdução 

No mês de Maio tive a oportunidade de organizar um rastreio cardiovascular (CV), que surgiu após 

contactar, por telefone, os representantes da Lifescan® (Johnson & Johnson Lda.) e Roche® acerca da 

possibilidade destes disponibilizarem tiras de teste para medição da glucose e do colesterol, 

respetivamente. As tiras de glucose foram-nos cedidas para o efeito mas, apesar das tentativas, as tiras 

de colesterol não, pelo que este parâmetro não foi avaliado. 

Este tipo de rastreio, nunca antes realizado na Farmácia do Parque, veio salientar a importância da 

identificação de fatores de risco CV modificáveis na população. Para o efeito, contei com a colaboração 

de outras 3 estagiárias da farmácia na recolha dos dados e medição dos parâmetros.  

Para que o funcionamento normal da farmácia não fosse perturbado, o evento foi organizado 

recorrendo a marcações, tendo em conta o espaço limitado (interior da farmácia), a duração (uma semana 

dividida por turnos) e o facto de ter apenas uma estagiária por turno (manhãs e tardes). Na semana 

anterior ao evento, fiz publicidade na farmácia (Anexo 9) e as marcações (15 minutos por utente) foram 

registadas, ao balcão, num calendário. Entretanto, todo o material utilizado foi reunido e para a 

preparação recorri a alguma bibliografia, que partilhei com as estagiárias, assim como as informei de 

cuidados e conselhos úteis a dar aquando da leitura dos parâmetros48,49. 

Com o objetivo de fornecer um aconselhamento personalizado, registaram-se informações relativas 

aos hábitos de vida (fumadores, diabéticos, hipertensos, sedentários, medicados), para além dos 

parâmetros índice de massa corporal (IMC), glicémia, perímetro abdominal e Pressão arterial (PA). 

Como complemento, servi-me das tabelas SCORE para calcular a probabilidade de desenvolver doença 

CV fatal nos próximos 10 anos. 

Os fatores de risco CV dividem-se em não modificáveis (idade, sexo, hereditariedade) e modificáveis 

(obesidade, hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, dislipidémia, stress e tabagismo), cuja 

reversibilidade deve motivar a alteração de hábitos de vida. Existem outros fatores de risco CV como 

HDL-C baixo, triglicerídeos elevados, hipertrofia do ventrículo esquerdo, creatinina no soro elevada, 

albuminúria, proteína C reativa, hiperuricémia e fibrinogénio. O principal problema dos fatores de risco 

reside na sua potenciação mútua, que pode culminar no síndrome metabólico, condição caracterizada 
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pela combinação de obesidade central, PA elevada, dislipidemia e resistência à glucose, que aumenta a 

morbilidade e mortalidade dos doentes e deve ser ativamente evitada.  

No sentido de reforçar esta mensagem, elaborei um folheto informativo para entregar aos utentes, 

com conselhos básicos para alterar os fatores de risco modificáveis e com uma tabela de registo dos 

parâmetros bioquímicos, que ficou na farmácia, tendo em conta que também se presta esse tipo de 

serviço (Anexo 10). 

 

2. Discussão dos resultados 

No rastreio participaram 93 utentes, com incidência no sexo feminino, com idades superiores a 50 

anos, e maior número na faixa etária dos 60 aos 69 anos para o sexo masculino (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os utentes foram previamente informados de que a glicémia deveria ser medida em jejum ou 2 horas 

após a refeição, apresentando-se 18,28% dos utentes com valores superiores aos de referência (figura 

8), dos quais mais de metade eram diabéticos, o que pode sugerir: glicémia medida a menos de 2 h após 

refeição, diabéticos com glicémia não controlada e possíveis casos de pré-diabetes. 

Relativamente à PA, esta foi medida no início e no fim da consulta e corresponde a uma média das 

duas medições. Cerca de 29% dos utentes apresentava valores superiores a 80/120 mmHg (figura 8), 

apesar da grande maioria desses utentes (73%) tomar medicação para controlar a hipertensão, o que 

pode sugerir: síndrome da bata branca, falta de controlo da tensão por não alteração de hábitos ou toma 

incorreta da medicação. Foi aconselhado a estes doentes vigiar a tensão com mais frequência, registando 

sempre os valores, para posterior análise. 

Relativamente ao IMC, 80,65% dos utentes tinham peso superior ao normal: 43% tinha excesso de 

peso e 38,7% eram obesos tipo I, II ou III. Para além disso, 82,79% tinha perímetros abdominais 

superiores aos valores de referência (figuras 8 e 9). 

 

Figura 7: Amostragem: número de utentes de acordo com a idade e sexo. 
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Como referi, foram registados outros fatores de risco relativos ao estilo de vida e à existência de 

doença (diabetes e hipertensão) e toma de medicação dos grupos farmacoterapêuticos (GFTs) aparelho 

cardiovascular (antidislipidémicos, antihipertensores, vasodilatadores e antiarrítmicos), sangue 

(antiagregantes plaquetários) e antidiabéticos orais. 

Relativamente ao estilo de vida (figura 10), apesar de 76,34% não praticar exercício físico suficiente 

(pouco ou nenhum), apenas 11,83% eram fumadores. No que concerne a existência das doenças 

diagnosticadas hipertensão e diabetes, 44% eram hipertensos e 15,05% diabéticos, respetivamente. É de 

realçar a componente genética, em que um terço dos utentes apresentava familiares diretos com DCV. 

É ainda de referir que 58,06% tomavam alguma medicação dos GFT referidos. 
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Figura 8: Parâmetros bioquímicos com valores superiores aos limites de referência. 

Figura 9: Distribuição do IMC pelos utentes 
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No rastreio, surgiram alguns valores críticos e, enquanto a alguns utentes foi imperativamente 

recomendada uma vigilância apertada, com essencial alteração de hábitos e a toma correta da medicação 

de forma a alterar os parâmetros críticos, a outros foi advertida uma ida ao médico: 

 Mulher, 64 anos, excesso de peso, não diabética, glicémia em jejum de 185 mg/dl, hipertensa, 

PA 96/187 mmHg, sedentária, historial DCV na família, toma lisinopril; 

 Homem, 68 anos, obeso tipo III (IMC= 48,7), diabético, glicémia pós-prandial 277 mg/dl, PA 

83/153 mmHg, toma glibenclamida, metformina e sitagliptina; 

 Homem, 39 anos, glicémia PP 143 mg/dl, excesso de peso, fumador, álcoólico, PA 95/151 

mmHg, sedentário, toma antidepressivos. 

 

3. Conclusão 

Julgo que com este rastreio, tive a opotunidade de cumprir o meu papel como farmacêutica, com 

responsabilidade e dedicação, alertando a população para um grave problema de saúde pública e para o 

que podem modificar para preveni-lo. 

Quero referir ainda que pedi a alguns casos críticos para voltarem à farmácia, de forma a monitorizar 

os seus parâmetros e tentar ajudar a controlá-los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Amostragem: número de utentes de acordo com a idade e o sexo. 
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PARTE II – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

 

1. Introdução 

O meu estágio na Farmácia do Parque decorreu entre Fevereiro e Agosto de 2014 e foi uma 

oportunidade única de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

É sabido que, sendo o farmacêutico o especialista do medicamento, é-lhe incutida uma enorme 

responsabilidade no aconselhamento ao utente, devendo alertar acerca de interações medicamentosas, 

de contra-indicações ou reações adversas, na seleção dos fármacos mais adequados a cada situação 

clínica, e não simplesmente ceder a medicação solicitada. 

Foi ciente desta responsabilidade que iniciei esta etapa, que integra o Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas. 

Nesta experiência de estágio, pude compreender e aplicar os conhecimentos que adquiri ao longo do 

curso e foi-me permitido crescer no domínio pessoal e profissional e, com o auxílio e apoio de todos os 

que me acompanharam, sou hoje uma pessoa dinâmica e muito mais exigente comigo própria. 

 

2. Apresentação e organização da Farmácia do Parque 

 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia do Parque localiza-se na Avenida Dom Afonso Henriques, nº 598, na cidade de 

Matosinhos. Possui uma localização central privilegiada devido à proximidade com o Centro de Saúde, 

Serviço de Atendimento a Situações de Emergência (SASU), Lar de Santana, assim como com muitos 

consultórios médicos e clínicas privadas. Para além disso, encontra-se próxima da Câmara de 

Matosinhos, Biblioteca Municipal, Parque Basílio Teles e de muitas residências de utentes. 

É uma farmácia com muitos anos de existência, onde se verifica uma elevada taxa de fidelização, 

sendo clara a relação de empatia e confiança mútua que se estabeleceu entre os funcionários e os utentes 

locais, que vêm na farmácia um apoio precioso. 

O acesso à farmácia é facilitado por esta se encontrar no rés-do-chão, não ter degraus e possuir vários 

transportes públicos e locais de estacionamento na zona. 

O horário de funcionamento da farmácia é das 9:00 às 22:00 de Segunda a Sexta-feira, e das 9:00 às 

13:00 no Sábado. A farmácia faz serviço permanente de 28 em 28 dias, ficando aberta ao público durante 

24 horas. 

Durante o estágio, trabalhei sete horas por dia, de Segunda a Sexta-feira, em horário rotativo, 

incluindo o horário de reforço (geralmente até às 21 horas) e um a dois Sábados por mês. 

 

2.2. Recursos humanos 

A Farmácia do Parque possui uma equipa de funcionários extremamente qualificada, experiente e 
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competente, sendo constituída por 4 farmacêuticos (Dr.ª. Cristina Mariana Trigo, que também é a 

proprietária e Diretora Técnica, Dr. Pedro Miranda, Dr.ª. Sónia Almeida e Dr.ª. Cláudia Moreira), 4 

ajudantes técnicos (Manuel Almeida, Armindo Correia, Carlota Marques e Ricardo Domingues), 1 

gestor (Luís Trigo) e 1 auxiliar de limpeza (Amélia Almeida). 

 

2.3. Espaço Interior 

As instalações da Farmácia do Parque cumprem os requisitos legais e estão de acordo com as Boas 

Práticas Farmacêuticas50. Dividem-se em 3 pisos, organizados em várias divisões (Anexo 11). 

No primeiro piso existe a zona de atendimento ao público: com sistema de senhas, uma banca com 

revistas e panfletos informativos relacionados com saúde e medicamentos, um medidor da pressão 

arterial automático, um sofá, uma balança/altímetro eletrónica e várias estantes com produtos 

promocionais ou sazonais e produtos para grávidas e bebés. Possui um balcão com sete postos de 

trabalho tendo, ao longo deste, produtos promocionais e/ou recentemente lançados no mercado, e atrás 

deste, medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) como produtos de higiene oral, produtos 

de dermofarmácia e cosmética e produtos destinados aos cuidados capilares e podológicos. Possui 

também, em gavetas, MNSRM muito procurados como contracetivos orais, antigripais, antiácidos, 

laxantes, suplementos alimentares e ainda os pós/granulados, testes de gravidez e outros bucodentários. 

Mais reservada e adjacente a esta, existe a zona de receção e verificação de encomendas, onde existe 

um balcão, que facilita a receção e posterior armazenamento dos produtos, um computador e um local 

de reservas relativo a produtos que, no ato da dispensa, se encontravam em falta e que foram 

encomendados a pedido do utente. Nesta zona encontram-se os armários que contêm os medicamentos 

e outros produtos como artigos de penso, leites, fitoterápicos, desinfetantes, produtos do protocolo da 

Diabetes e um frigorífico para produtos sensíveis à temperatura. Nesse piso existe ainda as instalações 

sanitárias destinadas aos utentes (onde se realizam testes de gravidez), o gabinete da Diretora Técnica 

(onde são executadas as operações relacionadas com a gestão e administração da farmácia, existindo 

também uma coleção de vários livros de carácter técnico-científico) e uma zona de prestação de cuidados 

farmacêuticos (onde se faz a leitura de parâmetros bioquímicos, preparação de suspensões de 

antibióticos, leitura manual da tensão arterial, prestação de primeiros socorros). 

No segundo piso existe o armazém principal de medicamentos e outros produtos de saúde que se 

encontram em maior quantidade, não podendo ser armazenados no piso anterior (os medicamentos são 

organizados por forma farmacêutica e por ordem alfabética). Existe ainda uma área técnica de 

informática e economato (onde se confere o receituário), o laboratório (onde se preparam os 

medicamentos manipulados), o quarto (onde descansa o encarregado pelo serviço permanente), os 

vestiários e as instalações sanitárias dos funcionários. 

No terceiro piso existe um armazém secundário, mais amplo, onde são guardados outros produtos, 

nomeadamente aparelhos eletrónicos de diagnóstico e material promocional. 
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2.4. Fontes de informação 

As fontes de informação são essenciais para rever conhecimentos e estão disponíveis a todos os 

funcionários da Farmácia do Parque. Todos os computadores têm acesso à internet e o programa 

utilizado na farmácia, o WinPhar, permite a pesquisa por denominação comum internacional (DCI) ou 

nome comercial e um esclarecimento rápido e eficaz, essencialmente através do acesso rápido e direto 

ao formato digital do Simpósio Terapêutico (com a identificação do medicamento, posologia, interações 

medicamentosas e contra indicações) e ao Resumo das Características do Medicamento (RCM) no site 

do INFARMED. 

Em formato de papel existe o Prontuário Terapêutico, Simpósio Terapêutico, Índice Nacional 

Terapêutico, o Formulário Galénico Português e a Farmacopeia Portuguesa. 

Durante o estágio, consultei fidedignamente o Prontuário Terapêutico, tendo em conta o seu formato 

sintético e de fácil pesquisa, e o Simpósio Terapêutico digital tendo recorrido também, em variadas 

ocasiões, nomeadamente para verificar a dose consoante o peso, ao folheto informativo do 

medicamento. 

 

2.5. Sistema Informático 

Como já foi referido, o sistema informático utilizado na Farmácia do Parque é o WinPhar (versão 

5.27.03), desenvolvido e comercializado pela SimPhar e existe há cerca de dez anos com a finalidade 

de facilitar a atividade farmacêutica. Para além de executar análises das compras e vendas (históricos e 

estatísticas), stocks, informação fiscal e financeira, também permite o constante contacto com os 

fornecedores (via modem) e a manutenção de informações atualizadas emitidas pelas entidades 

reguladoras como AFP (Associação de Farmácias de Portugal) e INFARMED. 

Este programa é utilizado desde o atendimento ao balcão (onde se faz a manutenção de reservas, 

emissão de faturas, talões de venda suspensa e venda a crédito e se acede a informação técnico-científica, 

como já referido), até aos procedimentos do “back office”, como consulta de prazos de validade, 

inventário e movimentos de stock, edição de etiquetas, execução, receção e devolução de encomendas 

e finalmente, em todo o processamento do receituário. 

Na Farmácia do Parque, os funcionários têm um código de acesso pessoal, que facilita o rastreio das 

ações realizadas no sistema, que se apresenta como uma ferramenta utilizada praticamente em todos os 

procedimentos na farmácia, tendo um papel crucial na sua gestão e organização. 

 

3. Gestão da farmácia 

Tendo em conta o contexto atual, onde as baixas margens financeiras e a elevada concorrência são 

uma realidade, uma correta gestão atinge particular relevo pois, a meu ver, é o que mais influencia o 

desempenho e sucesso da farmácia como empresa.  
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3.1. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é fundamental e tem como objetivo satisfazer as necessidades dos utentes, 

permitindo um constante fluxo e rotação de produtos, de forma a evitar o excesso de produtos com baixa 

rotatividade (que culmina em perdas financeiras) e a rutura de stock (que leva à insatisfação e 

comprometimento da fidelização dos utentes). Neste processo existem critérios de aquisição a ter em 

conta como: o capital disponível, os hábitos de prescrição dos médicos locais, a rotatividade do produto, 

a localização da farmácia, as preferências e características dos utentes, a sazonalidade dos produtos, as 

condições comerciais concedidas pelos fornecedores, entre outros. 

Na Farmácia do Parque, a gestão de stocks é feita através do programa informático, no qual é criada 

uma “Ficha de Produto” que contém informações importantes como o código, designação, stock mínimo 

e máximo, Imposto de Valor Acrescentado (IVA), preço de custo e Preço de Venda ao Público (PVP), 

família comercial, prazo de validade, tipo de comparticipação e histórico de vendas. Nesta questão, 

deve-se considerar a existência dos diversos laboratórios de medicamentos genéricos e as preferências 

pessoais dos utentes o que, muitas vezes, compromete a rotação dos medicamentos. 

 

3.2. Execução de encomendas 

Na Farmácia do Parque os produtos são encomendados ao fornecedor (Cooprofar, Cofanor ou 

Medicanorte são os principais) via modem ou telefónica, ou diretamente ao laboratório (ou através dos 

representantes). Quando o stock mínimo (ou ponto de encomenda) estipulado na Ficha do Produto é 

atingido, o sistema informático envia-o automaticamente para uma proposta de encomenda, 

posteriormente analisada pelo profissional responsável, que pode alterar os produtos e as quantidades 

recomendadas. Finalizado este processo, a encomenda é enviada por via eletrónica ao distribuidor 

selecionado.  

Aquando do atendimento, pode não existir um produto em stock, ou porque ocorre rutura súbita na 

farmácia ou no fornecedor, ou é um produto substituído, rateado ou de um laboratório incomum. Nesse 

caso, o utente é informado e, se houver capital disponível e a existência do produto no fornecedor, a 

encomenda é realizada por telefone ou via eletrónica, juntando-se à encomenda referida anteriormente. 

Realço que na execução de encomendas são sempre tidos em conta os critérios de aquisição acima 

referidos, nomeadamente os descontos comerciais e financeiros (relacionados com a quantidade e modo 

de pagamento, respetivamente), promoções e bonificações concedidas pelos fornecedores. 

Durante o estágio tive a possibilidade de observar a execução de encomendas. 

3.3. Receção de encomendas 

A receção e verificação de encomendas foi um procedimento com o qual me familiarizei durante o 

estágio, tendo em conta que a Farmácia do Parque recebe duas encomendas por dia (manhã e tarde) e 

uma terceira encomenda de maior quantidade e menos frequente, quando é realizada diretamente aos 

laboratórios. Os produtos farmacêuticos chegam à farmácia acondicionados em contentores ou 
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“banheiras”, devidamente identificados e são diretamente colocados na zona de receção e verificação de 

encomendas. Os produtos que necessitam de refrigeração vêm acondicionados em caixas específicas 

com cuvetes de gelo, de forma a manter a temperatura adequada, e são os primeiros a dar entrada no 

sistema informático. A encomenda é acompanhada da respetiva fatura ou guia de remessa em duplicado, 

que é arquivado na farmácia. 

No fim de cada mês, as faturas e notas de crédito arquivadas são comparadas com o resumo das 

faturas desse mês que são enviadas por cada fornecedor para a farmácia. Cada fatura está bem 

identificada (número de identificação, data, fornecedor, farmácia) e contém a listagem dos produtos 

encomendados com código, designação, quantidades (encomendada e entregue), Preço de Venda à 

Farmácia (PVF), descontos, IVA, número da banheira onde se encontra e o custo total da encomenda. 

Os psicotrópicos e estupefacientes fazem-se acompanhar de uma requisição específica e as matérias-

primas e reagentes (não entram no stock) são acompanhadas do boletim de análise e ficha de segurança, 

que são arquivados. 

Neste procedimento, após verificação da integridade das embalagens, recorre-se ao WinPhar, no qual 

os produtos são inseridos por leitura ótica e os PVF e PVP são verificados (produtos éticos) ou as 

margens de lucro são estabelecidas (produtos nett não têm preço impresso na cartonagem), assim como 

os prazos de validade (se houver produtos em stock, considera-se a menor data de validade). Se surgir 

um produto novo, cria-se uma nova ficha de produto, com todas as informações necessárias. 

Após a receção da encomenda, verifica-se a existência de discrepâncias entre os dados de cada 

produto presentes na fatura e os que foram inseridos no programa. 

Esta foi uma atividade com a qual me familiarizei ao longo do estágio. 

3.4. Marcação de preços 

O cálculo do preço dos produtos que não trazem o PVP marcado na embalagem (produtos nett: 

de cosmética, dietéticos, veterinários, entre outros) é feito multiplicando o PVF deduzido de IVA por 

um valor variável estabelecido pela farmácia (margem de lucro), ao qual é acrescido o IVA (6% ou 

23%). 

 

3.5. Armazenamento 

Após a verificação de encomendas, os produtos são armazenados por forma farmacêutica ou GFT, 

depois por ordem alfabética e finalmente por ordem crescente de dosagem. Os produtos que necessitam 

de ser conservados a uma temperatura entre 2 e 8ºC, como insulinas, vacinas, alguns produtos oftálmicos 

e hormonais, são acondicionados num frigorífico, com porta transparente, por ordem alfabética, 

existindo um controlo constante da humidade e temperatura (termohigrómetro). 

O armazenamento dos medicamentos é uma prática constante que permite não só localizar 

rapidamente os medicamentos, como manter o espaço da farmácia desimpedido e organizado. Esta foi 

uma tarefa que constituiu grande parte do meu estágio e me permitiu não só fazer a associação entre 
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nomes comerciais e fármacos, formas farmacêuticas e dosagens comercializadas, como também prestar 

um atendimento mais eficiente.  

3.6. Prazos de validade e devoluções 

O controlo dos prazos de validade revela-se de extrema importância na medida em que é a única 

forma de garantir que os medicamentos dispensados estão dentro do prazo de validade, logo, que têm a 

eficácia pretendida. Na Farmácia do Parque é emitida, mensalmente, uma lista dos produtos, cujo prazo 

de validade termina passados dois meses dessa data. Cada produto é avaliado individualmente e é 

colocado de parte para devolução caso a data se confirme, se não, o prazo de validade é atualizado.  

Por vezes é necessário efetuar a devolução de produtos aos fornecedores e os motivos podem ser: 

prazo de validade próximo de expirar ou ultrapassado, produto não encomendado ou encomendado por 

engano, embalagem incompleta ou danificada, produto alterado ou retirado do mercado. As devoluções 

fazem-se acompanhar de uma guia de devolução em duplicado (gerada pelo WinPhar), que é enviada 

juntamente com os produtos ao fornecedor e uma cópia é arquivada na farmácia. Este documento possui 

o código, nome, quantidade do produto e o motivo da devolução. O fornecedor regulariza a devolução 

emitindo uma nota de crédito (com o preço de custo do produto) ou uma fatura de um novo produto. Se 

a devolução for rejeitada, há reenvio do produto e consequente perda monetária para a farmácia. 

 

3.7. Processamento de receituário e faturação 

Esta é uma etapa muito importante da gestão de uma farmácia pois consiste no envio do receituário 

correspondente a cada mês, até ao dia 10 do mês seguinte, às entidades competentes, de forma a esta 

poder reaver o valor das comparticipações dos diferentes sistemas comparticipantes. 

No ato de dispensa de medicamentos comparticipados, os códigos de barras da receita (número da 

receita, médico e medicamento) são lidos no leitor ótico e é impresso o documento de faturação no verso 

contendo as informações: identificação da farmácia, número da receita, organismo responsável pela 

comparticipação, medicamentos aviados e respetivos códigos de barras, encargo do utente e encargo do 

organismo. Após uma primeira verificação das receitas, estas são depois encaminhadas para a área 

técnica de informática e economato, onde são novamente verificadas, reconfirmando a data da receita e 

a de aviamento, o organismo da comparticipação, o carimbo da farmácia, a assinatura do utente e a 

assinatura do farmacêutico ou colaborador. 

Finalizado este processo, as receitas são divididas pelos diferentes sistemas comparticipadores e, 

recorrendo ao WinPhar, são agrupadas em lotes de 30 receitas, com exceção do último, que pode estar 

incompleto. Procede-se à correção dos erros de faturação, onde são abatidas receitas com 

irregularidades. Depois deste processo, é emitido o verbete de identificação do lote, que é anexado às 

receitas que integram o respetivo lote, e consiste num resumo geral das receitas, onde consta a data de 

emissão, valor pago pelo utente e pelo diferente organismo. Juntamente com as receitas é enviada a 

relação Resumo de lotes (identifica todos os lotes de determinado organismo) e a fatura mensal de 
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medicamentos para o Centro de Conferência de Faturas (CCF), no caso de se tratar de comparticipação 

pelo serviço nacional de saúde (SNS), e para a Associação de Farmácias de Portugal (AFP), no caso de 

se tratar de organismos independentes. Apesar da rigorosa verificação, podem surgir falhas e, nesses 

casos o organismo em questão não suporta o valor da comparticipação e a receita é devolvida, 

acompanhada do motivo da recusa, pelo que a farmácia pode regularizar e voltar a faturar a receita, 

incluindo-a no receituário do mês seguinte. 

 

4. Dispensa de Medicamentos 

O farmacêutico possui um relevante papel na promoção da saúde junto à comunidade, devendo 

promover o uso seguro, eficaz e racional dos medicamentos. Para minha grande satisfação, a dispensa 

de medicamentos constituiu a maior, mais aliciante e mais intensa parte do meu estágio, na qual tive a 

oportunidade de compreender a real responsabilidade que este ato acarreta. 

Os medicamentos são classificados como medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e 

MNSRM e a sua dispensa ao público deve ser acompanhada de informação relativa à sua finalidade e 

uso correto (posologia, efeitos adversos, interações medicamentosas, outros cuidados a ter) numa 

linguagem clara e compreensível2.  

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os MSRM são os que preenchem uma das seguintes condições:  

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados 

para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica2. 

Como o nome indica, estes medicamentos só podem ser dispensados mediante receita médica 

validada, que é geralmente eletrónica, podendo ser manual excecionalmente (falência informática, 

inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 receitas/mês). 

Os MSRM podem ainda ser classificados em medicamentos de receita não renovável (validade de 

30 dias), medicamentos de receita renovável (para doenças ou tratamentos prolongados com um máximo 

de 3 receitas válidas por 6 meses), medicamentos de receita especial (estupefacientes e psicotrópicos ou 

outras substâncias que possam dar origem a abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser 

utilizados para fins ilegais) e medicamentos de receita médica restrita (uso exclusivo hospitalar ou 

ambulatório se o tratamento for suscetível de causar efeitos adversos muito graves e uma vigilância 

especial durante o período de tratamento)2. 
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No processo de validação das receitas, deve-se verificar a existência dos seguintes elementos: 

número da receita, identificação do médico prescritor (com vinheta na receita manual) e do utente (nome 

e número de utente ou de beneficiário da entidade financeira responsável), comparticipações especiais 

(se aplicável, deve constar o devido despacho), identificação do medicamento (por DCI ou marca) com 

o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) na receita eletrónica, 

número de embalagens, posologia e duração do tratamento, data da prescrição e assinatura do médico. 

No caso de se detetar alguma anomalia no processo de validação, deve-se avaliar a situação do doente, 

nomeadamente verificar se a medicação prescrita se destina a tratamento de fase aguda ou prolongado, 

podendo fazer-se uma venda suspensa ao mesmo, que deverá trazer uma nova receita válida de forma a 

usufruir da respetiva comparticipação. Na minha experiência, o motivo mais comum de invalidação foi 

o prazo de validade ultrapassado e, inicialmente, recebi por engano algumas receitas fora de prazo, pelo 

que tive que contactar os utentes de forma a que estes pudessem repor a receita com uma atualizada. 

No ato da dispensa, o utente é informado da existência de medicamentos genéricos, devendo a 

farmácia dispensar o de menor preço num mínimo de três medicamentos com a mesma substância ativa, 

forma farmacêutica e dosagem, salvo outra preferência do utente, que pode optar por qualquer 

medicamento exceto se não existir genérico, se trate de medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito ou se houver suspeita, reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa51. 

As receitas são então processadas informaticamente no WinPhar, havendo a emissão do documento 

de faturação, impresso no verso. Importa ainda referir que todas as receitas médicas devem ser assinadas 

pelo utente, como comprovativo de que lhe foram dispensados os medicamentos prescritos e lhe foram 

prestados os conselhos e informações relativos à sua utilização. Finalmente, a receita é datada, 

carimbada e assinada pelo farmacêutico responsável. 

4.2. Medicamentos comparticipados 

O SNS é o organismo que abrange o maior número de utentes, podendo os medicamentos ser 

comparticipados através de um regime geral ou especial. No regime geral, o Estado paga uma 

percentagem do PVP, consoante o seu GFT, inserida em escalões: A (90%), B (69%), C (37%) e D 

(15%). O regime especial aplica-se a situações específicas, que englobam certas patologias 

incapacitantes (listadas no site do INFARMED), às quais está associada um despacho (referido na 

receita) e uma percentagem de comparticipação. Os pensionistas têm um rendimento total anual que não 

excede catorze vezes o salário mínimo nacional em vigor e beneficiam deste regime, tendo direito a uma 

percentagem extra de comparticipação nos diferentes escalões52,53. 

Para além do SNS, existem outros subsistemas, como por exemplo o SAMS, que comparticipam uma 

percentagem do PVP e, para que o utente beneficie desta complementaridade, deve apresentar o cartão 

da entidade comparticipadora e a receita deve ser fotocopiada. 
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4.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos que contêm uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica 

(compreendidas nas tabelas I a II anexas ao DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, ou qualquer das substâncias 

referidas no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro) estão sujeitos a 

regras especiais: têm que ser prescritos em receita eletrónica identificada com RE (receita especial) e 

isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros medicamentos54.  

No ato da venda é requerido o preenchimento informático de um formulário, onde deve constar o 

número da receita, dados do prescritor, do paciente e do adquirente da medicação. De seguida, é 

impresso um talão de faturação em duplicado, que deve ser anexado à cópia da receita e arquivado por 

um período de três anos na farmácia. A farmácia tem que enviar ao Infarmed a listagem de todas as 

receitas aviadas até ao dia 8 de cada mês, cuja organização e verificação da conformidade foi uma tarefa 

que pude executar algumas vezes ao longo do estágio. 

 

4.4. Protocolo da Diabetes 

 Existe uma colaboração entre o Ministério da Saúde e os diversos parceiros do sector, no sentido de 

desenvolver e implementar programas de controlo da diabetes, pelo que a comparticipação do Estado 

no custo de aquisição é de 85% do PVP das tiras-teste e 100% do PVP das agulhas, seringas e lancetas 

destinadas aos utentes do SNS e subsistemas públicos55. 

4.5. Medicamentos genéricos 

Segundo o DL nº 176/2006, são medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa 

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

referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados2. Se estes estudos não 

forem adequados, a equivalência terapêutica pode ser demonstrada por meio de estudos farmacológicos 

apropriados. Tendo isso em conta, a Autorização de introdução no mercado está sujeita às mesmas 

disposições legais dos outros medicamentos56. 

No estágio pude aperceber-me da controvérsia que circunda este tema e, apesar da elevada adesão 

aos medicamentos genéricos, muitos utentes negligenciam o fato destes terem a mesma qualidade, 

eficácia e segurança a um preço 20 a 35% inferior ao medicamento original, considerando-o uma 

sugestão de qualidade também inferior. Houve, inclusive, várias situações em era afirmado que o 

medicamento genérico não surtia o mesmo efeito do de marca. 

4.6. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Qualquer medicamento que não preencha qualquer das condições previstas para os MSRM pode ser 

classificado como MNSRM. Estes não são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação que 

define o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos. Estes medicamentos 
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promovem a automedicação, que deve estar limitada a situações clínicas bem definidas e efetuada de 

acordo com as especificações estabelecidas para aqueles medicamentos2,57. 

Durante o estágio, fui imensas vezes confrontada com pedidos de MNSRM por recomendação de 

amigos ou conhecidos e que, após análise da situação, se revelavam desnecessários ou inadequados. 

Nestes casos é da maior importância uma postura ativa por parte do farmacêutico, que deve assegurar-

se que a utilização dos medicamentos é racional, segura e efetiva. 

4.7. Medicamentos veterinários 

Os medicamentos veterinários são um bem público e recursos cruciais para a defesa da saúde e bem 

estar dos animais e para a proteção da saúde pública e são definidos como “toda a substância, ou 

associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”58. É essencial referir 

que estes produtos apresentam na embalagem a advertência “USO VETERINÁRIO” impressa num 

fundo verde. 

Na Farmácia do Parque o stock de medicamentos veterinários é reduzido porque o seu volume de 

vendas é significativamente inferior aos demais, sendo os desparasitantes (internos e externos) os 

produtos mais requisitados. 

4.8. Dispositivos médicos 

São definidos como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo 

utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser 

utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom 

funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios, destinado a ser utilizado em seres humanos 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 e controlo da conceção”59. Constitui então um 

grupo muito abrangente e heterogéneo, possuem na embalagem o símbolo CE e a classe (I, IIa, IIb e III) 

em que é classificado, de acordo com a vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais 

riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico. 

Durante o estágio pude contactar com artigos de penso, meias de compressão, dispositivos de auto-

diagnóstico, material pediátrico, preservativos, tampões auriculares, canetas de insulina, fraldas e pensos 

para incontinência, entre outros. 
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4.9. Produtos de higiene e cosmética 

O DL 189/2008, de 24 de Setembro define um produto de cosmética como sendo “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”60. 

A procura destes produtos é cada vez maior, motivada por uma preocupação crescente com os cuidados 

pessoais e retardamento do envelhecimento, pelo que os utentes recorrem à farmácia, onde encontram 

um aconselhamento credível e personalizado. Esta procura é influenciada por fatores como a 

sazonalidade e publicidade e o aconselhamento consiste na observação e avaliação, através do diálogo, 

da melhor opção de acordo com as necessidades e possibilidades económicas do utente, pelo que é 

necessário uma constante atualização da informação relativa aos produtos disponíveis no mercado. Com 

o objetivo de me familiarizar com os produtos, fui consultando os catálogos disponíveis na Farmácia do 

Parque, que comercializa uma vasta gama de produtos da Bioderma, Avène, La Roche-Posay, René 

Furterer, Barral, Elgydium, Lierac, Isdin, entre outras marcas. 

 

4.10. Produtos dietéticos e para alimentação especial 

Segundo o DL 74/2010, de 21 de Junho, os géneros alimentícios destinados a uma alimentação 

especial são “aqueles que, devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se 

distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades 

nutricionais especiais de determinadas categorias de pessoas”61. Devem satisfazer as necessidades 

nutricionais de pessoas com perturbações do sistema digestivo ou do metabolismo, pessoas que se 

encontrem numa condição fisiológica especial e lactentes ou crianças de tenra idade em bom estado de 

saúde62. A rotulação destes produtos deve respeitar requisitos específicos como a menção do valor 

energético e o teor em glúcidos, proteínas e lípidos. 

A Farmácia do Parque disponibiliza papas e leites (fórmulas para lactentes e fórmulas de transição, 

com fins específicos como hipoalergénico, anti-cólicas, entre outros), que são muito procurados pelos 

utentes. Disponibiliza também alimentos com maior ou menor valor energético para controlo do peso, 

suplementos hiperproteicos, sem açúcar (diabéticos) ou pobres em sódio, suplementos vitamínicos, 

produtos para emagrecimento, também muito requisitados, entre outros. 

 

4.11. Produtos fitoterapêuticos 

Os medicamentos à base de plantas são “qualquer medicamento que tenha exclusivamente como 

substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de 

plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações 

à base de plantas”2. A Farmácia do Parque possui uma grande variedade destes produtos, sendo muito 
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requisitados os destinados a distúrbios gastrointestinais (laxantes de sene e cáscara sagrada), ansiedade 

e distúrbios menores do sono (Valeriana officinalis), restauração dos efeitos da fadiga física e 

psicológica (Ginkgo biloba), promover o emagrecimento (chá verde), entre muitos outros. 

4.12. Preparações extemporâneas 

Alguns medicamentos possuem uma formulação final instável (por exemplo, os antibióticos 

pediátricos) e são comercializados sob a forma de pós para suspensão, pelo que devem ser reconstituídos 

antes da toma. Esta é uma das tarefas do farmacêutico aquando do aviamento da receita, devendo 

informar devidamente o utente das condições de conservação (geralmente, devem ser armazenados no 

frigorífico para manter a estabilidade), do prazo de validade após reconstituição e cuidados a ter na toma 

(como agitar antes de usar). 

 

5. Medicamentos manipulados 

Medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral (destinada a um dado doente por prescrição 

médica, que segue o DL n.º 95/2004, de 22 de Abril) ou preparado oficinal (preparado para vários 

doentes, sob a forma de preparação multidose, recorrendo-se ao uso de farmacopeias ou formulários 

reconhecidos) preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico, que deve assegurar 

as boas práticas na preparação de medicamentos manipulados, aprovadas pela Portaria n.º 594/2004, de 

2 de Junho63,64. No final da preparação, deve-se proceder às verificações necessárias para garantir a 

qualidade do mesmo, ao preenchimento da ficha de preparação (Anexo 12) e à rotulagem. Na Farmácia 

do Parque tanto a ficha de preparação como o rótulo são preenchidos com recurso ao programa Data 

Galénica (versão 2.4a), permitindo um acesso fácil e organizado aos registos e informações de todas as 

matérias-primas e todos os medicamentos manipulados preparados na farmácia. O rótulo deve conter 

informações como a identificação da farmácia, composição qualitativa e quantitativa, prazo de validade, 

preço, data de preparação, posologia e informações como “uso externo”, “conservar no frigorífico” ou 

“agite antes de usar”. 

Não existe uma recorrência muito elevada a estes produtos, visto que a indústria tem vindo a 

satisfazer as necessidades dos utentes, no entanto, são uma alternativa terapêutica para situações em que 

o medicamento tem de ser adaptado ao ao perfil do doente, constituindo uma terapia individualizada. A 

Farmácia do Parque possui as instalações, equipamentos e materiais de embalagem necessários, pelo 

que pude preparar alguns manipulados como pomada de vaselina com enxofre a 6%, solução de ácido 

acético a 5%, solução de ácido cítrico a 10% e solução hidroalcoólica de minoxidil a 5%, para além do 

enchimento de papéis medicamentosos com borato de sódio e bicarbonato de sódio. 

 

5.1. Preço e comparticipação dos medicamentos manipulados 

O PVP dos medicamentos manipulados nas farmácias de oficina é calculado com base no valor dos 

honorários da preparação, das matérias primas e dos materiais de embalagem, conforme critérios 
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estabelecidos na Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho, sendo na Farmácia do Parque diretamente 

calculado no programa Data Galénica65. A contribuição dos honorários no cálculo tem por base um 

factor (F) cujo valor é atualizado anualmente, na proporção do crescimento do índice de preços ao 

consumidor, que é depois multiplicado por um outro fator que varia consoante a forma farmacêutica do 

manipulado a ser preparado. O valor da aquisição das matérias primas é multiplicado por determinados 

fatores, que variam consoante a maior das unidades em que forem utilizadas ou dispensadas e o valor 

dos materiais de embalagem é determinado pela multiplicação do valor da aquisição (sem IVA) pelo 

fator 1,2. No cálculo final do PVP aplica-se a fórmula: (valor dos honorários + valor das matérias-primas 

+ valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor65. 

Relativamente à comparticipação, os medicamentos manipulados que constem no Despacho n.º 

18694/2010, 18 de Novembro são comparticipados em 30% do seu preço66. 

 

6. Outros serviços de saúde prestados na farmácia 

A farmácia não é um mero local de dispensa de medicamentos mas sim um verdadeiro espaço de 

saúde onde se prestam cuidados farmacêuticos à população, permitindo uma avaliação do estado de 

saúde e acompanhamento mais eficaz dos utentes. A Farmácia do Parque disponibiliza serviços como 

medição da PA, medição do IMC, medição de parâmetros bioquímicos como glucose, hemoglobina, 

colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico, alanina aminotransferase (ALT), creatinina (instrumento: 

Reflotron Plus, da Roche®) e testes de gravidez. 

Para além disso, efetua a distribuição domiciliária de medicamentos, quando há impossibilidade de 

deslocação por parte dos utentes ou falta urgente de medicação e ainda programas para a educação para 

a saúde, em colaboração com outras entidades, como consultas de nutrição, rastreio de varizes, rastreio 

capilar, rastreio da função pulmonar e sensibilização para a cessação tabágica, demonstração de produtos 

dermocosméticos, recolha de medicamentos fora de uso e radiografias, entre outros. 

 

6.1. Medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

Na Farmácia do Parque a medição da PA é feita através do uso de máquina automática ou, em certas 

situações, do esfingmomanómetro. Este é um importante fator de risco de DVC, pelo que o farmacêutico 

deve aconselhar uma medição regular e adoção de estilos de vida saudáveis e adaptados a cada utente. 

Durante o estágio, esta medição era mais comum nos idosos ou hipertensos, no entanto, surgiram 

algumas situações em que a PA se encontrava abaixo dos valores de referência (80/120 mmHg). Esta 

medição na farmácia revela-se importante na detetação de situações em que é necessário alteração da 

terapia ou ajuste da dosagem. 

Atendi uma utente com uma receita de lisinopril, 20 mg. Estava muito preocupada porque tinha a 

tensão muito elevada, acabada de medir na consulta, o médico disse-lhe que poderia ter um evento CV 

a qualquer momento e sempre que ia ao médico ficava “muitíssimo nervosa”. Assim, sugeri que voltasse 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_V/portaria_769-2004.pdf
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a medir a PA na farmácia e estava inferior a 90/140 mmHg. A senhora referiu que já havia tomado esta 

medicação e “quase que desmaia” e tem a sensação da cabeça “cair para a frente”. Sugeri que voltasse 

à farmácia nos três dias seguintes, e de facto a PA estava normal. Na minha opinião, tratava-se de um 

caso de  “síndrome da bata branca” e a utente estaria a tomar medicação desnecessária, pelo que 

recomendei consulta com o médico, levando o registo das medições consigo. 

Para além da PA, as dislipidemias são também um fator de risco CV, através da progressão da 

aterosclerose. Os valores de colesterol total não são afetados pelo jejum (devem ser inferiores a 190 

mg/dl), ao contrário dos valores dos triglicerídeos (devem ser inferiores a 150 mg/dl). 

Relativamente à glicémia, esta é geralmente medida em diabéticos que querem assegurar o controlo 

da sua doença, sendo o teste feito em jejum ou duas horas após refeição (pós prandial), embora a 

determinação possa ser realizada em qualquer altura do dia, diferindo apenas a interpretação dos 

resultados. O farmacêutico deve ter um papel ativo na prevenção e controlo da diabetes, nomeadamente 

nas vantagens da monitorização, adesão à terapêutica, cuidados com os pés, promovendo o aumento da 

qualidade de vida do doente. 

As medições menos frequentes durante o meu estágio foram a medição de ácido úrico e creatinina, 

ambos parâmetros de referência na avaliação da função renal e ALT, que avalia a função hepática. 

 

6.2. Teste de gravidez 

É um teste imunocromatográfico muito sensível que deteta a hormona gonadotrofina coriónica (hCG) 

na urina da mulher, nas fases iniciais da gravidez, em que se encontra elevada. A melhor altura para 

fazer o teste é de manhã, com a primeira urina, que se encontra mais concentrada. A determinação do 

teste é simples e avalia-se o aparecimento de duas bandas (controlo e zona de teste) e o resultado é 

revelado em privado à utente. No estágio não determinei nenhum teste positivo, mas tive a oportunidade 

de aconselhar as utentes relativamente a métodos contracetivos, nomeadamente cuidados a ter aquando 

da toma de contracetivos orais, no caso de uma gravidez não estar planeada. 

 

6.3. Consultas de nutrição 

A Farmácia do Parque tem consultas semanais de nutrição, muito requisitadas pelos utentes. A 

nutricionista avalia o estado nutricional de cada indivíduo, baseando-se em dados clínicos e alimentares, 

e estabelece um plano alimentar, que é avaliado de acordo com a evolução do paciente, aconselhando 

produtos de venda na farmácia. 

 

6.4. Recolha de medicamentos fora de uso e radiografias 

A VALORMED é a sociedade gestora do SIGREM. A recolha de embalagens e medicamentos fora 

de uso ou de prazo na farmácia é realizada pelos distribuidores/armazenistas, que selam, pesam e 

preenchem a ficha de contentor (que contém a identificação da farmácia e do armazenista, assim como 
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o peso do contentor e a data de recolha), quando este está cheio, enviando-o posteriormente para a 

VALORMED. 

A Farmácia do Parque também tem um protocolo com a Assistência Médica Internacional (AMI), 

enviando-lhe as radiografias antigas ou desnecessárias para diagnóstico que são recebidas na farmácia. 

 

7. Farmacovigilância 

A Farmacovigilância tem como objetivo melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em 

defesa do utente e da saúde pública, através da deteção, avaliação e prevenção de reações adversas a 

medicamentos (RAM), ou seja, respostas nocivas e não intencionais a um ou mais medicamentos. O 

sistema nacional de farmacovigilância, gerido pelo INFARMED, monitoriza a segurança dos 

medicamentos autorizados no mercado, cabendo ao farmacêutico, tendo em conta os seus 

conhecimentos técnico-científicos, o dever profissional de notificar uma suspeita de RAM67. 

 

8. Formação contínua 

Durante o estágio tive a oportunidade de participar em algumas formações, onde adquiri 

conhecimentos complementares direcionados à prática da atividade farmacêutica na farmácia 

comunitária: técnicas de venda cruzada (Bonsalt®), Coenzima Q10 e sistema cardiovascular (Pharma 

Nord®), Vitoryn® e Angelif®. 

 

9. Conclusão 

Considero que estes seis meses foram fundamentais na minha aprendizagem porque me ajudaram a 

compreender da melhor forma a realidade que me rodeia e a aplicabilidade dos conhecimentos 

transmitidos ao longo do curso. Foi possível pô-los em prática, revê-los e aprofundá-los, já que o 

farmacêutico comunitário, estando diretamente em contato com o utente, deve estar informado, 

possibilitando um aconselhamento de qualidade. Assim, para além desta vertente científica, o que mais 

me cativou no estágio foi a vertente humana da realidade diária desta profissão, que em conjunto com 

outros profissionais de saúde possibilita a prestação de melhores cuidados ao utente, zelando por uma 

melhor qualidade de vida.  

Outro aspeto importante é o facto de o estágio nos reportar para uma fase de adaptação de diferente 

responsabilidade, nomeadamente o cumprimento de horários e a convivência com rotinas com as quais 

não estamos familiarizados. Esta nova realidade permitir-nos-á uma melhor integração num futuro 

emprego.  

Termina assim mais uma etapa, mas não termina a aprendizagem. Essa acompanhar-me-á para 

sempre e será parte integrante da minha vida. Cabe-me agora a mim, continuar a dignificar esta profissão 

dando sempre o meu melhor. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

36 

  

Referências bibligráficas 

 

1) Agência Portuguesa do Ambiente: Decreto-Lei nº73/2011, de 17 de Junho. Disponível em: 

http://www.apambiente.pt/(acedido a 26/6/2014) 

 

2) INFARMED: Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto. Disponível em: https://www.infarmed.pt/ 

(acedido a 5/4/2014) 

 

3) Comissão de Ética para a Investigação Científica: Código Deontológico da Ordem dos 

Farmacêuticos. Disponível em: http://www.ceic.pt (acedido a 15/09/2014) 

 

4) Agência Portuguesa do Ambiente: Responsabilidade Alargada do Produtor. Disponível em: 

http://www.apambiente.pt (acedido a 15/07/2014) 

 

5) VALORMED: Despacho Conjunto dos Ministros do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional e da Economia e da Inovação, de 28 de Fevereiro de 2007. Disponível em: 

http://www.valormed.pt/uploads/files/licenciamento/despacho.pdf (acedido a 15/07/2014) 

 

6) VALORMED: Quem Somos. Disponível em: http://valormed.pt/ (acedido a 30/04/2014) 

 

7) VALORMED: SIGREM. Disponível em: http://valormed.pt/ (acedido a 24/09/2014) 

 

8) VALORMED: Relatórios e Indicadores. Disponível em: http://www.valormed.pt (acedido a 5/9/2014) 

 

9) Agência Portuguesa do Ambiente: Portaria nº 209/2004, de 3 de Março. Disponível em: 

www.apambiente.pt (acedido a 2/9/2014) 

 

10) Agência Portuguesa do Ambiente: Gestão dos Resíduos Urbanos. Disponível em 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=933&sub3ref=934 (acedido a 

24/09/2014) 

 

11) Agência Portuguesa do Ambiente: Gestão de Resíduos Perigosos. Disponível em: 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=938 (acedido a 24/09/2014) 

 

12) Lipor: Descrição da Valorização Energética. Disponível em: http://www.lipor.pt/pt/residuos-

urbanos/valorizacao-energetica/descricao-do-processo/ (acedido a 24/09/2014) 

 

13) VALORMED: Manual de Procedimentos da Farmácia Comunitária. Disponível em: 

http://www.valormed.pt/ (acedido a 9/08/2014) 

 

14) Niquille, A , Bugnon, O (2008) Pharmaceuticals and Environment: Role of Community Pharmacies. 

In: Kummerer, K, Pharmaceuticals in the Environment: Sources, Fate, Effects and Risks, 3th edition, 

Springer-Verlag, Berlin, 467-473 

 

15) Proença, P. et al (2011) Resíduos de Medicamentos: Atitudes, Conhecimentos e Comportamentos 

Assumidos, Captar, 3(1): 1-14 

 

16) INFARMED: Medicamentos em Casa. Disponível em: http://www.infarmed.pt/ (acedido a 

12/07/2014) 

 

17) Centro de Informação Antivenenos: Estatística. Disponível em: 

http://www.inem.pt/stats/stats.asp?stat=29&stats=30 (acedido a 11/07/2014) 

 

http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/DL_73_2011_DQR.pdf
https://www.infarmed.pt/
https://www.infarmed.pt/
http://www.ceic.pt/
http://www.valormed.pt/uploads/files/licenciamento/despacho.pdf
http://valormed.pt/
http://www.valormed.pt/
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=933&sub3ref=934
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=938
http://www.lipor.pt/pt/residuos-urbanos/valorizacao-energetica/descricao-do-processo/
http://www.lipor.pt/pt/residuos-urbanos/valorizacao-energetica/descricao-do-processo/
http://www.valormed.pt/
http://www.inem.pt/stats/stats.asp?stat=29&stats=30


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

37 

  

18) Kummerer, K (2008) Pharmaceuticals and Environment - A Brief Summary. In: Kummerer, K, 

Pharmaceuticals in the Environment: Sources, Fate, Effects and Risks, 3th edition, Springer-Verlag, 

Berlin, 3-21 

 

19) Li, W (2014) Occurrence, Sources, and Fate of Pharmaceuticals in Aquatic Environment and Soil, 

Environmental Pollution, 187:193-201 

 

20) Deblonde, T, Hartemann, T (2014) Environmental Impact of Medical Prescriptions: Assessing the 

Risks and Hazards of Persistence, Bioaccumulation and Toxicity of Pharmaceuticals, Public Health, 

127:312-317 

 

21) Kümmerer, K. (2009). The Presence of Pharmaceuticals in the Environment Due to Human Use – 

Present Knowledge and Future Challenges. Journal of environmental management, 90(8), 2354-2366. 

 

22) Medipédia: Perturbações do Aparelho Genital Feminino/ Inflamações e Infeções. Disponível em: 

www.medipedia.pt (acedido a 4/8/2014) 

 

23) Farage, M, Miller, K, Sobel, J (2010) Dynamics of the Vaginal Ecosystem—Hormonal Influences, 

Infectious Diseases: Research and Treatment, 3:1-15 

 

24) Linhares, I, Summers, P, Larsen, B Giraldo, P, Witkin, S (2011) Contemporary Perspectives on 

Vaginal pH and Lactobacilli, American Journal of Obstetrics & Gynecology, 204:120:1-5 

 

25) International Society for the Study of Vulvovaginal Disease: Vaginal Discharge. Disponível em: 

http://issvd.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/VaginalDischarge-2013-final.pdf (26/09/2014) 

 

26) Borges, S, Silva, J, Teixeira, P (2014) The Rolle of Lactobacilli and Probiotics in Maintaining 

Vaginal Health, Arquives of Gynecology and Obstetrics, 289:479-489 

 

27) O’Hanlon, D, Moench, T, Cone, R (2013) Vaginal pH and Microbicidal Lactic Acid When 

Lactobacilli Dominate the Microbiota, PLOS ONE, 8(11): e80074 

 

28) Centres for Disease Control and Prevention: Sexually Transmited Diseases Treatment Guidelines 

2014. Disponível em: http://www.cdc.gov/std/treatment/2014/2014-std-guidelines-peer-reviewers-08-

20-2014.pdf (acedido a 19/9/2014) 

 

29) International Union Against Sexually Transmited Infections: 2011 European (IUSTI/WHO) 

Guideline on the Management of Vaginal Discharge. Disponível em: http://www.iusti.org (acedido a 

9/9/2014) 

 

30) Donders, G, et al (2005) Aerobic Vaginitis: Abnormal Vaginal Flora Entity That is Distinct From 

Bacterial Vaginosis, International Congress Series, 1279:118-129 

 

31) Suresh, A, Rajesh, A, Bhat, R e Rai, Y (2009) Cytolytic Vaginosis: a Review, Indian Journal of 

Sexually Transmited Diseases and AIDS, 30 (1), p 48-50 

 

32) Hainer, B, Gibson, M (2011) Vaginitis: Diagnosis and Treatment, American Family Phisician, 83(7): 

807-815 

 

33) Grant, N, Nunns, D (2012) Vulval Pruritus and Vaginal Discharge, Obstetrics, Gynaecologie and 

Reproductive Medicine, 22(11):309-314 

 

34) Farage, M, Lennon, L, Ajayi, F (2011) Products Used on Female Genital Mucosa. In: Surber, C, 

Elsner, P, Farage, M (eds), Current Problems in Dermatology, Basel, Karger, 40:90-100 

http://www.cdc.gov/std/treatment/2014/2014-std-guidelines-peer-reviewers-08-20-2014.pdf
http://www.cdc.gov/std/treatment/2014/2014-std-guidelines-peer-reviewers-08-20-2014.pdf
http://www.iusti.org/


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

38 

  

 

35) Faustino, F, Marques, C (2012) Higiene Genital Feminina. In: Águas, F, Silva, D, Revisão dos 

Consensos em Infeções Vulvovaginais, 16 e 17 de Março, Ericeira, Portugal, JAS Farma: 6-19 

 

36)- Healthy Women: Yeast Infections. Disponível em: http://www.healthywomen.org/condition/yeast-

infections (acedido a 27/9/2014) 

 

37) Borges, S, Silva, J, Teixeira, P (2014) The Rolle of Lactobacilli and Probiotics in Maintaining 

Vaginal Health, Arquives of Gynecology and Obstetrics, 289:479-489  

 

38) INFARMED: Lactobacillus. Disponível em: https://www.infarmed.pt/infomed/lista.php (acedido a 

28/09/2014) 

 

39) Liu, C, Zhang, Y, Kong, S, Tsui, I, Yu, Y, Han, F (2014) Applications and Therapeutic Actions of 

Complementary and Alternative Medicine for Women with Genital Infection, Evidence-Based 

Complementary and Alternative Medicine, 2014:1-17 

 

40) Kutlubay, Z. et al (2014) Photodermatoses, Including Phototoxic and Photoallergic Reactions 

(Internal and External), Clinics in Dermatology, 32:73-79 

 

41) Gonçalo, M (2011) Phototoxic and Photoallergic Reactions. In: Johansen, J, Frosch, P, Leppoitevin, 

J, eds. Contact Dermatitis, 5thed, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 361-376 

 

42) UV-Damage.org: Benign Lesions Photodermatoses. Disponível em: http://www.uv-

damage.org/en/site/pages/articlePage.aspx?ArticleId=22 (acedido a 16/9/2014) 

 

43) INFARMED: Resumo das Características do Medicamento Tofranil. Disponível em: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=8527&tipo_doc=rcm (acedido a 

8/9/2014) 

 

44) World Health Organization: Global Solar Index A Practical Guide. Disponível em: 

http://www.who.int/uv/publications/en/UVIGuide.pdf (acedido a 5/6/2014) 

 

45) Jansen, R et al (2013) Photoprotection by naturally occuring, physical and systemic agents, Journal 

of American Academy Dermatology, 69(6) 

 

46) Medscape: Drug-induced photossensitivity. Disponível em: 

http://emedicine.medscape.com/article/1049648-overview (acedido a 7/7/2014) 

 

47) Food And Drug Administration: Beta Hydroxy Acids. Disponível em: 

http://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/Ingredients/ucm107943.htm (acedido a 6/10/2014) 

 

48) Fundação Portuguesa de Cardiologia: Fatores de Risco. Disponível em: http://www.fpcardiologia.pt/ 

(acedido a 20/5/2014) 

 

49) Organização Mundial de Saúde: Prevention of Cardiovascular Disease. Disponível em: 

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/guidelines/PocketGL.ENGLISH.AFR-D-E.rev1.pdf 

(acedido a 20/5/2014) 

 

50) Ordem dos farmacêuticos: Boas práticas farmacêuticas para a farmácia comunitária. Disponível em: 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/ (acedido a 05/04/2014) 

 

 

http://www.healthywomen.org/condition/yeast-infections
http://www.healthywomen.org/condition/yeast-infections
https://www.infarmed.pt/infomed/lista.php
http://www.uv-damage.org/en/site/pages/articlePage.aspx?ArticleId=22
http://www.uv-damage.org/en/site/pages/articlePage.aspx?ArticleId=22
http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=8527&tipo_doc=rcm
http://www.who.int/uv/publications/en/UVIGuide.pdf
http://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/Ingredients/ucm107943.htm
http://www.fpcardiologia.pt/


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

39 

  

51) INFARMED: Lei nº11/2012, de 8 de Março. Disponível em https://www.infarmed.pt/ (acedido a  

12/8/2014) 

 

52) INFARMED: Medicamentos compartcicipados. Disponível em http://www.infarmed.pt (acedido a 

25/9/2014) 

 

53) INFARMED: Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de Maio. Disponível em http://www.infarmed.pt 

(acedido a 25/9/2014) 

 

54) INFARMED:  Normas relativas à Dispensa de medicamentos e produtos de saúde. Disponível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/PRES

CRICAO_DISPENSA_E_UTILIZACAO/Normas_dispensa.pdf (acedido a 7/8/2014) 

 

55) INFARMED: Portaria n.º364/2010, de 23 de Junho. Disponível em: http://www.infarmed.pt 

(acedido a 24/9/2014) 

 

56) Portal da Saúde: Portal da Saúde: Medicamentos genéricos. Disponível em 

http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/medicamentos/INFARMED_Generic

os.htm (acedido a 15/04/2014) 

 

57) INFARMED: Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho. Disponível em http://www.infarmed.pt 

(acedido a 15/7/2014) 

 

58) Direção Geral de Alimentação e Veterinária: Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho. Disponível 

em: https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2008/07/14500/0504805095.PDF (acedido a 12/7/2014) 

 

59) INFARMED: Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho. Disponível em http://www.infarmed.pt 

(acedido a 23/9/2014) 

 

60) INFARMED: Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de Setembro. Disponível em: http://www.infarmed.pt 

(acedido a 23/9/2014) 

 

61) INFARMED: Decreto-Lei nº 74/2010, de 21 de Junho. Disponível em: http://www.infarmed.pt 

(acedido a 24/9/2014) 

 

62) Europa: Géneros alimentícios para uma alimentação especial. Disponível em: 

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/sa0010_pt.htm 

(acedido a 22/6/2014) 

 

63) INFARMED: Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho. Disponível em: http//:www.infarmed.pt (acedido 

a 25/9/2014) 

 

64) INFARMED: Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril. Disponível em: hhtp://www.infarmed.pt 

(acedido a 26/9/2014) 

 

65) INFARMED: Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho. Disponível em: hhtp://www.infarmed.pt (acedido 

a 27/9/2014) 

 

66) INFARMED: Despacho n.º 18694/2010, de 18 de Novembro. Disponível em: 

hhtp://www.infarmed.pt (acedido a 28/9/2014) 

 

67) INFARMED: Farmacovigilância. Disponível em: hhtp://www.infarmed.pt (acedido a 29/9/2014) 

 

 

http://www.infarmed.pt/
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/05/09301/0000200015.pdf
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/PRESCRICAO_DISPENSA_E_UTILIZACAO/Normas_dispensa.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/PRESCRICAO_DISPENSA_E_UTILIZACAO/Normas_dispensa.pdf
http://www.infarmed.pt/
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/medicamentos/INFARMED_Genericos.htm
http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/medicamentos/INFARMED_Genericos.htm
http://www.infarmed.pt/
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2008/07/14500/0504805095.PDF
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/sa0010_pt.htm
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_V/portaria_769-2004.pdf


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

40 

  

Anexos 

Anexo 1: Centro de triagem da VALORMED 

 A) Contentores cheios; B) Triagem manual dos resíduos; C) Plástico e cartão para reciclar; D) 

Trituradora de embalagens de vidro; E) e F) Resíduos não abrangidos no SIGREM; D) Vidro triturado. 
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Anexo 2: Inquérito realizado aos utentes da farmácia 
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Anexo 3: Folheto informativo disponibilizado pela VALORMED 
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Anexo 4: Declaração da Câmara de Matosinhos 
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Anexo 5: Póster sobre Resíduos de Medicamentos. 
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Anexo 6: Folheto informativo com recomendações preventivas de vaginites. 
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Anexo  7: Folheto para os funcionários da Farmácia do Parque 
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Anexo 8: Declaração da Câmara de Matosinhos 
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Anexo 9: Publicidade para o rastreio cardiovascular 
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Anexo 10: Folheto informativo e de registo de parâmetros fisiológicos e bioquímicos. 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

50 

  

Anexo 11: Farmácia do Parque 

 A) fachada da farmácia; B) zona de atendimento; C) laboratório; D) zona de receção e conferência de 

encomendas. 
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Anexo 12: Ficha de preparação de medicamentos manipulados 


