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Resumo 

A Farmácia Comunitária tal como hoje conhecemos, nada tem que ver com a Farmácia de há 

algumas décadas. É notável a evolução que ocorreu neste setor de actividade farmacêutica. A 

Farmácia foi desde sempre “um local de primeiro encontro com a doença”, onde o Farmacêutico 

aconselhava o doente, antigamente, mais ainda, pois o contacto com médico era dispendioso e 

ainda não existia Serviço Nacional de Saúde. Actualmente passou a ser um espaço de saúde 

diversificado embora continue centrado na figura do utente e nas suas necessidades. 

O farmacêutico assume-se assim, como um profissional de saúde multifacetado, capaz de 

exercer todas as funções relacionadas com o medicamento, especialmente no que concerne ao 

seu uso racional e ainda outras atividades relacionadas com os cuidados farmacêuticos prestados 

no seio da Farmácia Comunitária. O papel do farmacêutico junto do utente e até mesmo dentro 

do sistema de saúde é de vital importância, devido à facilidade gratuita que o utente tem em se 

dirigir ao Farmacêutico. 

O estágio curricular é de facto uma oportunidade de consolidar a forte componente teórica 

adquirida ao longo dos cinco anos curriculares de formação académica. Com o apoio de 

profissionais experientes e habituados ao dia-a-dia da farmácia é possível uma aprendizagem de 

caracter prático, que mais tarde se tornará numa mais-valia num mercado de trabalho cada vez 

mais exigente. 

A elaboração deste relatório tem como objectivo descrever a organização da Farmácia que me 

recebeu, a Farmácia Maldonado, em Chaves, todo o processo de aprendizagem e áreas de 

intervenção. Os casos de estudo abordados neste relatório são o fruto da realidade profissional 

vivida na Farmácia Maldonado. Estes casos visam a temática das infecções urinárias, um 

problema que surge com elevada frequência na Farmácia e a temática do aconselhamento 

dermocosmético na menopausa.
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I. Descrição das atividades realizadas durante o estágio em 

Farmácia Comunitária 
 

A. Caracterização e organização do espaço físico e funcional da Farmácia  

 

1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Maldonado localiza-se na periferia da cidade de Chaves, no nº 27 da Avenida da 

Trindade. Abriu as suas portas ao público no dia 11 de Março de 1987. Esta farmácia com quase 

30 anos de existência tem como objectivo oferecer aos seus utentes um serviço personalizado e 

diferenciado na área da saúde.  

A proximidade com hipermercados e com a zona industrial da cidade, assim como a existência 

de vários lugares de estacionamento e passagem dos autocarros da cidade nas proximidades da 

farmácia, permite aos utentes fácil acessibilidade e contribui para a sua afluência. Os utentes 

que visitam a farmácia estão distribuídos numa faixa etária variável, contudo a maioria destes 

utentes são idosos e doentes crónicos. 

Horário de abertura: 

 De segunda a sexta-feira das 9h às 19h 

 Aos sábados das 9h às 13h 

Uma vez que se encontra inserida no plano de atendimento permanente do município de 

Chaves, a farmácia esta em serviço permanente até à hora de abertura no dia seguinte a cada 11 

dias. 

2. Espaço físico  

2.1.  Espaço físico exterior  

O espaço físico exterior encontra-se em concordância com as Boas Práticas de Farmácia (BPF). 

O exterior da Farmácia Maldonado possui as características adequadas a uma farmácia. É 

possível identifica-la com facilidade por meio de uma cruz verde visível e iluminada durante a 

noite e a inscrição “Farmácia Maldonado”. Estas características garantem que todos aqueles que 

pretendam encontrar a farmácia, o consigam com facilidade. A fachada é constituída por uma 

montra e uma dupla porta, em que a porta interior é automática. Na porta constam informações 

como, o nome da Diretora Técnica (DT), o horário de funcionamento e a farmácia de serviço, 

conforme o exigido pelo Decreto-Lei (DL) nº307/2007 de 31 de Agosto e ao lado encontra-se 

um postigo, para o atendimento noturno.
1 

A montra envidraçada, para permitir a visualização 

campanhas de divulgação de produtos ou serviços, sendo alterada frequentemente, de acordo 

com os produtos relativos a uma estação do ano, festividade ou no caso de lançamento de 

produtos novos. 
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2.2.          Espaço físico interior 

Á semelhança do espaço exterior, o espaço interior encontra-se também de cordo com as BPF. 

Há poucos anos as instalações da farmácia sofreram uma remodelação de acordo com as normas 

mencionadas na Deliberação n.º 1502/2014, de 30 de julho.
2
 O espaço interior (fig.1) está 

organizado da seguinte forma: área de atendimento ao público, zona de receção de encomendas, 

armazém, instalações sanitárias, gabinete de atendimento personalizado, laboratório, no que diz 

respeito a áreas obrigatórias, em relação a divisões facultativas, a farmácia dispõe de um 

gabinete de direcção técnica. 

 

Figura 1 - Espaço físico interior da Farmácia Maldonado. 

 
2.2.1.  Área de atendimento ao público  

 

A área de atendimento ao público, à semelhança do que demonstra a figura 1 é um espaço, 

amplo e confortável onde existem quatro balcões. Em cada balcão está inserido um terminal 

informático correspondendo a um posto de atendimento. Nos lineares atrás dos balcões de 

atendimento encontram-se expostos produtos de maior procura, nomeadamente medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) conhecidos como over the counter (OTCs), produtos 

com saída essencialmente sazonal, podologia, novidades de lançamento, promoções e ainda 

produtos com maior necessidade de escoamento. 

Em ambos os lados da área de atendimento existem outros lineares, onde, de um lado estão 

expostos produtos de cosmética, higiene corporal e puericultura, organizados por marcas e uso a 

que se destinam e do outro lado da farmácia produtos de cuidado capilar e material ortopédico. 

Existem ainda outros elementos que compõem esta área, uma zona para as crianças, uma zona 

de espera à entrada da farmácia, uma balança eletrónica e um televisor. 

 

2.2.2.     Área de receção de encomendas 

Esta zona, também designada de back-office, destina-se a atividades relacionadas com a gestão 

da farmácia, como encomendas diárias aos fornecedores, recepção de encomendas, devoluções e 
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a marcação de preços. Nesta área da farmácia encontram-se vários equipamentos de apoio, 

como o computador, impressora-fax, telefones e máquina de impressão de etiquetas.  

 

2.2.3. Gabinete de atendimento personalizado 

Neste espaço é possível a prestação de serviços complementares ao atendimento ao balcão, 

como por exemplo o esclarecimento de dúvidas, visualização mais atenta de determinadas 

lesões, assim como tirar medidas para meias de descanso ou compressão. Consultas de Nutrição 

podologia têm lugar neste espaço e ainda a administração de vacinas que se encontrem fora do 

Plano Nacional de Vacinação e determinados injetáveis.  

 

2.2.4.  Laboratório 

Espaço reservado à preparação de medicamentos manipulados (MM) encontra-se igualmente no 

Rés-do-chão e ligado ao back-office. A Farmácia dispõe de todo o material mínimo obrigatório, 

de acordo com os termos da Deliberação nº 1500/2004, 7 de Dezembro, possui para além deste 

material um aparelho de mistura e recipientes para os MM de diferentes tamanhos.
3 

Todo o 

material de laboratório está guardado em armários. As substâncias ativas encontram-se 

separadas das matérias-primas, e estas encontram--se rotuladas e organizadas em líquidas e 

sólidas.  

B. Recursos Humanos  

A equipa de trabalho da Farmácia Maldonado é composta por quatro Farmacêuticos, dos quais a 

Drª Judite Maldonado, Farmacêutica e Diretora Técnica e o Dr. Pedro Cortinhas, Farmacêutico 

adjunto e mais três Ajudantes Técnicos de Farmácia. Dada a organização dos recursos humanos, 

a Farmácia Maldonado está assim, de acordo com o disposto no 23º do Decreto-Lei nº307/2007 

de 31 de Agosto, o qual declara que as farmácias devem dispor de um Diretor Técnico e outro 

Farmacêutico.
1
 Uma vez que os recursos humanos são a base para o bom funcionamento da 

Farmácia é de todo necessário que todos os elementos tenham uma boa relação de trabalho entre 

si e que a actividade exercida por cada um deles seja criteriosa e competente. Os profissionais 

da Farmácia Maldonado contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento das minhas 

capacidades profissionais e comunicacionais quer com os utentes quer com a equipa de trabalho, 

capacidade essenciais para o adequado desempenho da profissão Farmacêutica no futuro. 

C. Fontes de Informação  

A Farmácia tem ao seu dispor diversas fontes de informação, como por exemplo, a Farmacopeia 

Portuguesa, o Formulário Galénico Português, um manual essencial a nível da preparação de 

medicamentos manipulados, o Prontuário Terapêutico e Índice Nacional Terapêutico que têm 

especial relevância ao nível do atendimento ao balcão e esclarecimento de dúvidas no que diz 

respeito à medicação. Durante o estágio consultei sempre que necessário estas fontes 
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bibliográficas, não só para perceber a sua organização, para consultas futuras, mas também em 

situações de dúvida, de forma a melhorar a minha performance no aconselhamento ao utente e 

ao nível da preparação de MM, para compreensão de aspectos relacionados com a preparação 

do medicamento e a finalidade a que se destinava. 

D. Gestão e Administração na Farmácia  

A Farmácia é acima de tudo um local de prestação de cuidados de saúde, onde o bem-estar do 

utente é a prioridade absoluta. Desta forma, é essencial para o desempenho adequado da 

atividade Farmacêutica, que a Farmácia disponha de determinadas ferramentas de gestão e 

assim, se consiga um atendimento eficiente. Tendo em conta os tempos atuais torna-se cada vez 

mais relevante para a subsistência das farmácias ter ao seu dispor ferramentas de gestão 

adequadas e atuais, capazes de ajudar na sua “saúde” financeira. 

1. Sistema Informático 

Na Farmácia Maldonado o software utilizado é o SIFARMA® 2000 (SI). Este programa é uma 

ferramenta crucial para os profissionais de Farmácia no desempenho da sua actividade, uma vez 

que permite gerir e recepcionar encomendas, aceder à facturação, elaborar devoluções e 

inventários, executar procedimentos relacionados com o receituário, dispensa de medicamentos, 

aceder por exemplo, à posologia, efeitos secundários e precauções, mas a sua grande mais valia 

é permitir fazer o registo dos utentes e o seu seguimento Farmacoterapêutico. Este tipo de 

informações contribui para um acompanhamento e aconselhamento personalizado e de elevada 

qualidade. 

2. Gestão de Stocks 

2.1. Fornecedores e normas legais de aquisição  

Neste momento a Farmácia tem como fornecedor preferencial a COOPROFAR e 

mantem também negócio com o grupo Alliance Healthcare e o OCP. No caso da 

COOPROFAR e Alliance Healthcare a distribuição à Farmácia é feita duas vezes por 

dia, uma vez no início da manhã e uma segunda vez a meio da tarde, já com o grupo 

OCP Portugal, distribuição é feita apenas quando é feita alguma encomenda. Caso a 

farmácia esteja de serviço poderá ocorrer uma terceira entrega, realizada pela 

COOPROFAR, por volta das 20 horas. Para a realização de compras é necessário ter 

sempre em atenção que as parcerias com distribuidores grossistas e laboratórios se 

estabeleça com base numa relação de confiança, qualidade, condições comerciais e 

financeiras oferecidas, rapidez, critérios de acordo os padrões europeus de Boas Práticas 

de Distribuição Grossista.
4
 Durante o estágio tive a oportunidade de realizar pedidos 
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urgentes de produtos em falta para utentes, reclamações de produtos em falta na 

encomenda ou até de incoerências a nível de preço entre a fatura e o produto recebido e 

comunicação de devoluções. 

2.2 Critérios de aquisição  

A compra de produtos é um processo orientado e pensado com base em critérios como: a 

necessidade de determinado produto para a farmácia, as necessidades dos utentes que 

frequentam a farmácia, a existência de mercado para o produto adquirido, a sazonalidade de 

determinados produtos, validade, a rotação do stock e a rentabilidade para a Farmácia. 

 

 2.3 Rotação de stock e ponto de encomenda 

Avaliar a rotação de stock dos diversos produtos fornece informação necessária para a gestão 

dos mesmos possibilitando à farmácia fazer investimentos racionais. O ponto de encomenda 

trata-se de um valor mínimo de stock de um determinado produto a partir do qual se deve 

submeter uma encomenda e esta definido a priori pela farmácia, o que permite evitar a ruptura 

de stock e a realização de compras de acordo com a necessidade. Enquanto estagiária tive a 

oportunidade de contactar com algumas situações em que foi feita alteração nos stock’s 

(mínimos e máximos), esta operação é feita no SI, permitindo um melhor gestão especialmente, 

quando a procura dos utentes muda ou devido à sazonalidade. 

3. Encomendas e Aprovisionamento  

3.1. Realização, receção e verificação de encomendas  

Diariamente são efectuadas várias encomendas aos distribuidores grossistas que abastecem a 

farmácia. Essas encomendas são feitas pelo sistema de Modem, isto é por recurso ao SI, como 

todas as vendas são registadas no sistema, este gera automaticamente uma proposta de 

encomenda, que posteriormente é verificada pelo responsável de compras, de forma a ser aceite, 

alterada ou até anulada. As encomendas são entregues na farmácia em contentores próprios de 

cada fornecedor com a identificação da farmácia, nº do contentor, faturas ou guias de remessa 

em duplicado. Em certos casos, as encomendas são feitas directamente por telefone ao grossita, 

geralmente, em casos mais urgentes. No caso das encomendas feitas pela farmácia diretamente 

aos laboratórios, a sua realização é feita mediante uma reunião com Vendedor do laboratório. 

Aquando da receção e verificação de uma encomenda devem ser observados os seguintes 

parâmetros: número de unidades pedidas e enviadas, prazos de validade, integridade das 

embalagens, preço de venda à Farmácia (PVF) e valor do IVA, no caso de produtos em que o 

preço está inscrito na embalagem, coloca-se no sistema o PVF e o computador, estabelece em 

função do PVP (preço de venda ao Público), a margem daquele produto para a Farmácia. 
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No caso dos produtos de venda livre e outro tipo de produtos (Puericultura, Dermocosmética 

etc.) não existe um preço de venda fixado por lei. A farmácia, de acordo com os seus critérios 

comerciais estabelece o seu PVP, este valor é calculado com base na taxa de IVA em vigor e na 

margem de lucro da farmácia.  

Relativamente aos medicamentos estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas, a par da 

fatura é também enviada uma requisição específica em duplicado (anexo1). Esta requisição é 

carimbada e assinada pelo Diretor Técnico ou pelo Farmacêutico adjunto, sendo o duplicado 

enviado ao armazenista e o original arquivado na Farmácia.  

No início do meu estágio, grande parte do meu tempo era dedicado a esta atividade de receção e 

verificação de encomendas, atividade que continuei a realizar durante todo o período de estágio, 

embora dedicando-lhe menos tempo. Estas funções permitiram-me compreender como funciona 

a gestão da farmácia e estabelecer um primeiro contacto com os produtos, assim fiquei a 

conhecer a sua apresentação e também a função a que se destinavam. 

3.2. Armazenamento 

O correto armazenamento dos produtos contribui para o funcionamento correto da farmácia, por 

essa razão há uma arrumação criteriosa dos produtos a fim de facilitar a procura dos mesmos. O 

armazenamento consiste em organizar devidamente os produtos conferidos, de forma a controlar 

os seus prazos de validade, bem como as quantidades em stock, tendo sempre em linha de conta 

o first expired, first out (FEFO) ou eventualmente o first in, first out (FIFO).  

Os MSRM estão armazenados num local onde só os profissionais têm acesso (segundo a regra 

FEFO e FIFO anteriormente mencionadas), já os MNSRM estão dispostos na zona de 

atendimento geral. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) e os produtos de 

emagrecimento estão, também dispostos na zona de atendimento geral. No início do estágio 

curricular, para além de rececionar as encomendas, armazenar de forma correta os produtos foi 

também umadas minhas primeiras tarefas. Esta tarefa foi de grande importância para o meu 

conhecimento dos produtos e respetivo local de armazenamento, o que se traduziu 

posteriormente, quando iniciei o atendimento, num melhor desempenho da minha parte perante 

o utente. 

3.3. Prazos de validade e devolução de medicamentos  

 

A verificação dos prazos de validade é realizada todos os meses tendo como base uma lista 

produzida pelo sistema informático, onde consta a informação dos produtos cujo prazo de 

validade termina nos 3 meses seguintes sendo depois as validades verificadas manualmente e 

atualizadas no sistema informático. Esses produtos cuja validade termina nos meses seguintes, 

são enviados ao fornecedor juntamente com uma nota de devolução (Anexo2) original e 



7 
 

duplicado, o qual poderá, posteriormente, proceder à emissão de uma Nota de Crédito ou não 

aceitar a devolução. Durante o estágio tive a oportunidade de verificar os prazos de validade dos 

produtos da Farmácia, atualizando no SI, nas fichas de produto a sua validade. No caso dos 

produtos que cuja validade terminava nos 3 meses seguintes, retirava-os e colocava-os à parte 

numa zona destinada para esse fim de modo mais tarde, se realizar a devolução dos produtos. 

Relativamente às devoluções ao armazenista de produtos enviados por engano ou retirados por 

ordem do INFARMED (Anexo3) ou do laboratório produtor, o SI permite o que se preencha um 

formulário onde se identifica o fornecedor, número da fatura, motivo da devolução, número de 

unidades a devolver sendo emitida uma nota de devolução em triplicado. Um dos exemplares 

fica na farmácia e os outros dois são enviados ao fornecedor juntamente com o produto a 

devolver e todos os exemplares são carimbados e assinados. 

E. Classificação dos produtos existentes na Farmácia 

As Farmácias podem dispensar diversos tipos de produtos. Estes encontram-se designados e 

descritos no Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, que procede à segunda alteração ao 

Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, e o seu enquadramento legal encontra-se igualmente 

descrito neste mesmo Decreto-Lei (Anexo 4).
5
 

No que respeita aos MSRM, atendendo a que o Farmacêutico é o último profissional de saúde a 

contactar com o utente antes que este inicie a terapêutica, cabe-lhe prestar toda a informação 

necessária para a toma correta da medicação, assim como verificar se o utente ficou esclarecido. 

No caso dos MNSRM a indicação do farmacêutico assume ainda mais importância, uma vez 

que lhe cabe o papel de aconselhar o utente e certificar-se que não ocorram casos de 

automedicação potencialmente perigosos. 

Para além dos medicamentos, quer MSRM, quer MNSRM, grande parte do stock da Farmácia é 

constituído por Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC). Estes produtos constituem 

algum volume nas vendas da farmácia e por isso a Farmácia comercializa marcas como: 

Eucerin®, Avène®, Lierac®, Uriage®, entre várias outras. Atendendo ao facto dos utentes 

procurarem aconselhamento sobre certas patologias dermatológicas, a quem trabalha na 

Farmácia recebe formação específica sobre as gamas que comercializa. Durante o meu estágio 

recebi formação dada pelos profissionais que trabalham na farmácia e também por 

representantes das marcas, como foi o caso da gama de produtos Eucerin®. 

Em termos de preparações oficinais e magistrais (manipulados), na Farmácia Maldonado não 

assumem grande relevância, são produzidos para alguns utentes habituais, que padecem de 

certos distúrbios dermatológicos como psoríase ou dermatite seborreica. 
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A Farmácia possui alguma diversidade de produtos dietéticos, nomeadamente para redução e 

controlo do peso, produtos de alimentação especial, tais como fórmulas lácteas e preparados 

para lactentes (recém-nascidos e em fase de transição), produtos indicados para situações 

fisiológicas e patológicas especiais, como por exemplo patologias oncologicas. As gamas com 

maior expressão de vendas são a Fortimel® e Cubitan® e também os produtos Fantomalt e 

Protifar produtos da Nutricia®.  

Os produtos e medicamentos de uso veterinário mais frequentemente dispensados na farmácia 

são antiparasitários de uso externo e interno e anticoncecionais para animais domésticos. 

Dispensam-se também produtos e medicamentos para animais de criação e consumo humano, 

desde vitaminas, vacinas, suplementos alimentares e medicamentos para problemas de saúde 

(visão e auriculares) destes animais. 

F. Dispensa de Medicamentos  

1. Considerações gerais  

Dispensa medicamentos ao público é considerada uma função por excelência associada ao 

Farmacêutico comunitário, estando por isso referida nos Estatutos da Ordem dos Farmacêutico. 

O Farmacêutico é responsável pela validação da prescrição médica e pelo aconselhamento do 

utente a fim de garantir a utilização correta e racional do medicamento. A sua atuação é 

essencial, pois dela pode depender o êxito da terapêutica que se inicia. Na minha opinião, trata-

se de uma das actividades de maior relevância do ato farmacêutico e, por conseguinte de maior 

responsabilidade. 

2. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

2.1. Prescrição médica e a sua validação na farmácia 

Os MSRM, tal como o próprio nome indica, não podem ser dispensados pela farmácia sem 

apresentação de uma receita médica válida.  

Atualmente, de acordo com a Portaria nº 137 – A/2012, de 11 de Maio, a prescrição de 

medicamentos é feita por designação comum internacional (DCI).
6 

Atribuindo assim um papel 

mais ativo ao utente, uma vez que pode exercer direito de opção entre os medicamentos de um 

mesmo grupo homogéneo (medicamentos genéricos ou de marca). Dentro deste modelo de 

prescrição estão salvaguardadas situações de exceção para determinados medicamentos 

específicos em função da situação clínica do doente. Assim, o médico pode prescrever por 

marca comercial ou nome do titular de Autorização de introdução no mercado (AIM) 

apresentando a justificação em local apropriado da receita, caso não existe nenhum 

medicamento genérico. 

 Exceção a) Aplicada a medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 
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 Exceção b) aplicada em casos de suspeitas fundamentadas de intolerância ou reação 

adversa a um medicamento com a mesma substância ativa nomeado por outra 

denominação comercial;  

 Exceção c) aplicada a medicamentos destinados a tratamentos com duração superior a 

28 dias. Nas exceções a) e b), o utente não tem direito de opção sobre outros 

medicamentos do grupo homogéneo. No caso da exceção c), o direito de opção está 

reservado apenas a medicamentos com preço inferior ao do medicamento prescrito. 

A dispensa de medicamentos perante a apresentação duma receita médica requer a sua validação 

por parte do profissional farmacêutico, devendo por isso, a receita apresentar os elementos 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Elementos obrigatórios que devem constar numa receita.
6
 

Elementos obrigatórios 

 Número da receita; 
 Dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão e número de embalagens;  

 Identificação do local de prescrição;  
 Se aplicável, designação comercial do 

medicamento;  

 Identificação do médico prescritor;  Posologia;  

 Nome e nº de utente ou de beneficiário 

de subsistema;  

 Identificação do despacho que 

estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos (se 

aplicável);  

 Entidade financeira responsável;  
 Se e consoante aplicável a informação 

das referidas justificações técnicas; 

 Se aplicável, referência ao regime 

especial de comparticipação de 

medicamentos (sigla “R” e ou “O”)  

 

 Denominação comum internacional 

(DCI);  

 

 Data de prescrição e assinatura do 

médico ;  
 

 

Existem vários tipos de receitas identificáveis por meio de uma sigla. As receitas não dizem 

apenas respeito a medicamentos mas também a outros produtos de saúde. Uma receita de 

medicamentos apresenta a sigla – RN; uma receita especial para a prescrição de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos apresenta – RE; receita para produtos protocolares da Diabetes 

Mellitus – MDB; receita para medicamentos manipulados – MM; e receita para outros produtos 

– OUT, que se destina a papas de bebé, dermocosméticos, meias elásticas, meias de compressão 

entre outros.
7
  

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

acima mencionadas, em formato manual ou digital. No que toca à prescrição manual, esta só é 

considerada válida se possuir uma das seguintes exceções: falha do sistema informático, 

inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio ou outras situações, até um 
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máximo de 40 receitas por mês. Neste tipo de receitas, apenas existe uma via da receita e só 

podem ser aceites prescrições com correções ou rasuras se devidamente rubricadas pelo médico 

prescritor.
7
 

No ato da dispensa de medicamentos, a primeira acção que executei foi a validação das receitas, 

verificando se todos os elementos obrigatórios como data e validade de prescrição, nome e nº de 

utente, assinatura do prescritor, vinheta e local de prescrição estavam presentes. Executei, ainda, 

regularmente conferência de receituário, verificando se todos os elementos estavam presentes e 

corretos, se tinham sido dispensados os medicamentos prescritos e aplicadas as devidas 

exceções e organismos. Participei também, posteriormente, na separação das receitas por lotes e 

organismos. 

 

3. Regimes de comparticipação de medicamentos  

O Decreto-Lei n.º 103/2013, de 26 de Julho, que procede da alteração ao Decreto-Lei n.º 48-

A/2010, de 13 de Maio, descreve o atual regime de comparticipação dos medicamentos. 

Aprovando o sistema de comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de um 

regime especial. O regime geral abrange todos os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

neste regime o estado comparticipa uma percentagem do preço dos medicamentos, com base em 

4 escalões de comparticipação fixos (A, B, C e D, que comparticipam, respetivamente, 90%, 

69%, 37% e 15% do PVP do medicamento); e o Regime Especial, identificado pela letra “R” na 

prescrição médica, para o qual no escalão A se verifica um acréscimo de comparticipação de 5% 

e de 15% para os restantes escalões.
8,9

 

Alguns utentes podem, ainda ser beneficiários de subsistemas de saúde, que fornecem uma 

maior comparticipação aos seus beneficiários. Como é o caso das complementaridades com a 

CGD, cartões Medis®, SAMS, SAVIDA. Nestas circunstâncias, procede-se à cópia da receita, 

sendo no verso do original impressa a comparticipação referente ao SNS, e no verso da cópia a 

impressão referente à comparticipação da entidade complementar. O organismo que apresenta 

maior representatividade na Farmácia Maldonado é sem dúvida o SNS. Existem casos de 

medicamentos destinados a doenças crónicas, como a dor crónica, doença inflamatória intestinal 

ou Alzheimer, que estão sujeitos a um regime de comparticipação especial, que se encontra 

representado por uma a portaria ou despacho indicado na própria receita. 

G. Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão sob uma legislação estrita com o 

objetivo de impedir o uso inadequado e comercialização ilícita, uma vez que possuem uma 

atividade farmacológica a nível central, passível a causar tolerância, dependência física e 

psicológica, para além de poderem ser utilizadas para fins ilegais. Estes medicamentos estão 

sujeitos à legislação acordada no DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro.
10 
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1. Regras de aquisição e dispensa  

As regras de dispensa seguem o disposto na Portaria n.º 24/2014, de 31 de Janeiro. Como 

mencionado anteriormente a aquisição destes produtos segue um processo diferente dos outros 

produtos com validação de uma requisição especial pela Farmácia.
11

 Estes medicamentos são 

prescritos isoladamente o seu adquirente deve ter pelo menos 18 anos. No ato da dispensa o 

farmacêutico valida a receita e confirmar a identidade do adquirente mediante a apresentação do 

cartão de cidadão (ou eventualmente BI), em seguida executa o registo da identificação do 

titular da receita e do adquirente (nome, bilhete de identidade, morada, idade). No final do 

atendimento é impresso um “Documento de Psicotrópicos” que é anexado à cópia da receita 

(Anexo 5). Por fim, as cópias das receitas e respectivo “documento de Psicotrópicos” são 

arquivadas num dossier durante um período de 3anos. Durante o estágio tive contacto com todo 

este processo, desde a dispensa de medicamentos psicotrópicos, como posterior envio de 

requisições para os fornecedores e o envio para o INFARMED das listagens de entradas e saídas 

de medicamentos.  

2. Controlo  

O controlo e fiscalização do movimento de estupefacientes e psicotrópicos a nível nacional é 

efetuado pelo INFARMED. Sendo de carater obrigatório, o envio mensal do registo de saídas 

para o INFARMED e de três em três meses o registo informático das entradas de 

estupefacientes devidamente assinadas e carimbadas (Tabela 2). As cópias ficam na Farmácia 

por um período mínimo de três anos (Anexo 6). O enviado do balanço anual das entradas e 

saídas destes medicamentos é encerrado no dia 31 de Dezembro sendo enviado até dia 31 de 

Janeiro do ano seguinte.
 

 

 

Tabela 2 - Envio de movimento de estupefacientes e psicotrópicos para o INFARMED, segundo a Portaria nº137-

A/2012, de 11 de Maio.12 
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H. Medicamentos e Produtos manipulados 

De acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho que estabelece o regime legal sobre a 

preparação e dispensa de MM. Entende-se por MM “qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”.
13

 A preparação 

medicamentos manipulados assume particular importância em determinadas situações 

fisiopatológicas para quais a indústria farmacêutica não oferece resposta. Possibilitando assim a 

individualização da terapêutica ou em casos de inexistência de determinadas associações de 

princípios ativos, da dose pretendidas ou de formas farmacêuticas apropriadas à situação clínica 

do doente.  

Sempre que se procede à preparação de um MM é elaborada uma ficha de preparação (Anexo 7) 

onde se indica o nome do medicamento, a quantidade preparada, as matérias-primas utilizadas 

(quantidades e lotes), a técnica de preparação utilizada, entre outros parâmetros, elabora-se 

também uma ficha com ao cálculo (Anexo 8) do PVP. O PVP é calculado segundo as normas 

estabelecidas na Portaria nº769/ 2004 de 1 de Junho.
14

 Os medicamentos manipulados 

comparticipados constam de uma lista aprovada anualmente por despacho do Ministro da 

Saúde, mediante proposta do conselho de administração do INFARMED essa comparticipação é 

de 30% pelo SNS.
15

  

A Farmácia Maldonado não produz uma quantidade considerável de MM. Na sua maioria são 

prescrições médicas, sobretudo da área de dermatologia. Por mês são produzidos em média 2 

MM, as preparações mais frequentes são o álcool a 70º saturado de ácido bórico e vaselina 

salicilada a 2 e 8%. Tive a oportunidade de preparar e dispensar alguns MM, sendo responsável 

também pelo preenchimento das fichas de preparação, cálculo de PVP e registo de saída das 

matérias-primas e entrada de matérias-primas novas para as preparações. 

I. Avaliação e Aconselhamento Farmacêutico  

Após a verificação da prescrição medica, o Farmacêutico procede à dispensa dos medicamentos 

indicados. Durante a dispensa deve ser efetuada uma avaliação da terapêutica instituída, de 

forma a encontrar eventuais erros, nomeadamente interações medicamentosas, que podem 

ocorrer, em casos de dispensa simultânea de vários medicamentos ao utente. 

É dever do Farmacêutico informar o utente sobre a posologia que deve cumprir e a via de 

administração do medicamento. A informação deve ser transmitida ao utente de forma clara, 

objectiva e adaptada ao seu nível sociocultural, caso seja necessário a informação deve ser 

escrita. Um dos meus maiores cuidados enquanto prestadora de cuidados de saúde foi assegurar 

que a transmissão de informação ao doente fosse bem-sucedida, nomeadamente, a posologia, 

duração do tratamento, modo de administração, possíveis efeitos adversos e interações, assim 

como precauções especiais de conservação caso existissem e que este compreendia, 
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efectivamente, a informação transmitida. Tentei sempre estabelecer uma comunicação ajustada 

ao nível sociocultural do utente utilizando a nível de linguagem mais conveniente, quando a a 

informação oral não se revelava suficiente, acrescentei informação escrita. Durante o aviamento 

de uma receita médica ou em situações de dispensa de MNSRM, tentava perceber se o 

medicamento dispensado seria para o adquirente ou para uma segunda pessoa de forma a 

perceber quais os conselhos e advertências que deveria prestar, sobretudo se se tratassem de 

grupos de risco de risco como idosos, crianças, grávidas e lactentes. Outra questão igualmente 

importante de reações alérgicas e historial de reações adversas a uma determinada substância ou 

a presença de determinadas patologias como insuficiência renal, cardíaca, hipertensão e 

diabetes, estas circunstâncias requerem atenção especial e redobrada. Preocupei-me também, em 

reforçar a importância da adesão e cumprimento da terapêutica, a fim de evitar possíveis 

abandonos. Por exemplo sempre que dispensava antibióticos advertia o utente para importância 

de tomar à hora certa e levar a terapêutica até ao fim. No caso da dispensa de antidepressivos 

procurava também transmitir a ideia de que a terapêutica demoraria a surtir efeitos, mas que não 

deveria ser interrompida por falta de resultados rápidos, sob pena de agravar o estado de saúde 

do utente. 

J. Automedicação e Indicação Farmacêutica 

Segundo o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho, automedicação é definida como “a 

utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de 

queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento de um 

profissional de saúde”.
16

 O papel do farmacêutico neste contexto assume enorme importância, 

pois a maior parte das vezes é o único profissional de saúde que contacta com o utente antes de 

iniciar a sua automedicação. Neste campo, o Farmacêutico deve assegurar-se que esta 

automedicação é a mais adequada para o doente e que este fará um uso racional do 

medicamento, deve por isso prestar os conselhos de utilização necessários, propor alternativas 

farmacológicas mais apropriadas e também medidas não farmacológicas. Os MNSRM estão 

fortemente associados com a automedicação e muitas das vezes o utente inicia a sua 

automedicação sem procurar o conselho do Farmacêutico o que pode revelar-se perigoso.  

Durante os seis meses de estágio em farmácia comunitária, foram várias as vezes em que os 

utentes se dirigiram à farmácia para obterem esclarecimento antes de se automedicarem. As 

situações que surgiram com maior frequência, foram complicações menores de origem sazonal. 

Na época do Verão, surgiram casos de picadas de insectos, queimaduras solares, casos de 

obstipação relacionados com mudança de hábitos alimentares e diarreias. Registou-se também 

uma maior procura de produtos de emagrecimento e anti-celuliticos. Na época do Outono, 

situações como dores de garganta, pirose, constipação, tosse e rouquidão, assumiram maior 

frequência, contudo houve situações que foram aparecendo com a mesma regularidade, casos de 
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herpes labial, contusões, hematomas, azia e indigestão, bem como infecções micóticas. Estas 

situações inicialmente eram complicadas para mim, uma vez que tinha pouca experiência e 

havia complicações cujo tratamento não dominava ou até mesmo desconhecia, com o passar do 

tempo e graças a todo o apoio e formação que recebi por parte da farmácia, consegui aconselhar 

da melhor forma os utentes. Deparei-me várias vezes com situações onde os medicamentos 

eram usados inapropriadamente, pelos utentes. Muitas vezes como um medicamento foi eficaz 

numa situação anterior e ao ver do utente se tratava do mesmo problema, este resolvia tomar a 

mesma medicação, acontecia várias vezes que a medicação não era a mais apropriada para a 

situação actual. Um exemplo, deste tipo de situações é por exemplo a utilização de anti-

inflamatórios não esteróides (AINE’s), que haviam sido prescritos anteriormente, muitas vezes a 

posologia não era respeitada. Nestas circunstâncias o meu papel passou por esclarecer o utente 

sobre o problema que estava a padecer e demove-lo de se automedicar, aconselhando-lhe o 

medicamento que considerava adequado ao seu caso, bem como medidas não farmacológicas. 

Perante situações de automedicação procurei dar uma resposta atenta e profissional, centrando-

me sempre no bem-estar do doente atendendo aos seus problemas de saúde e grupo etário. Do 

aconselhamento constavam de medidas farmacológicas e não farmacológicas, posologia, 

duração do tratamento e possíveis efeitos secundários. Procurei alertar sempre o doente que se o 

problema não se resolve-se num prazo de 3-4 dias seria melhor consultar o médico, pois poderia 

tratar-se de algo mais grave. 

K. Conferência de receituário e facturação 

A correta conferência do receituário e faturação é fundamental para a sustentabilidade da 

farmácia, uma vez que desse processo resultará o reembolso monetário correspondente às 

comparticipações atribuídas aos medicamentos. 

Após a verificação/validação da receita e dispensa de medicamentos ao utente, procede-se ao 

processamento da receita médica. Para esse fim o programa SI atribui, de acordo com o 

organismo responsável pela comparticipação, um número, lote e série, à receita. Na Farmácia 

Maldonado, diariamente, as receitas são separadas e organizadas por organismos, assim como 

verificadas e corrigidas, pela pessoa responsável por essa tarefa. Nesta fase verificam-se mais 

uma vez os parâmetros tidos em conta no aviamento a fim de verificar se algum falhou. 

No final de cada mês procede-se ao fecho dos lotes e à impressão dos documentos relativos ao 

receituário e facturação. O receituário relativo ao SNS é recolhido diretamente na Farmácia 

pelos Correios de Portugal e enviado para a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS 

Norte), mais precisamente para o centro de conferência de receituário. Para esta entidade são 

enviados verbetes de identificação do lote, acompanhado pela “relação resumo de lotes” 

referente a cada entidade (quatro cópias) e fatura de cada entidade (quatro cópias), carimbados, 
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datados e assinados. Ao passo que, o receitário relativo aos outros organismos (SAVIDA, 

SAMS, etc.) é enviado pela Farmácia para a ANF (Associação Nacional de Farmácias), 

acompanhado igualmente pelo mesmo tipo de documentação. Para esta entidade é enviada uma 

cópia das faturas do SNS e o documento com resumo de todos os valores de todos os 

organismos. A ARS Norte, posteriormente, envia à Farmácia o comprovativo da entrega do 

receituário bem como as notas de devolução de receituário com irregularidades (validade, etc.) 

este será corrigido e faturado do mês seguinte (Anexo9). Durante o estágio tive a oportunidade 

de acompanhar todos os processos relativos ao receituário e facturação. Logo nos primeiros dias 

de estágio todo o processo me foi explicado, para que assim pudesse começar a organizar as 

receitas por organismos e a fazer a sua correcção. Ocupei-me das tarefas relacionadas com o 

receituário, sobretudo no final de cada mês quando o volume de trabalho aumentava. 

L.  Outros serviços prestados na Farmácia Maldonado 

A actividade a que a Farmácia se dedica por excelência é a dispensa de medicamentos. Com a 

publicação da Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro, fica estabelecido que a farmácia pode 

prestar um vasto leque de outros serviços, dos quais a monitorização de parâmetros bioquímicos 

e fisiológicos (pressão arterial, glicemia, colesterol total, triglicerídeos e peso corporal e IMC), 

provendo, assim, a saúde e bem-estar dos seus utentes.
17

 Na farmácia Maldonado procedi à 

determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, ao longo do estágio, o que me permite 

ter a ideia de que estes serviços são de elevado valor para o utente, uma vez que permitem 

deteção precoce de várias patologias tais como as doenças cardiovasculares e diabetes, assim 

como o acompanhamento e vigilância de doentes que padecem destas patologias, bem como 

verificar a resposta aos tratamentos farmacológicos instaurados. Esta actividade permite criar 

uma relação utente-Farmacêutico mais próxima, facilitando o aconselhamento farmacêutico e 

seguimento em posteriores visitas à farmácia. 

1. Medição da pressão arterial (PA)  

Sendo a mortalidade, por eventos cardiovasculares tão elevada no nosso país esta simples 

missão revelou-se num momento de contato próximo com o doente em que o meu papel 

enquanto farmacêutica se demonstrou essencial quer na sensibilização para o risco 

cardiovascular, quer pela transmissão de medidas preventivas. Após um período de descanso no 

interior da farmácia começava por inquirir o utente sobre a medicação que habitualmente toma e 

quais os seus problemas de saúde. Questionava-o quanto ao seu bem-estar, se sentia algo 

diferente que o motivasse a dirigir-se à farmácia. Quando me surgiram casos em que a PA 

apresentava valores superiores ao recomendado, aconselhei medidas não farmacológicas ao 

utente como: redução do consumo de sal e ingestão de café, prática de exercício físico, 

aumentar o consumo de frutas e vegetais e deixar de fumar. Quando surgiram situações de PA 
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excessivamente elevadas que me suscitaram dúvida entre encaminhar ou não o doente para o 

Hospital, pedi conselho aos outros colegas da farmácia para saber como proceder. Surgiram-me 

também casos de doentes hipertensos em que os valores de PA, apesar da toma de anti-

hipertensores, não se encontravam dentro dos valores estabelecidos. Nestas circunstâncias 

indiquem-lhes que procedessem a medições regulares e caso a situação se mantivesse, que 

marcassem consulta médica e referissem a situação ao médico. Na Farmácia Maldonado, 

recorre-se a um esfigmomanómetro automático para medição da pressão arterial e no final os 

valores obtidos são registados num boletim oferecido pela farmácia. 

2. Determinação de parâmetros bioquímicos  

Na Farmácia Maldonado, o colesterol total (CT) e os triglicerídeos (TG) e ácido úrico são 

medidos num aparelho, o Reflotron Plus®. Este aparelho permite fazer o registo dos valores e 

impressão dos mesmos. A glicemia é avaliada por recurso a um medidor portátil. Em todas estas 

determinações é utilizado sangue capilar como amostra.  

Durante o meu estágio, sempre que surgiam casos de utentes com valores de CT superiores a 

190 mg/dl alertava o utente para os perigos associados a tais valores e procurava incentivar à 

prática de um estilo de vida mais saudável, como por exemplo prática de exercício físico e uma 

alimentação variada/equilibrada repartida e sobretudo pobre em gorduras. No caso da glicemia, 

em caso de suspeita de Diabetes mellitus encaminhava o utente para o seu médico de família, 

para ser feito o correto diagnóstico e seguimento e no caso doentes já diagnosticados reforçava 

o aconselhamento a nível nutricional e de cuidados de saúde, assim como a importância de 

seguir corretamente a terapêutica prescrita. 

3. Outros serviços 

Para além dos serviços acima mencionados, a realização de testes de gravidez é também 

possível. Durante o meu estágio várias utentes recorreram à Farmácia para ali realizar o teste e 

assim obterem mais esclarecimentos sobre o mesmo e também, suporte emocional por parte do 

profissional da farmácia. 

O serviço de administração de injectáveis esta também a disposição dos utentes, assim como 

Serviço de recolha de radiografias e medicamentos que já não são usados (recolhidos para a 

empresa ValorMed).  

3.1. Serviços não Farmacêuticos  

A Farmácia Maldonado dispõe de serviços não farmacêuticos nomeadamente consultas de 

Podologia e Nutrição. Este tipo de serviços apresenta elevada procura e adesão. 
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3.2. Rastreios e Atividades de Divulgação 

Todos os meses, mais precisamente no início de cada mês, a Farmácia promovia um rastreio 

auditivo gratuito.  

4. Formação continuada 

A formação continuada é essencial para que um Farmacêutico se mantenha actualizado e 

aprofunde os seus conhecimentos a nível científico e técnico. Durante o estágio curricular tive a 

oportunidade de participar em algumas acções de formação, que foram sem dúvida importantes 

para consolidar o que aprendi na Farmácia, tendo por isso muito valor pedagógico para a minha 

formação profissional. 

Enquanto estagiária na Farmácia Maldonado, tive a oportunidade de participar em algumas 

formações. Essas formações tiveram lugar numa sala da farmácia Maldonado, sendo efetuadas 

por representantes de várias marcas de produtos farmacêuticos. Assim, durante o meu estágio 

participei em formações na área da nutrição especial Nestlé Health Science®, laboratórios 

NordPharma®, produtos bucodentários Lacer®, Tricovel® produtos capilares e Farmodiética® 

suplementos alimentares. 

 

5.  Outras actividades desenvolvidas  

Como a Farmácia não dispunha de página web ou página nas redes sociais, a pedido de um dos 

responsáveis pela Farmácia fiquem incumbida da sua criação e actualização. Para divulgar a 

farmácia, assim como os serviços por ela prestados criei uma página na rede social Facebook. 

Nessa página coloquei as novidades que chegavam à farmácia, promoções, datas das consultas 

de Podologia e Nutrição e divulgação de diversos serviços e produtos. Penso que a criação desta 

página contribui para a promoção da farmácia e que pode resultar numa maior procura por parte 

dos utentes. 

Colaborei ainda com o Projecto Chimya, um projecto de caráter humanitário desenvolvido por 

alunos de Medicina da Universidade do Minho, que tem como objectivo tentar colmatar 

necessidades da população de São Tomé e Príncipe na área da saúde. Participei nesta iniciativa 

recolhendo medicamentos que os utentes já não utilizavam e que ainda se encontravam dentro 

do prazo de validade e nas devidas condições para poderem ser utilizados por uma comunidade 

de São Tomé e Príncipe. 
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A saúde e o bem-estar no feminino 

Caso de estudo I 

Infeções urinárias recorrentes: caracterização, opções terapêuticas/preventivas e o 

uso da medicinal popular. 

 

1.1.   Introdução 

Aproximadamente 50-60% das mulheres relatam pelo menos uma infecção urinária (IU) ao 

longo da sua vida
18,19

, dessas, uma em cada três mulheres terá pelo menos uma IU sintomática 

necessitando de tratamento com antibióticos, até aos 24 anos.
1
 Estas infecções são cerca de 20 

vezes mais comuns em mulheres do que nos homens.
18, 20 

Uma IU ocorre quando bactérias 

invadem o trato urinário, resultando em inflamação e posteriormente, em sintomatologia típica 

de IU.
21

 A Infecção urinária é recorrente (IUR) quando no espaço de 12 meses ocorrem três IU 

com urocultura positiva ou, em alternativa duas infecções durante os últimos 6 meses.
22

 Na 

Farmácia, esta complicação de saúde surge com elevada frequência, podemos até dizer, quase 

todas as semanas. Na maior parte dos casos são as mulheres as mais afectadas, que recorrem à 

farmácia na tentativa de encontrar uma solução para esta infecção, com um frequência 

muitíssimo menor, também homens padecendo do mesmo problema se dirigem à farmácia. Esta 

elevada procura de ajuda motivou a minha pesquisa sobre o assunto e posterior decisão de 

incluir este tema no Relatório de Estágio e deixar um pequeno Poster aos colegas na Farmácia, 

para que compreendam melhor esta temática (Anexo 11). 

1.2.   Epidemiologia e Patofisiologia 

A maioria das bactérias comensais da flora retal, pode ascender e colonizar a bexiga, um órgão 

normalmente estéril, causando IU.
18,19,23

 Infeções não-complicadas são na maioria dos casos 

(80-85%) causadas por Escherichia coli (E. coli).
 19,21,23,24,25

 Outras bactérias frequentemente 

relacionados com IU incluem Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas e 

Enterococcus.
19 

Bactérias como E. coli e Proteus mirabilis expressam genes que codificam para 

fímbrias, o que permite uma ligação mais eficiente às células uroepiteliais e assim maior 

patogenicidade.
24

 A bactéria E. coli é capaz de se tornar intracelular, a este fenómeno dá-se o 

nome de reservatórios quiescentes intracelulares (RQI), conseguindo persistir por vários meses 

num estado de resistência aos antibióticos e quando reactivada pode originar uma nova infecção, 

no caso uma IUR.
26 

As IURs parecem ter uma patogénese semelhante à de uma IU isolada
27

, embora 95% das IUR 

sejam reinfeções.
18

 Uma reinfecção, ocorre quando não ocorreu crescimento bacteriano 

imediatamente após o tratamento, mas, em seguida, o mesmo microorganismo volta a crescer 
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(cerca de duas semanas após a terapia), ou quando um microorganismo diferente cresce passado 

pouco tempo após a cura.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Possíveis causas de IURs. Adaptado de Silverman et al. (2013).
26

 

Uma IUR pode ter origem a partir de um certo número de fontes. 1. A mesma estirpe bacteriana (bactérias verdes) 

persiste no intestino e pode ser re-inocula na bexiga. 2. Uma estirpe diferente (bactérias vermelhas) é introduzida pela 

primeira vez para o intestino e, em seguida, coloniza a bexiga. 3. Bactérias quiescentes residem no epitélio da bexiga 

e podem ser reativadas periodicamente causando IUR (bactérias verdes). 4. Uma nova estirpe de bactérias é 

introduzida directamente na zona perineal a partir do ambiente causando IU (bactérias azuis). 

 

As IUs são muito mais comuns na população feminina, do que na população masculina, 

correspondendo a cerca de 25% de todas as infecções que a população feminina desenvolve.
18

 

Este facto pode ser explicado, em parte, pela proximidade entre a uretra e o ânus e ao curto 

comprimento da uretra feminina, o que facilita o acesso de bactérias ao trato urinário e 

consequente infeção.
21,23, 25 

Em mulheres com história de IUR verificou-se que talvez sejam 

mais propensas à colonização vaginal por uropatógenos do que as mulheres sem história clínica 

de infeção. As bactérias patogénicas podem apresentar uma maior tendência para aderir às 

células uroepiteliais destas pacientes, devido a factores genéticos, como por exemplo em 

mulheres que não expressam os antigénios sanguíneos ABO.
19

 Em mulheres sexualmente ativas 

a prática sexual é um fator desencadeante de IUR, provocando cerca de 75-90% das IU,
25

 o uso 

de espermicidas, novos parceiros sexuais, a idade da primeira IU e história materna de IU são 

também fatores de risco para o desenvolvimento de IUR.
18

 Muitos outros fatores foram 

considerados como possíveis causas de IUR, como a retenção da micção, higiene intima, 

limpeza pré e pós-coito, técnica de limpeza, vestuário apertado, duche vaginal e uso de tampões, 
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no entanto, não houve nenhuma associação cientificamente comprovada.
18,19

 Em mulheres na 

pós-menopausa verificam-se maiores taxas de IUs devido a prolapso pélvico, falta de 

estrogénio, perda de lactobacillus na flora vaginal, aumento da colonização periuretral por E. 

coli, e também, devido a uma maior incidência de doenças, como por exemplo diabetes mellitus 

(DM). Condições fisiológicas como gravidez, DM e imunossupressão aumentam o risco de uma 

mulher desenvolver IUR, uma vez que os mecanismos defesa se encontram comprometidos.
18

 

1.3.   Apresentação clinica e diagnóstico  

Numa infecção do trato urinário baixo a carga bacteriana e a inflamação estão confinadas na 

uretra e bexiga.
29 

Os sintomas mais comuns compreendem, disúria, polaquiúria, dor abdominal 

ligeira, urgência, noctúria, sensação de que a bexiga não esta totalmente esvaziada, urina turva, 

odor desagradável e hematúria.
18,19,23

A sintomatologia sistémica é geralmente ligeira ou ausente. 

No caso de uma história clínica com sintomas de disúria, micção frequente, e dor abdominal 

com ou sem hematúria é altamente preditiva de IU aguda. Na ausência de corrimento vaginal e 

presença de múltiplos sintomas a probabilidade chega aos 90%.
30

 Ainda assim é sempre 

conveniente realizar um diagnóstico diferencial, com base na história cínica e exames médicos, 

de forma excluir, a possibilidade de vaginite ou doença sexualmente transmissível (DST).
21,23

 

Em idosos institucionalizados em lares de 3ª idade é frequente verificar-se bacteriúria 

assintomática.
21, 24

 

O diagnóstico de IUR depende dos sintomas descritos, história clinica anterior, três uroculturas 

positivas no período de 12 meses e presença de leucocitúria. Em mulheres com história de IURs 

deve fazer-se uma avaliação inicial incluindo uma anamnese e um exame físico e pélvico, este 

último é importante para detectar prolapso dos órgãos pélvicos e também, para avaliar a estado 

do epitélio vaginal.
18,19

 

A urocultura e o teste de sensibilidade aos antibióticos fazem parte do diagnóstico permitindo 

detectar qual microrganismo causador e estabelecer a terapêutica antimicrobiana correta. Uma 

IU é definida como uma urocultura positiva com mais do que 100.000 unidades formadoras de 

colónia (UFC) / ml.
31

 A análise da urina recorrendo a uma tira reactiva, pode utilizada como 

teste complementar de diagnóstico, por permitir a deteção de esterases leucocitária e nitritos. 

Este teste é muitas vezes utilizado na triagem de unidades de saúde, de forma a confirmar o 

diagnóstico. Geralmente a combinação de leucócitos positivos e nitritos positivos na tira reativa 

aponta com alguma precisão para IU. 
29 

No entanto este tipo de teste apresenta baixa 

especificidade, pois existem uropatógenos que não reduzem nitratos e a pode ocorrer produção 

de esterases por parte de bactérias não patogénicas presentes na urina.
19

 Por vezes é necessário 

realizar exames mais específicos, como por exemplo, ultra-som renal ou até tomografia 
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computadorizada (TC) de forma a detetar anomalias estruturais congénitas ao nível 

urogenital.
18,19

  

1.4.    Tratamento  

A terapia antimicrobiana é o principal tratamento para as IU. Antibióticos como a Ampicilina, 

Amoxicilina e Sulfonamidas deixaram de ser considerados fármacos de eleição para o 

tratamento empírico de IU devido à resistência de diversas estirpes de E.coli. A Nitrofurantoína 

e a Amoxicilina / Ácido Clavulânico permanecem eficazes, no que respeita à sensibilidade 

bacteriana, embora os padrões de resistência à Nitrofurantoina por parte de certas estirpes de 

E.coli sejam variáveis.
33

 Directrizes internacionais intituladas de International Clinical Practice 

Guidelines for the Treatment of Acute Cystitis recomendam o tratamento de 3 dias com 

Trimetoprim -sulfametoxazol (TMP-SMX) ou em alternativa 5 dias com Nitrofurantoína, como 

primeiras linhas de tratamento em caso de IU não complicada. O regime terapêutico de 3 a 7 

dias com um antibiótico Beta-Lactâmico, como o Cefaclor ou Amoxicilina / Ácido clavulânico 

deve ser tido em consideração quando a terapêutica de primeira linha não pode ser utilizada.
34

 

Apesar do tratamento de 3 dias com Fluoroquinolonas poder ser bastante eficaz, não é 

normalmente recomendado como primeira linha de tratamento devido à emergente resistência 

principalmente, por estirpes de E. coli e aos seus potenciais efeitos secundários.
33,34 

Estudos de 

meta-análise demonstram que uma dose única de Fosfomicina pode constituir um alternativa 

segura e eficaz, no tratamento de IU especialmente no caso de mulheres grávidas, pacientes 

idosos e pediátricos, no entanto, este fármaco parece ser menos eficaz do que as opções 

anteriormente mencionadas.
35 O TMP-SMX e Fluoroquinolonas podem ser uteis na prevenção 

de IURs, uma vez que inibem a recuperação das bactérias (especialmente E. coli), já a 

Nitrofurantoína, pode ser útil, por esterilizar a urina e inibir a fixação das bactérias às células do 

trato urinário.
 18

 

A profilaxia antimicrobiana, como a profilaxia de baixa dose, e a profilaxia pós-coito são 

alternativas muitas vezes consideradas para a prevenção de IURs.
18

 

1.4.1.  Profilaxia contínua com antibióticos  

A profilaxia contínua é considerada quando medidas mais simples se demonstram ineficazes. 

Neste tipo de terapia são utilizados antibióticos de baixa dosagem, administrados diariamente 

durante 6 meses ou mais. Alguns médicos aconselham esta terapêutica em noites alternadas ou 3 

noites por semana.
18 
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1.4.2. Profilaxia pós-coito recorrendo a antibióticos 

Quando as IURs estão relacionadas com a atividade sexual, a terapia pós-coito é considerada 

como abordagem preventiva. Após a relação sexual, a mulher toma uma dose de antibiótico. 

Nestas situações, antibióticos como Nitrofurantoína, TMP-SMX ou Fluoroquinolonas são 

muitas vezes utilizados. Estudos demonstraram, que em mulheres sujeitas a profilaxia contínua 

ou pós-coito, ocorre uma redução efetiva do número de infecções.
18

 

1.4.3. Medidas adjuvantes 

1.4.3.1. Utilização de produtos com estrogénio 

O estrogénio estimula a proliferação de lactobacillus no epitélio vaginal, reduzindo o pH e 

evitando a colonização vaginal por uropatógenos. Após a menopausa, os níveis de estrogénio 

baixam e números de lactobacillus diminue, o que permite o desenvolvimento de bactérias e 

torna as mulheres susceptíveis a IUs.
36

 Estudos sugerem que nesta faixa etária, a aplicação local 

de estrogénio possa ser mais eficaz do que a profilaxia com antibióticos
36

, embora outros 

estudos comparando diferentes formas de estrogénio vaginal e terapia com estrogénio oral em 

relação ao tratamento com antibióticos se demonstraram inconclusivos.
37

 

1.4.3.2. Utilização de Probióticos 

Os probióticos são microorganismos benéficos que se pensa poderem proteger contra infecções 

do trato urinário. As estirpes de lactobacillus são muito conhecidas e podem ser encontradas em 

produtos lácteos fermentados, principalmente no iogurte. Reid et al. demostraram in vitro que os 

lactobacillus podem prevenir IU.
38

 No entanto, mais estudos clínicos são necessários de forma a 

determinar o seu papel na prevenção IUR.
39

 

1.4.3.3. Suplementos à base de Cranberry 

Os produtos elaborados à base de Cranberry, Vaccinium macrocarpon, vêem a ser utilizados 

desde há décadas como uma forma complementar, não antimicrobiana de prevenir IUR.
40 

Esta 

planta contêm proantocianidinas e frutose, compostos que se ligam-se aos receptores nas células 

uroepiteliais e os bloqueiam a ligação de E.coli. 
25,40

 A sua acção protetora do aparelho urinário 

deve-se também à produção de ácido hipúrico, que torna o pH da urina acido e previne a adesão 

das bactérias ao revestimento do trato urinário.
40

 

Embora a evidência cientifica que que apoie a sua eficácia na prevenção de IURs seja 

limitada
41

, como não foram relatados efeitos adversos graves, os suplementos à base de 

cranberry podem ser recomendados como uma abordagem alternativa ou profiláctica. 

Salvaguardando que doentes que tomam varfarina, devem evitar estes produtos, pois aumentam 

o efeito anticoagulante.
42

 No entanto são necessários novos estudos, randomizados e 
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controlados, que venham confirmar a sua eficácia, qual a dose e qual a forma de administração 

mais eficaz.
40

 

1.4.3.4. Imunoprofilaxia 

A imunoprofilaxia por via oral pode ser uma alternativa eficaz aos antibióticos na prevenção das 

IUR.
18, 43

 A imunização com extrato de E. coli (ECE; Uro-Vaxom®, OM Laboratories Meyrin / 

Genebra, Suíça), uma combinação de frações imunoactivas de estirpes de E. coli tem 

demonstrado aumentar a resposta imune não-específica e resposta imune humoral específica, 

estimulando a produção de interferão-γ e TNF-γ, bem como a atividade dos linfócitos e 

macrófagos.
 43 

Uma meta-análise de cinco estudos mostrou que, a imunoprofilaxia oral com o 

Uro-Vaxom®, quando tomada para um período de 3meses foi eficaz na prevenção IUR por um 

período de 6 meses.
44

 Outros estudos confirmaram que os extratos de E. coli são eficazes e bem 

tolerada na prevenção de IUR, reduzindo a necessidade de antibióticos.
43, 45 

1.5.    A medicina popular no tratamento das infecções urinárias  

Desde tempos imemoriais que as populações recorrem à sabedoria popular a fim de obter uma 

cura para os seus problemas de saúde. Em tempos antigos, em caso de doença, a primeira 

solução que surgia era o uso de plantas conhecidas pelas suas propriedades medicinais, os 

membros mais antigos da família eram quem detinha o conhecimento de ervas e mezinhas e 

quem se encarregava de o transmitir de geração em geração estes conhecimentos. 

Hoje em dia esta realidade já não se verifica tanto e para isso contribuiu a facilidade de acesso 

aos cuidados de saúde e medicamentos, embora ainda haja quem prefira recorrer a estes 

conhecimentos antigos, para tratar problemas de saúde. Apercebi-me, durante o estágio, através 

do contato com os utentes, que estes muitas vezes recorriam a este tipo de sabedoria, no caso 

das infecções urinárias, por exemplo, o recurso a chás como o chá de “pés de cereja” ou o chá 

de barbas de milho são exemplo da sabedoria popular no que respeita ao tratamento destas 

infeções. Este tipo de “tratamento” fez-me questionar a sua eficácia e que compostos poderiam 

estar presentes nestas plantas, capazes de lhes conferir propriedades medicinais. 

A cerejeira, Prunus avium, encontra-se distribuída por toda a Europa, em Portugal ocorre 

sobretudo na região norte e centro.
46

 Os seus frutos e as hastes dos frutos ou pedúnculos, 

designadas vulgarmente por “pés de cereja” são colhidos e utilizados na medicina popular desde 

a antiguidade.
47

 Encontra-se descrito na literatura, que estas hastes contêm compostos químicos 

como fenóis, incluindo o ácido salicílico e taninos.
46

 Na medicina popular Europeia estas hastes 

têm vindo a ser muito utilizadas devido às suas propriedades diuréticas e adstringentes,
47,48

 em 

situações de cistite, nefrite, retenção urinária e gota.
47

 A publicação de MirHaydar em 1993
49

 

revela elevado conteúdo em flavonóides e potássio o que pode estar relacionado com a sua 
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actividade diurética. Em 2009, o estudo de Hooman et al.
50

 atribuiu atividade diurética aos “pés 

de cereja”, após a sua administração o volume de urina dos participantes no estudo, aumentou 

moderadamente, o que sugere que as hastes deste fruto possam ser utilizadas como diurético 

moderado. O estudo de Blazso e Gabor em 1994 afirma que o extrato das hastes de cereja reduz 

inflamação.
51

 

Cultivado um pouco por todo o mundo, embora seja nativo dos Andes e da América central o 

vulgo milho ou cientificamente Zea mays é usado desde sempre na medicina tradicional de 

inúmeras fomas. “As barbas de milho” ou seja os estigmas das flores fêmea do milho são desde 

sempre a parte mais utilizada para fins medicinais, particularmente para o tratamento de 

infecções do trato urinário.
47

 

Em termos de composição química dos estigmas de milho apresentam uma grande variedade de 

compostos químicos, desde de proteínas, vitaminas (C e K), alcalóides, taninos, sais minerais 

(potássio), hidratos de carbono, esteróides, flavonóides e compostos voláteis.
47,52

 Devido, em 

particular ao significativo conteúdo em potássio, as “barbas de milho” apresentam efeito 

diurético, sendo por isso utilizado em inúmeros problemas do foro urinário. Além desta 

propriedade, estes estigmas apresentam propriedades demulcentes, relaxando e acalmando 

irritações no revestimento da bexiga e ureteres, provocando alivio e melhorando o fluxo urinário 

assim como a eliminação renal.
3,47

 Para além destas propriedades existem estudos que lhe 

atribuem outro tipo de atividades, como por exemplo actividade antimicrobiana.
53

 

As propriedades terapêuticas associadas a estas plantas podem ter alguma utilidade no 

tratamento de infecções do trato urinário. No caso das hastes de Prunus avium a possível 

actividade anti-inflamatória pode ajuda a acalmar o desconforto e a dor provocada pela infecção 

e a actividade adstringente poderá ser útil em caso de hematúria. Ambas as plantas (Prunus 

avium e Zea mays) apresentam actividade diurética, que é sempre importante em caso de 

infecção, uma vez que auxilia na diminuição da carga bacteriana e assim a tratar a infecção.
3
 

A Malva, Malva sylvstris L. é uma planta nativa do continente Asiático e Europeu.
47,54,55,56 

Pode 

ser encontrada em prados secos e nas bermas dos caminhos, no Norte de Portugal e da 

Galiza.
57

É uma planta com múltiplas aplicações medicinais, já dizia o refrão popular: “Com 

horta e malvar, há mezinhas para o lar.” Várias partes desta planta são utilizadas para fins 

medicinais deste as folhas, flores e a raiz. Uma utilização muito comum descrita pelas pessoas 

mais idosas é a “água de malvas”, que consiste em colocar as folhas e flores desta planta a 

ferver durante alguns minutos em água, no fundo trata-se de uma decocção, uma técnica 

extrativa que recorre à fervura para retirar compostos químicos presentes na planta.
47 

Esta água 

é utilizada para diversos fins, quer para uso interno, quer para sua externo, no tratamento de 

vaginites, conjuntivites, na lavagem de feridas e picadas de insetos
57

 na Farmácia os utentes 
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falaram da sua aplicação para lavagem em situações de infecções urinárias. Estudos 

fitoquímicos revelaram a presença de vários polissacáridos, antocianinas (malvina), taninos, 

cumarinas, flavonas, flavonóis (nomeadamente favonoís glicosilados), antocianidinas, 

leucoantocianidinas, mucilagens. 
47,54

 Esta planta é um eficaz demulcente, as folhas e flores 

estão indicadas como emoliente e para zonas sensíveis da pele.
47

A presença de compostos como 

malvidina-3-glucósido, escopoletina e quercetina pode explicar a actividade anti-inflamatória 

encontrada em estudos em modelos animais, utilizando extrato de M. sylvestris.
54

 Além destas 

propriedades o extracto metanólico das flores e folhas revelou elevada atividade antibacteriana. 

O extrato  metanólico das flores apresenta elevado efeito antibacteriano contra estirpes bactérias 

tais como S. aureus, S. agalactiae e Enterococcus faecalis.
56

 

Quanto se fala de plantas para fins medicinais, muitas vezes a população assume o seu uso 

como algo inofensivo. O que muitas das vezes não é bem verdade, pois cada planta para além 

das propriedades pretendidas possui uma serie de outros compostos químicos que lhe conferem 

efeitos secundários, efeitos sinérgicos entre compostos e até mesmo toxicidade. A composição 

química de uma determinada planta difere substancialmente consoante a parte utilizada (raiz, 

folha, flor, por exemplo), além de que a acidez, o teor mineral, a contaminação por metais 

pesados influencia o solo e consequentemente o teor de compostos químicos presentes, não 

esquecendo que também o clima e localização do cultivo influencia o teor em determinadas 

substâncias.
58

 O papel do Farmacêutico deve ir sempre no sentido de esclarecer a população 

sobre possíveis perigos como efeitos adversos e interacções planta-medicamento causadas pelo 

uso de algumas plantas. 

1.6.    Aconselhamento Farmacêutico 

O Farmacêutico é muitas vezes o primeiro profissional de saúde a quem o utente se dirige em 

caso de infecção. Nesse contacto é fundamental perceber através dos sintomas descritos se 

realmente se trata de uma infecção urinária ou de uma infecção vaginal de outra natureza, esta 

identificação serve para esclarecer a utente sobre o que se esta a passar consigo. O doente deve 

igualmente ser esclarecido sobre da importância do tratamento atempado, as complicações que 

podem surgir caso deixe que a infecção progrida, bem como mudanças comportamentais e 

medidas preventivas que deve adoptar para tentar não voltar a desenvolver uma IU. 

No campo das medidas preventivas são várias as mudanças comportamentais que podem ser 

aconselhadas, desde logo a ingestão abundante de água (cerca de 2 ou 3L de água por dia) em 

caso de infecção, o que ira auxiliar na eliminação da carga bacteriana, assim como encorajar a 

ingestão de 1,5L de água diariamente e urinar sempre que sentir vontade, uma vez que a 

retenção de urina na bexiga só irá contribuir para a multiplicação bacteriana. Medidas 

preventivas relacionadas com as relações sexuais como urinar e lavar a área genital, antes e após 
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as relações sexuais, evita que as bactérias da região perianal consigam entram na uretra, limpar-

se da frente para trás, sempre que for à casa de banho é outra medida que impede a progressão 

bacteriana. Evitar ter múltiplos parceiros sexuais é útil tanto na prevenção de IU como para 

diminuir o risco de DST. Desaconselhar o uso de espermicidas, diafragmas, tampões e a prática 

duche vaginal, devido a irritação que recorrente destas práticas, que facilita a entrada e 

colonização bacteriana do trato urinário. Na higiene íntima deve aconselhar-se o uso de 

produtos adequados ao pH fisiológico da vagina, caracteristicamente ácido, preservando o 

ecossistema da flora vaginal e desaconselhar a utilização de sprays desodorizantes, sabonetes e 

cremes que não respeitem as características particulares desta zona, podendo conduzir a IU. Em 

termos de hábitos alimentares uma dieta variada e equilibrada é sempre essencial para o bom 

funcionamento do sistema imunitário, deve também advertir-se os utentes para o fato de bebidas 

como o café, o chá preto e o álcool serem substâncias irritantes que devem ser evitadas, assim 

como alimentos ricos em açúcar, uma vez que estão relacionados com o crescimento bacteriano. 

Roupa íntima em algodão é aconselhável por permitir a absorção de suor e a humidade. Evitar 

roupa muito justa, pois cria atrito e permite a acumulação de humidade, favorecendo o 

desenvolvimento de fungos e bactérias nas vias urinárias. 

Em termos de outro tipo de medidas não farmacológicas preventivas, os suplementos 

alimentares à base de cranberry, parecem-me um bom ponto de partida, assim como mencionar 

ao utente a vacina oral Uro-Vaxom®. No caso de senhoras mais velhas produtos à base de 

Lactobacillus podem ser uma estratégia para repor a flora vaginal e assim evitar a colonização 

por uropatógenos.
18, 20, 59

 

 

1.7.    Casos clínicos 

1.7.1. Caso I 

A senhora M., 30 anos, casada há 2 anos. Não apresenta qualquer problema de saúde, nem 

alergias conhecidas e não faz medicação diariamente. Nos últimos 3 anos, apresenta com 

recorrência episódios de IU, uma média de 3 a 6 por ano. Em todos esses episódios a 

sintomatologia é a mesma, variando a intensidade (moderada ou elevada) e a duração. 

Apresenta disúria, polaquiúria, urgência, mal-estar, urina turva e hematúria (Fig. 3). Sempre que 

estas situações surgem são tratadas por recurso a antibioterapia e cloreto de tróspio, para ajudar 

a aliviar os sintomas.  

2010 – Primeiro episódio. 

2012 e 2013 - Repetição em Setembro de 2012. Entre Setembro e Dezembro de 2013 ocorreram 

5 episódios de IU. Realizou uma ecografia pélvica e renal para verificar se existia alguma 

anormalidade, não tendo sido encontrada qualquer alteração anatómica.  
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Hipótese 1: Desenvolvimento de infecções poderá estar relacionado com a prática sexual. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3 - Resultados do teste de tira  reativa (COMBUR).       

           

2014 – Ocorreram 4 episódios de infecção. Em Maio de 2014 num desses episódios procura a 

farmácia para adquirir o antibiótico prescrito, nesse momento é aconselhada a tomar um 

suplemento à base de Cranberry ou em alternativa falar com o médico de família sobre a 

possibilidade de tomar Uro-Vaxom®, uma vez que este tipo de produtos tem demonstrado 

efectividade na prevenção de infecções recorrentes. Posteriormente, na consulta de Ginecologia, 

a Médica aconselha-a também a que faça o suplemento à base de Cranberry e confirma que, 

efectivamente a prática sexual pode estar na origem das infecções aconselhando-a, a tomar um 

comprimido de Bactrim® Forte após a relação sexual, tendo em conta que caso tome mais do 

que 1 por semana poderia interferir com a pílula contraceptiva. 

Tomou Monurelle® (suplemento à base de Cranberry) durante 3 meses e tomou Bactrim® 

Forte algumas vezes, não chegou a terminar uma embalagem. Em Outubro desenvolve 

novamente uma IU, apresentando a sintomatologia anteriormente descrita. Nessa altura falou 

com o médico na possibilidade de iniciar a toma de Uro-Vaxom®, que o médico considerou 

poder vir a ter efeitos positivos. Tendo em conta a opinião do médico a doente inicia a toma 

desta vacina oral. A análise à urina, antes de iniciar o tratamento revela a presença de Proteus 

mirabilis (Fig. 4) resistente, entre outros antibióticos, ao Bactrim® Forte.  
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Figura 4 – Resultados do estudo da urina e urocultura com antibiograma. 

 

Hipótese 2: O período de 5 meses sem infecção deveu-se ao efeito protector de Monurelle® ou 

à acção combinada do antibiótico e Monurelle®. 

Hipótese 3: A toma continuada de antibiótico poderá ter favorecido a expressão de mecanismos 

de resistência numa estirpe bacteriana pré-existente, tornando-se resistente a vários antibióticos, 

entre os quais Bactrim® Forte ou nova infeção com um bactéria resistente. 

1.7.2. Caso II 

Srª C. 40 anos, casada há 17 anos apresenta bronquite asmática e rinite alérgica. Já há vários 

anos, desde solteira desenvolve com recorrência IU. Este ano teve 6 episódios de infecção 

urinária, em todos esses episódios descreveu disúria, polaquiúria, dor abdominal, urgência em 

urinar. Em todas essas situações tomou antibiótico e para aliviar o desconforto tomou Urispás®. 

Realizou análises à urina para determinar qual a bactéria responsável pela infecção, numa dessas 

vezes detectou-se a presença de Enterococcus spp., seguidamente foi medicada com 

Fosfomicina, mas relata só sentir alivio dos sintomas passado alguns dias após o término do 

antibiótico. 

Num desses episódios dirigiu-se à Farmácia a fim de obter mais esclarecimentos sobre a 

existência de algum fármaco para ajudar a prevenir as IUR e afirma tomar chá de urtiga, devido 

a supostas propriedades diuréticas. Foi-lhe apresentado o Uro-Vaxom® e os suplementos à base 

de Cranberry. Nessa mesma conversa a utente afirma não perceber qual a causa das infecções 
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urinárias uma vez que utiliza na sua higiene intima um produto adequado, limpa-se 

correctamente quando vai à casa de banho, ingere cerca de 1.5L de água diariamente e urina 

antes e depois das relações sexuais. Suspeita que a o fator desencadeante das infecções possa ser 

a prática sexual.  

Após consultar o seu clínico inicia a toma de Uro-Vaxom®. No início da segunda embalagem 

desenvolveu uma infecção urinária, que mais uma vez teve de ser tratada com antibiótico. O 

clínico aconselhou-a a também, a tomar de Furadantina® após as relações sexuais e que 

continuasse a tomar a vacina oral. A Srª C. afirmou estar interessada em tomar um suplemento à 

base de Cranberry, quando terminar os 3 meses de Uro-Vaxom®.  

1.7.3. Caso III 

Senhora M., viúva de 82 anos tem hipertensão arterial controlada com medicação. Apresenta 

com frequência episódios de IU, cerca de 3 por ano. Sintomatologia ligeira a moderada que 

inclui disúria, polaquiúria e desconforto abdominal. Algumas vezes consegue controlar os 

sintomas sem ser necessário recorrer à toma de antibióticos, bebendo abundantemente água e 

chá de barbas de milho ou pés de cereja e tomando Spamoplex®. Quando os sintomas persistem 

por mais de dois dias dirige-se ao médico e acaba por ser medicada com antibiótico. 

Numa das visitas à Farmácia para comprar a medicação habitual, em conversa com a 

Farmacêutica, fala-lhe sobre o problema recorrente das IU. Durante a conversa, a Farmacêutica 

percebe que a idosa devido a dores musculares nos braços não se limpa devidamente quando 

defeca, isto é limpa-se no sentido ânus-vagina, o que contribui para a colonização do trato 

urinário com bactérias capazes de originarem IU, além disso usa na sua higiene diária sabão 

rosa e habitualmente ingere apenas 2 copos de água por dia. 

Aconselhamento Farmacêutico: Desde logo aumentar a ingestão diária de líquidos, uma vez que 

não gosta muito de água simples é aconselhada a beber cevada e chá de tília, duas bebidas que 

aprecia. Quanto à higiene íntima foi aconselhada a utilizar um gel de lavagem apropriado com o 

pH da vagina e de forma a não agredir a uretra, uma vez que o sabão rosa que usa diariamente é 

alcalino e altera a flora da zona genital e a recomendação mais importante limpar-se no sentido 

vagina-ânus para evitar a entrada de bactérias na uretra e se possível lavar-se após cada dejeção.  

1.7.4. Caso IV 

Durante o estágio tive oportunidade de conhecer o Hotel Geriátrico de Chaves, uma unidade de 

saúde em ambiente hoteleiro, que combina o ambiente social com cuidados de saúde 

especializados em Geriatria. 

 Nessa visita contatei com a equipa de enfermagem que me falou de vários problemas de saúde 

associados à população idosa, nomeadamente as IU. Os idosos, especialmente aqueles que por 
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razões variadas utilizam fralda são mais propensos ao desenvolvimento de IU. O facto de 

estarem sempre em contacto com o material da fralda que por vezes tem urina e fezes, associada 

à temperatura e humidade elevada no seu interior e ao sistema imunitário debilitado destas 

pessoas, facilita a colonização do trato urinários por bactérias provenientes dos intestinos.  

O boletim de análises (fig.5) que se segue é relativo a um caso relatado na Farmácia. Trata-se de 

uma senhora de 84 anos, com mobilidade reduzida que desenvolveu uma infecção urinária após 

um período a utilizar fralda. Na Farmácia foi-lhe recomendada a troca da fralda com mais 

frequência, a fim de evitar a colonização da uretra por bactérias patogénicas, foi-lhe ainda 

recomendado que procurasse não ficar imóvel durante longos períodos de tempo, de forma a 

aliviar a pressão e calor e por último, sugeriu-se-lhe a utilização de uma solução de lavagem 

adequada. 

 

 

 

                   Figura 5 - Resultados da análise sumária à urina e urocultura com antibiograma. 

 

1.8.    Conclusão do caso de estudo 

As infeções do trato urinário causam bastante sofrimento e desconforto. Quando se tornam um 

problema recorrente afetam de forma negativa a qualidade de vida do individuo. O 

desenvolvimento deste caso de estudo permitiu-me, perceber melhor como se processa a 

recorrência e as formas de tratamento disponíveis, especialmente ao nível da terapêutica 

preventiva, não relacionada com a antibioterapia e o que pode ser indicado pelo Farmacêutico. 

Percebi também, através do contacto com os utentes, que muitas vezes, tentam adquirir 

antibióticos sem antes consultarem o médico. É imperativo, que o Farmacêutico consciencialize 

os utentes para o problema da resistência aos antibióticos e da importância de cumprir com rigor 

o esquema terapêutico instituído apenas e só pelo médico, como sempre fiz e vi fazer na 

Farmácia. 
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Caso de estudo II 

 

Envelhecimento cutâneo associado à menopausa: Aconselhamento dermocosmético. 

2.1.    Introdução 

Cada vez mais se verifica uma preocupação acrescida com a saúde e aparência da pele por parte 

de mulheres de idades mais avançadas, contrariamente ao que ocorria há décadas atrás em que o 

envelhecimento era aceite e nada era feito para o contrariar. Tendo em conta a relevância do 

aconselhamento dermofarmacêutico para a farmácia, uma vez que a mesma dispõe de várias 

gamas de produtos e o meu interesse por esta área de intervenção farmacêutica, resolvi 

desenvolver este tema, de forma a aprender mais sobre a menopausa e os seus efeitos na pele e 

também de forma a poder deixar um elemento de trabalho à equipa, porque para se fazer um 

bom aconselhamento é necessário conhecer as necessidades dermatológicas das senhoras nesta 

fase da vida e conhecer com alguma profundidade os produtos. A escolha das marcas teve por 

base a sua representatividade na farmácia, a relação preço/qualidade e a complementaridade 

com outros produtos. O resultado final do trabalho foi entregue aos colegas para que consultem 

sempre que necessário (Anexo 12). 

2.2.    Anatomia da pele 

A pele é o maior órgão do corpo. Esta membrana encontra-se estratificada em três camadas: 

epiderme, derme e hipoderme. A epiderme constitui a camada fina e exterior, enquanto a derme 

é a camada mais profunda e é responsável pelo volume da pele. O colagénio e a elastina são as 

fibras predominantes no tecido conjuntivo dérmico, cerca de 80% do peso seco da pele de um 

adulto corresponde ao colagénio. O colagénio tipo I é a forma predominante na pele humana, 

seguido pelo colagénio tipo III. As fibrilas de colagénio são submetidas a uma série de 

modificações pós-traducionais de modo a melhorar a sua estabilidade e resistência à tração à 

pele. Em contraste, a elastina constitui cerca de 5% da derme, fornecendo a pele com 

elasticidade e resiliência.
60 

2.3.    Envelhecimento cutâneo 

O envelhecimento cutâneo é um processo biológico muito complexo, definido por um conjunto 

de alterações do revestimento cutâneo, resultantes das progressivas modificações nos seus 

diversos constituintes. Estas modificações acontecem em todas as camadas da pele e são 

visíveis a nível histológico e fisiológico. As causas de envelhecimento cutâneo podem ser 

intrínsecas (genéticas, cronológicas, imunológicas, hormonais, catabólicas, ponderais) ou 

extrínsecas (fotoexposição, gravidade, musculares e estilo de vida).
61, 62 

O envelhecimento 

extrínseco é influenciado, sobretudo pela exposição solar, originando fotoenvelhecimento, que 
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muitas vezes se sobrepõe ao envelhecimento intrínseco.
63

 Este processo inicia-se por volta dos 

25 anos, começando a aparecer as primeiras rugas de expressão, embora os sinais visíveis de 

envelhecimento só serão notórios aos 35 anos (aproximadamente).
61

      

2.4.    A Menopausa 

Alterações ao nível do Sistema nervoso central, relacionadas com idade, nomeadamente ao nível 

dos padrões de secreção da hormona libertadora de gonadotrofina (GnRH), precedem a 

depleção folicular e podem desempenhar um papel fundamental na menopausa. Uma vez que os 

folículos ováricos não respondem a secreção da hormona luteinizante (LH) e hormona folículo-

estimulante (FSH), os níveis de estrogénio e progesterona baixam. A perda do mecanismo de 

feedback negativo do estrogénio sob GnRH e LH/FSH, resulta num marcado aumento da 

concentração de LH e FSH.
64

 A Menopausa tipicamente ocorre entre os 45 e os 55 anos. Define-

se como o momento em que ocorre a último menorreia, não voltando a mulher a menstruar no 

ano seguinte.
61

 A produção de estrogénio e progesterona não cessa por completo, mas o défice 

em estrogénio que se verifica é responsável pela maioria dos sintomas associados à 

menopausa.
64

 

2.5.    Efeitos da menopausa sobre os componentes estruturais da pele 

Diversas funções críticas de pele têm-se revelado hormono-dependentes. Os esteróides sexuais 

desempenham, claramente, um papel-chave no envelhecimento cutâneo, uma vez que se 

observa uma relativa diminuição de receptores do estrogénio e progesterona a partir do início 

do climatério, podendo assim este fato explicar em parte a degradação da aparência da pele a 

partir da perimenopausa.
65

 Envelhecimento hormonal da pele co-existe com o envelhecimento 

cronológico, fotoenvelhecimento, acção de fatores ambientais e um declínio de várias 

atividades metabólicas, resultando na perda de qualidade da pele.
60,61

 A derme sofre várias 

alterações morfológicas, físicas e químicas. De uma forma geral, muitas das funções da pele 

acabam por diminuir com a idade. A deficiência em hormonas sexuais pode contribuir para o 

envelhecimento acelerado da pele, no entanto, é difícil distinguir entre as mudanças que 

ocorrem especificamente com a idade, e aqueles que ocorrem com devido à escassez de 

estrogénio.
60

 

Ao nível da epiderme, assim como de outras camadas verifica-se, que a diminuição das 

hormonas sexuais diminui a proliferação celular resultando em atrofia (Fig. 6). Sabe-se também 

que o crescimento e manutenção dos capilares dérmicos são controlados, principalmente, pelo 

estrogénio. Atendendo à diminuição desta hormona, o suprimento sanguíneo ao nível da derme 

encontra-se significativamente reduzido durante a menopausa, o que faz com que menos 

nutrientes e oxigénio estejam disponíveis no estrato germinativo e nas camadas basais da 

epiderme. Estes factores contribuem para diminuição da espessura da epiderme devido a 
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diminuição que se observa na taxa de renovação celular.
66

A diminuição do número de proteínas 

de ancoragem, resultante do envelhecimento leva, também a um achatamento da junção dermo-

epidérmica.
61

  

Além de todas estas mudanças a nível trófico, ocorrem também alterações ao nível dos 

melanócitos, pois estas células estão sob o controlo das hormonas sexuais. Com as alterações 

endócrinas associadas à menopausa os mecanismos de regulação a que os melanócitos estão 

sujeitos ficam alterados, o que pode provocar redução na produção de melanina, adquirindo, 

geralmente, a pele uma tonalidade mais clara a partir da menopausa e por esse motivo torna-se 

mais susceptível a danos provocados pela exposição solar. Surgem, também durante a 

menopausa, os chamados “pontos de senis” (age spots) manchas de hiperpigmentação. Estas 

manchas acastanhadas aparecem, devido à falta de regulação na produção de melanina. Em 

áreas, anteriormente expostas aos raios UV, a produção de melanina aumenta, dando origem a 

estas manchas principalmente, na face, mãos, braços e peito.
66

 

Na derme, à semelhança do que acontece com a epiderme, também sofre diminuição de 

espessura com o envelhecimento (Fig. 6). Essa diminuição da espessura está relacionada 

directamente com a diminuição de colagénio, água e glicosaminoglicanos. O estudo de 

Sauerbronn et al. demostra que há uma forte correlação entre a perda de colagénio cutâneo e a 

deficiência de estrogénio secundária à menopausa. Cerca de 30% do colagénio cutâneo é 

perdido nos primeiros cinco anos após a menopausa. O conteúdo total de colagénio diminui em 

média de 2,1% por ano na pós-menopausa durante um período de 15 anos.
67

 Com 

envelhecimento há uma redução no número de fibroblastos capazes de sintetizar o colagénio, o 

que contribui para um aumento no relaxamento cutâneo, o que torna as rugas mais evidentes. 
60

 

As fibras de elastina estão intimamente ligadas e interligadas com as fibras de colagénio, de tal 

modo que após um estiramento passageiro, elas conseguem voltar ao estado inicial, evitando o 

estiramento excessivo. A par da diminuída produção de fibras de colagénio também, a 

produção de fibras de elastina diminui, resultando na perda de densidade e elasticidade. 

Estudos histológicos demonstram que a administração de estrogénio tópico pode aumentar o 

número e a espessura das fibras elásticas da pele.
68

 A hidratação cutânea é essencial para 

garantir um aspeto saudável.
60

 A secura cutânea está associada à redução na função barreira da 

epiderme, que resulta no aumento da perda de água trans-epidérmica.
66

 e à diminuição na 

produção de factor humectante natural (FHN).
61

 Sabe-se também que a diminuição das fibras 

de colagénio e elastina mediada pelas mudanças hormonais contribuem para a diminuição da 

concentração de glucosaminoglicanos
61

, moléculas têm uma elevada capacidade de ligação de 

água, e são essenciais para a hidratação cutânea, o que pode também contribuir para a secura e 

perda de luminosidade
60

 A pele seca é uma das queixas dermatológicas mais comuns em 

mulheres mais velhas. Um estudo epidemiológico com 3875 mulheres na pós-menopausa 
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verificou que 36,2% tinham pele seca. O uso de estrogénio estava associado com uma 

diminuição estatisticamente significativa da probabilidade de apresentar pele senil. Estes 

efeitos positivos podem estar relacionados com o estímulo na produção de mucopolissacarídeos 

e de ácido hialurónico, desencadeado pelo estrogénio, que se correlacionam com um aumento 

do teor de água.
69

 

A contracção contínua dos músculos faciais favorece a formação de linhas de expressão, 

especialmente na testa, em torno dos olhos e nas dobras nasolabiais. Com o passar do tempo, 

associada à desorganização do tecido cutâneo, a estrutura da pele deteora-se e torna mais 

provável a formação de rugas. A desidratação é um dos factores mais importantes para a 

formação de rugas, pois a barreira hidrolipídica da pele seca é de menor qualidade, tornando a 

pele mais frágil e vulnerável às agressões externas e à perda de densidade.
70,71

 

A hipoderme é igualmente afetada pela diminuição nas hormonas sexuais, que provoca 

diminuição na actividade de adipócitos, resultando posteriormente, na atrofia do tecido adiposo 

e consequente perda de volume, que altera a estrutura e forma da cara e pode dar lugar à 

formação de rugas. As alterações mais visíveis e características deste processo ocorrem na face 

ao nível da testa, a mandíbula, sulcos nasolabiais e queixo.
61,71 

 

 

 

 

Figura 6 – Alterações cutâneas associadas com o envelhecimento e menopausa. Adaptado de A.D.A.M. 

2.6.    Prevenção do envelhecimento cutâneo 

A partir dos 25 anos começam a observar-se os primeiros sinais de envelhecimento na 

superfície da pele. Inicialmente, aparecem linhas finas e com o decorrer do tempo, segue-se o 

aparecimento de rugas, perda de densidade e perda de volume. A pele envelhece devido a 

diferentes factores, nem todos esses factores podem ser controlados e alterados, no entanto, 

outros podem ser controlados até certo ponto, por uma abordagem preventiva. O conhecimento 

de fatores internos e externos que afetam a estrutura e função da pele pode ajudar a fazer 

escolhas certas para o tratamento e prevenção do envelhecimento.
71

 

Os produtos dermocosméticos para peles maduras, de uma forma geral são formulados com o 

objectivo de desacelerar os processos de envelhecimento, através da ativação da renovação 

celular e regeneração cutânea, estimulação das fibras de colagénio e elastina, melhoria da 
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microcirculação, tudo de forma a tornar a pele mais resistente à ação de factores de 

envelhecimento endógenos e exógenos.
61

 Hoje em dia encontram-se disponíveis vários tipos de 

ingredientes activos cuja função é ajudar a prevenir e diminuir os sinais do envelhecimento. 

Diferentes categorias como: ácidos α-hidroxiácidos (AHAs), antioxidantes, factores de 

proteção solar e ingredientes que favorecem a comunicação celular, entre muitos outros 

disponíveis em vários tipos de formulações anti-idade.
72,73

 

A radiação solar é o factor ambiental que mais afecta a pele humana, em particular a radiação 

ultravioleta (UV). Ambas as radiações UVA e UVB causam danos nos tecidos biológicos, 

embora devido a mecanismos distintos. A produção de espécies reativas de oxigénio (ROS) 

pode ser originada processos biológicos normais, como a respiração celular, ou a partir de 

agentes exógenos, como a radiação UV, que intensifica a formação de tais espécies de na pele. 

Estas ROS estão directamente relacionadas com o fotoenvelhecimento.
72

 As defesas da pele 

contra danos oxidativos tornam-se mais vulneráveis com a idade, o que limita a reparação de 

danos que ocorrem nas moléculas de DNA.
72,74

 A utilização tópica de compostos com 

propriedades antioxidantes, compostos com capacidade para sequestrar as ROS, pode reforçar a 

ação protectiva das moléculas endógenas da pele. Compostos como os carotenóides, resveratrol, 

extrato de sementes de uva, chá verde, soja as vitaminas C e E são apenas alguns dos 

ingredientes ativos descritos na literatura como capazes de agir ao nível da proteção contra a 

radiação solar e ação antioxidante.
72

 

Os α-hidroxiácidos (AHA) constituem uma classe de compostos com características 

esfoliantes.
75

 Fazem parte desta classe de compostos o ácido láctico, o ácido glicólico, ácido 

mandelico, ácido málico, o ácido tartárico e o ácido cítrico.
76

 Todos estes ácidos têm em comum 

o facto de atuar apenas nas camadas mais superiores da pele.
73,75

. No estrato córneo, estes 

compostos reduzem a coesão entre os corneócitos, o que se traduz num alisamento da pele.
76

 

Este alisamento pode ser útil nas peles maduras, pois contribui na redução da hiperpigmentação, 

linhas mais marcadas e rugas, melhorando o aspeto da pele.
73

 Estudos relacionam a utilização 

destes compostos com o aumento na produção de colagénio, de ácido hialurónico e com a 

proliferação de fibroblastos, aumentando o turnover das células da pele, que se encontra 

diminuído com a idade.
77

 

“Retinoides” é um termo genérico atribuído a um vasto conjunto de compostos químicos 

derivados da vitamina A, de origem sintética e de origem natural.
78,79

 Esta classe de compostos 

contrariamente aos AHAs exerce o seu efeito na derme, onde estimulam a produção de novas 

linhagens celulares, pela ligação a receptores nucleares específicos o que modela a expressão de 

genes envolvidos na diferenciação e proliferação celular.
79,80
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A utilização de péptidos em formulações cosméticas é uma tendência relativamente recente. 

Estas cadeias curtas de aminoácidos funcionam essencialmente como comunicadores celulares 

responsáveis pelo envio de sinais para as camadas dérmicas de forma, a que a pele execute 

determinadas funções. Estas moléculas são agrupadas de acordo com as suas funções como 

estimular a síntese de colagénio e elastina, relaxar rugas e inibição de certas enzimas, entre 

outras.
73

 

O ácido hialurónico é uma substância naturalmente presente na pele, extensamente utilizado em 

formulações anti-idade, esta molécula tem capacidade de ligar água, cerca de 30 vezes o seu 

peso molecular. Como ingrediente ativo para a cuidados cutâneo é-lhe atribuído potente acção 

no preenchimento da pele dessa forma é utilizada de para reduzir as rugas. Estudos em modelos 

animais revelam proliferação das células cutâneas e estimulação da diferenciação celular.
72

 

2.7.    Aconselhamento Farmacêutico 

A pele é um orgão complexo na sua estrutura e função, difere de pessoa para pessoa sendo 

influenciada pelo fototipo, idade, estado de saúde, medicação, hábitos de exposição solar, estado 

emotivo e época do ano. Tendo em conta estas características o aconselhamento de produtos 

dermocosméticos deve ser feito com base em 3 variáveis: a primeira é a análise visual rigorosa 

da pele da utente de onde se procura retirar o máximo de informação. Pois, apesar de muitas 

vezes as gamas se encontrarem divididas por idade (primeiras rugas, rugas mais profundas), 

devemos ter sim em atenção a idade, mas mais do que isso devemos avaliar o aspeto da pele, 

pois muitas vezes peles mais jovens estão sujeitas a maior envelhecimento, devido a factores 

extrínsecos e até intrínsecos a que esta sujeita, podendo ser aconselhado um produto que 

caracteristicamente seria usado por outra faixa etária. Segue-se o conhecimento aprofundado do 

produto que vai ser aconselhado. Por último entender as expectativas que o consumidor deposita 

no tratamento e procurar de forma ética atender as necessidades e procurar não o defraudar. É 

através da articulação destas 3 variáveis que se obtém o sucesso na escolha do produto.
62

 Muitas 

vezes o produto aconselhado poderá não exercer o efeito que o utente desejaria, assim é 

necessário ir experimentando até perceber qual o produto que melhor responde as suas 

necessidades e expectativas.
73

 

Como o processo de envelhecimento cutâneo se inicia muito tempo antes da menopausa é de 

todo o valor que se comece um programa de cuidados com a pele, quando ainda se é jovem de 

forma a chegar aos 50 ou 60 anos com a pele mais saudável. Como os cuidados diários atrasam 

o envelhecimento cutâneo estes devem ser um gesto repetido diariamente, a higiene, hidratação 

e proteção solar deverão idealmente ter lugar. A higiene deve ser adequada ao tipo de pele, 

utilizando para esse efeito produtos não agressivos à base de tensioactivos suaves, com elevada 

tolerância, respeitando o pH fisiológico, o filme hidrolipídico e a camada córnea. A esfoliação 

é recomendada, mais uma vez de acordo com a tipologia cutânea (pele seca, pele oleosa ou pele 
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mista), pois permite eliminar células mortas e à superfície ao mesmo tempo que promove o 

turnover nas camadas mais profundas, permitindo posteriormente que os produtos aplicados 

penetrem em maior profundidade.
82

 A hidratação diária da pele é fundamental para a 

manutenção do filme hidrolipídico e deve também ser adequada ao tipo de pele.
81,82 A proteção 

solar é um cuidado básico de extrema importância, uma vez que a radiação contribui tanto para 

o fotoenvelhecimento como para o desenvolvimento de patologias.
73

 

Além de todas as recomendações ao nível de cuidados diários, recomenda-se também uma dieta 

equilibrada rica em frutas e legumes, fonte de antioxidantes, que ajudam a eliminar os danos 

dos radicais livres na pele. Em alguns casos pode ser necessário recorrer à suplementação como 

vitaminas, micro ou  macro-elementos. O estilo de vida reflecte-se na qualidade da pele, nesse 

sentido é importante praticar de desporto, dormir o número suficiente de horas e evitar o 

tabagismo. Estas recomendações podem resultar na estimulação do metabolismo dos tecidos, 

permitindo a sua auto-regeneração e oxigenação celular adequada, o que afecta positivamente 

não só a pele, mas todo o organismo.
61,71 

2.8.     Aconselhamento dermocosmético personalizado 

2.8.1. Caso I 

Mãe (53 anos) e filha dirigem-se à Farmácia, como a mãe faz anos a filha pretende 

oferecer-lhe alguns produtos de beleza, uma vez que a sua mãe é descuidada com a 

aparência da sua pele e ela gostaria que ela tivesse uma ar mais jovem e saudável. A 

perda de densidade tende a afectar as mulheres, particularmente durante e após a 

menopausa, manifesta-se na superfície cutânea de três formas básicas: pele mais fina; 

rugas mais profundas, uma vez que a pele perde firmeza e elasticidade.
85

 Pela análise da 

pele desta senhora percebemos que apresenta perda de densidade cutânea e por 

conseguinte, rugas marcadas, além de que a pele está um pouco mal tratada, pois não 

usa protector solar o que lhe esta a provocar fotoenvelhecimento mais acelerado (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

                                                        Figura 7 – Partes do rosto da senhora do caso I. 
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Aconselhamento Farmacêutico: No caso desta senhora recomendou-se a utilização de Roc® 

Complete Lift™ (ideal a partir dos 45 anos). De forma a combater flacidez e proporcionar mais 

firmeza à pele. Este produto proporciona um efeito lifting cosmético, ao mesmo tempo que 

estimula a produção de elastina para manter o efeito lifting por mais tempo. Como à noite a pele 

está mais receptiva aos tratamentos, uma vez que a capacidade de regeneração é maior, 

recomendou-se a utilização de um creme de noite. Ao nível da protecção solar foi aconselhado 

um protector solar especialmente desenvolvido para as peles maduras Roc® Soleil Protexion+ 

Antienvelhecimento FPS 50+. 

2.8.2. Caso II 

Uma Senhora com 57 anos dirige-se à Farmácia e pede aconselhamento quanto ao melhor creme 

de dia para a sua pele. Refere ter pele normal, não tendo sensibilidade e afirma nunca ter 

utilizado nenhum produto especialmente indicado para o envelhecimento cutâneo, mas que 

agora se preocupa mais com a sua aparência e procura algo que a possa ajudar a disfarçar as 

rugas e perda de firmeza, assim como dar à sua pele um tom mais brilhante. 

Pela observação da pele desta Senhora nota-se perda significativa no tecido adiposo, o que se 

traduz em perda de volume (refere ter sofrido de um carcinoma gástrico e teve de remover o 

estômago na totalidade, perdendo muito peso) assim como flacidez e arquitectura cutânea 

desorganizada, os traços tornaram-se mais marcados, as rugas mais vincadas e instaladas e o 

oval do rosto está relaxado. Observa-se ainda a presença de várias manchas na pele. A Senhora 

afirma sempre ter tido sardas, mas que com o envelhecimento e a exposição solar que a 

situação se agravou nos últimos anos. 

Esta Senhora é m caso em que podemos observar a inversão do chamado “triângulo de beleza”. 

Num rosto jovem podemos ver as maças do rosto altas, bochechas cheias, pele lisa e a linha da 

mandibula fina e bem definida. Essas características combinadas determinam a forma e 

estrutura do rosto que é mais larga no topo e afinando para o ponto mais estreito localizado no 

queixo, conferindo um aparência descontraída e jovem (Fig.8). À medida que envelhecemos, os 

sinais de perda de volume fazem com que o triângulo se inverta, linha mandibular mais larga e 

solta, flacidez no formato do rosto, bochechas mais achatadas, rugas na testa e sobrancelhas e 

rugas verticais no lábio superior esta combinação resulta num aspeto mais envelhecido (Fig. 9), 

que podemos observar nesta senhora (Fig. 10).
83 
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Figura 8 – O “triângulo da beleza” associado a um aspeto jovem.83 

 

 

 

 

               

Figura 9 – Inversão do “triângulo da beleza” e alteração das feições do rosto.83 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Imagens das zonas da face mais afectadas pelo envelhecimento. 

 

Aconselhamento Farmacêutico: O objectivo a atingir nesta Senhora será atenuar as rugas 

instaladas e o relaxamento cutâneo, recuperar os volumes do rosto, redensificar a pele e 

redesenhar o oval do rosto. Para obter estes resultados foi aconselhado o creme sedoso definidor 

de dia e noite da gama Liftissime da Lierac®, para obter o efeito Lifting 3D e assim uma 

eficácia imediata e a longo prazo foi ainda aconselhado o sérum da mesma gama, com 

concentração mais elevada no complexo ativo e enriquecido com outros componentes 

potenciadores. Aconselhou-se a aplicação do sérum logo após a limpeza da pele, quer pela 

manhã, quer à noite e em seguida a aplicação do creme. De forma a obter melhores resultados é 

recomendado que aplique o creme de baixo para cima e com ligeira massagem que poderá ter 

efeito drenante ou tonificante.
 
Para uma protecção solar mais eficaz foi aconselhado o protector 

Foto Ultra ISDIN® Age Repair, de forma a proporcionar um fator de protecção solar muito 
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elevado (FPS 50+ UVA 32), contribuindo para a reparação dos danos causados pelo sol ao nível 

do DNA e reverter os sinais de fotoenvelhecimento (mais luminosidade e melhor aspeto).
84 

2.8.3. Caso III 

Senhora de 61 anos dirige-se à Farmácia pois a sua pele esta muito seca, áspera, por vezes 

apresenta descamação e prurido (Fig. 11). Afirma ingerir pouca água diariamente e pensa que 

este facto possa estar a influenciar o aspeto da sua pele. Pretende obter um aspeto mais 

saudável, hidratado e brilhante, não faz questão de corrigir as rugas e perda de densidade, 

porque é algo que não a incomoda. A secura induzida pela idade é um problema que se torna 

mais perceptível com o passar dos anos, devido as alterações morfológicas e hormonais que 

ocorrem, conferindo à pele um aspeto mais envelhecido e baço, assim esta questão requer 

tratamento adicional à medida que as senhoras vão envelhecendo.
 86 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11 – Zonas do rosto da Senhora do caso III. 

 

Nota: Todas as Senhoras citadas neste relatório consentiram a divulgação das imagens do seu rosto, por meio de um 

consentimento informado escrito (Anexo 14). 

Aconselhamento Farmacêutico: A pele seca necessita de cuidados diários completos de forma a 

melhorar a sua aparência. Este tipo de pele pode tornar-se muito mais sensível a soluções que 

contenham substâncias demasiado agressivas como sabões alcalinos, encontradas em muitos 

agentes de limpeza. A limpeza deve ser levada a cabo com um produto suave e que não retire 

humidade à pele e que seja isenta de perfumes e corantes. Lavar o rosto com água muito quente 

é também uma prática a evitar, pois contribui para a eliminação do FHN, deixando a pele 

ressequida. Assim sendo, recomendou-se a utilização de uma solução micelar da marca 

Eucerin®, Eucerin DermatoCLEAN 3 in 1, composta por um complexo de limpeza extrasuave e 

ingredientes ativos hidratantes e um creme diário Eucerin® Hyal-Urea creme de dia constituído 

por ureia, uma substância que constitui o FHN com capacidade de fixação de moléculas de água 

e o ácido hialurónico substância com capacidade de conservar a humidade, desta forma obtém-
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se hidratação intensa, o que permite evitar a secura e consequente aparecimento de rugas. Foi 

ainda apresentada a possibilidade de colocar um sérum antes do creme de forma a potenciar a 

hidratação, mas a senhora achou que eram demasiados produtos não iria ter tempo para os 

utilizar a todos. Ao nível da exposição solar recomenda-se a utilização de filtros solares com 

elevada proteção UV, que a senhora já utiliza diariamente. É igualmente importante evitar tudo 

que seque ainda mais a pele, como por exemplo locais com temperaturas extremas e o ar muito 

quente, frio ou seco porque pode alterar o equilíbrio de humidade da pele e que ingira líquidos 

em quantidade suficiente ao longo do dia.
86 

Outras opções dermocosméticas poderiam ter sido 

indicadas, para este e para os outros casos, seguem em anexo, outras alternativas (Anexo 13). 

2.9.    Conclusão do caso de estudo 

É cada vez mais importante, que o envelhecimento seja encarado como uma etapa natural da 

vida, para isso é importante a nível psicológico que as pessoas se sintam satisfeitas com o seu 

aspeto físico. Tendo e conta que o envelhecimento cutâneo é um processo biológico que pode 

ser controlado em alguma medida, recorrendo aos produtos certos e a uma rotina de cuidados 

diários, os cuidados dermocosméticos podem permitir aligeirar a passagem do tempo 

contribuindo para a manutenção de um aspeto jovial e saudável, que de alguma forma ajuda a 

mulher a sentir-se com mais auto-estima e satisfação pessoal.  

O estudo do aconselhamento dermocosmético relacionado com a menopausa e envelhecimento 

cutâneo permitiu-me adquirir competências e conhecimento mais aprofundado sobre os 

produtos anti-envelhecimento que se traduziu num atendimento ao utente mais personalizado e 

profissional, adequado às suas necessidades, expectativas e possibilidades económicas. A 

compilação de informação realizada por mim para os colegas da Farmácia penso que contribuiu 

para a sua formação e até pode vir a servir de material de apoio, o que para mim é muito 

agradável. 
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Conclusão 

A experiência diária é fundamental para por em prática o conhecimento teórico adquirido ao 

longo dos 5 anos académico. O estágio em Farmácia Comunitária é sem dúvida um marco no 

início da minha vida profissional, pois permitiu-me adquirir capacidades a nível prático, ao 

nível do relacionamento com as diversas entidades (utentes e outros profissionais de saúde), 

capacidade de resposta, autonomia e responsabilidade. No começo passei por um período de 

adaptação, onde surgiram, inseguranças e dúvidas, que tive de aprender a ultrapassar de forma a 

adaptar-me a este novo ambiente profissional. A cada dia de estágio foram surgindo novos 

ensinamentos e desafios, que me fizeram crescer a nível profissional e pessoal, nessas novas 

situações tive o apoio dos colegas da Farmácia, que me transmitiram os seus conhecimentos e 

assim me ajudaram a crescer como Farmacêutica e fizeram de mim uma melhor profissional. 
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Anexos 

 

Anexo 1 - Exemplo de requisição especial de psicotrópicos e estupefacientes.  
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Anexo 2 – Exemplo de uma Nota de devolução. 
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Anexo 3 – Circular de suspensão de comercialização Niquitin Menta 1,5mg e 4mg, embalagens 

de 20 e 60 unidades. 
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Anexo 4 - Classificação dos produtos da Farmácia segundo o enumerado no Artigo 33º do 

Decreto-Lei nº 171/2012, 1 de agosto. 

 

Classificação Definição Quadro Legal  

 

MSRM 

 

Medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do doente quando utilizados 

sem vigilância médica, quando utilizados com frequência em quantidades consideráveis 

para fins diferentes dos definidos, contendo substâncias, atividade ou reações adversas 

que seja indispensável aprofundar e caso se destinem a administração parentérica.  

Artigo 114º  

DL nº 128/2013 

MNSRM 

 

Medicamentos que não preenchem as condições de MSRM obrigatória, não sendo por isso 

comparticipados, salvo os casos previstos na legislação. Deste modo estão menos 

condicionados pelos aspetos legais, apesar de serem produtos em que é essencial o 

aconselhamento/indicação farmacêutica. 

 

 

DL nº 128/2013, 5 de 

Setembro 

 

 

PCHC 

 

 

 

 

Substância ou preparação destinada a ser posta em contato com as diversas partes 

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

lábios e órgãos genitais externos, dentes e mucosas bucais, com a finalidade os limpar, 

perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os 

odores corporais.  

 

DL n.º 115/2009, 18 de 

Maio 

 

Medicamentos  

Homeopáticos  

 

 

 

Medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

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

ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que 

pode conter vários princípios. 

DL nº128/2013, 5 de 

Setembro 

 

Preparações 

oficinais  

e magistrais  

 

O preparado oficinal é produzido segundo indicações de uma farmacopeia ou de um 

formulário oficial, numa farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares, 

destinado a ser dispensado diretamente aos doentes. A Fórmula magistral é destinada a um 

determinado doente, pressupondo uma receita médica.  

 

Artigo 3º  

D L  

n.º 176/2006, 30 de 

Agosto  

 

 

Produtos para 

alimentação especial  

 

Produtos alimentares que, devido à sua composição especial ou a processos especiais de 

fabrico, se distinguem dos géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao 

objetivo nutricional pretendido e são comercializados com a indicação de que 

correspondem a esse objetivo. Destina-se às pessoas cuja assimilação ou metabolismo se 

encontra perturbado; às que se encontram em condições fisiológicas especiais; e aos 

lactentes ou crianças entre 1 e 3 anos de idade em bom estado de saúde.  

 

Artigo 2º 

 DL n.º74/2010, 21 de 

Junho 9  

 

Produtos  

Fitoterapêuticos 

  

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.  

 

DL nº 128/2013, 5 de 

Setembro 

Produtos e 

medicamentos para 

uso veterinário 

Toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possessora de 

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 acção farmacológica, imunológica ou metabólica, 

a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. 

 

DL nº 148/2008, 29 de 

Julho  

 

 

Dispositivos 

médicos  

 

 

Qualquer instrumento, aparelho, equipamento ou software utilizado isoladamente ou em 

combinação, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, 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; controlo da conceção.  

 

Artigo 3º  

DL n.º145/2009, 17 de 

Junho  
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Anexo 5 - Representação de receita médica informatizada de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes (1) e documento de psicotrópicos correspondente (2). 
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Anexo 6 - Registo de entradas (1) e saídas de psicotrópicos (2).  
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Anexo 7 - Exemplo de Ficha de Preparação de medicamentos manipulados produzidos durante 

o período de estágio. 
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Anexo 8 - Exemplo de Ficha de Cálculo do preço de um medicamento manipulado produzido 

durante o estágio. 
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Anexo 9 – Exemplo de uma Nota de crédito. 
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Anexo 10 – Cronograma das atividades realizadas ao longo do estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefas/Meses Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recepção de encomendas; Arrumação dos produtos; Medição da tensão 

arterial; Preparação de MM. 

 

 

Início da realização de 

testes Bioquímicos; 

Recolha de 

medicamentos para o 

projecto Chimya. 

Início do atendimento sem supervisão; 

Responsabilidade pelo dinheiro das 

vendas efectuadas; Elaboração diária 

de uma “folha de caixa”. 

 

Atendimento 

sob supervisão; 

1º contacto com 

medicamentos 

veterinários. 

1º Contacto 

com SI 2000; 

Criação da 

página web 

da Farmácia.         
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Anexo 11 – Poster sobre a temática das IURs (frente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Anexo 11 – Poster sobre a temática das IURs (verso). 
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Anexo 12 – Dossier sobre envelhecimento cutâneo associado à menopausa. 
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Anexo 13 - Aconselhamento dermocosmético para peles maduras (alternativas). 

 

Caso I – Outras alternativas Dermocosméticas 

Produto Características Composição Aplicação 

 

Lierac® Premium Fluido 

Precioso 

Dia+Noite 

 

Corrige todos os 

sinais 

de envelhecimento: 

perda de densidade, 

rugas profundas, 

irregularidades e 

secura cutânea 

 

Extrato de papiro (4%) Extrato de pimenta negra 
(1%) Solução de ácido hialurónico puro (5%) 

Extrato de flores negras raras (3,5%) Complexo 

hidratante (9%): manteiga de ilipé (3%) e de 
karité (2%), camelina (0,5%), rosa  mosqueta 

(0,5%) e glicerina vegetal (3%). 

Aplicar de manhã e/ou à 

noite. Com as pontas dos 

dedos, no rosto e 

pescoço, do centro para o 

exterior. 

 

Eucerin® Hyaluron-

Filler 

Creme de dia 

 

 

Preenchimento das 

rugas desde o 

interior para as 

reduzir visivelmente  

 

Aqua, Glicerina, Dicaprylyl Carbonate, Ethylhexyl 

Salicylate, Octocrylene, Cyclomethicone,Butyl 

Methoxydibenzoylmethane, Methylpropanediol, Alcohol 

Denat, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl 

Triazine, Cetearyl Alcohol, Aluminum Starch 

Octenylsuccinate, Extracto de germen de Glycine 

Soja, Dimethicone, Sodium Hyaluronate, Methyl 

Methacrylate Crosspolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, Ammonium 

Acryloyldimethyltaurate/VP 

Copolymer, Carbomer, SodiumStearoyl 

Glutamate, Dimethiconol,Sodium Chloride, Trisodium 

EDTA, 1,2-Hexanediol, Phenoxyethanol, Parfum 

 

Aplicar com massagem, 

sobre a pele limpa, da 

cara, pescoço e decote, 

evitando a zona do 

contorno dos olhos. 

    

 

 

 

Caso II – Outras alternativas Dermocosméticas 

 

Produto Características Composição Aplicação 

 
Roc® 

MultiCorrexion 

Dia+Noite 

 

Indicado + 55anos. 

Formula 

enriquecida com 

vitamina A, E, 

minerais activos e 

agentes de 

hidratação e 

luminosidade. 

5 Acções 

antienvelhecimento. 
 

 

Aqua, Homosalate, Isononyl Isononanoate, Glycerin, Ethylhaxyl 

Salicylate, Steareth-2, Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 

Ascorbyl Glucoside, Cyclopentasiloxane, Styrene/Acrylates 

Copolymer,Butyrospermum Parkii Extract, Stéarath-21, Behenyl Alcohol, 

C30-38 Olefin/lsopropyl Maleatete/MA Copolymere, Caprylyl 

GIycol, Bisabolol, Dimethicone, Squalane, Retinol, Magnesium Aspartate, 

Zinc Gluconate, Copper Gluconate, Carbomer, Dimethicone Crosspolymer, 

Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 

Copolymer, PEG-8 Laurate, Polysorbate 20, Laureth-23, Polysorbate-60, 

Layreth-4, Sodium Dodecylbenzesulfonate, Linseed Acid, Acrylates 

Copolymer, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, BHT,Tocopherol, 

Ascorbic 

Acid, BHA, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, 

Potassium Sorbate, Parfum, CI 77019, CI 77891. 

 

Aplicar de manhã 

e/ou à noite, em 

todo o rosto e 

pescoço, 

massajando 

suavemente. 

 

 
Eucerin ® 

Volume-Filler 

Creme de dia 

 

Ajuda a 

restabelecer o 

volume perdido e 

redefinir os 

contornos do rosto. 

Pele mais firme e 

rugas reduzidas.  

 

Aqua, Glicerina, EthylhexylSalicylate, Butyl 

Methoxydibenzoylmethane, Alcohol Denat,Cetearyl Alcohol, Dibutyl 

Adipate, Hydrogenated Coco-Glycerides, Phenylbenzimidazole Sulfonic 

Acid, Methylpropanediol, C12-15 Alkyl Benzoate, Aluminum Starch 

Octenylsuccinate, Arginine HCL, Bis-Ethylhexyloxyphenol 

Methoxyphenyl Triazine, Magnolia Officinalis Bark Extract, Pimpinella 

Anisum Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Methyl Methacrylate 

Crosspolymer, Carbomer, Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium 

Chloride, Silica Dimethyl Silylate, Dimethicone, Trisodium EDTA, 1,2 

Hexanediol, Phenoxyethanol, Parfum 

 

Aplicar com 

massagem, sobre 

a pele limpa, da 

cara, pescoço e 

decote.  

    

 

http://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes/G/Glycerin
http://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes/G/Glycine%20Soja%20Germ%20Extract
http://www.eucerin.es/nuestras-investigaciones/base-de-datos-de-ingredientes/G/Glycine%20Soja%20Germ%20Extract
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Caso III – Outras alternativas Dermocosméticas 

Produto Características Composição Aplicação 

 

Lierac® Arkéskin + 

 

 
 

Indicado para 

envelhecimento 

hormonal. 

Restaura a 

integridade cutânea, 

combatendo a 

desidratação. 

 

 

Cytonacre sp (0,5%) Extrato de sésamo e de castanho (5%) 
Complexo NMF e ácido hialurónico (5%) Insaponificáveis de 

sésamo e de gérmen de trigo (0,5%) Ureia e glicerina (5%) 

 

Aplicar de manhã 

e/ou à noite no 

rosto e pescoço, 

massajando 

suavemente. 

 

Eucerin® 

DermoDENSIFYER  

Creme de dia 

 

 

Indicado para 

envelhecimento 

hormonal. 

Melhora a 

densidade cutânea, 

elasticidade e 

luminosidade assim 

como diminui as 

rugas. 

 

 

Aqua, Glicerina, EthylhexylSalicylate, Octocrylene, Octyldodecanol, Butyl 

Methoxydibenzoylmethane, Glyceryl Stearate Citrate, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Dicaprylyl Ether, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl 

Triazine, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, 

Polymethylsilsesquioxane, Butylene Glycol 

Dicaprylate/Dicaprate, Arctium Lappa Fruit Extract, Pimpinella Anisum 

Fruit Extract, Hydrogenated Coco-Glycerides, Aluminum Starch 

Octenylsuccinate, Sodium Carbomer, Trisodium EDTA, Acrylates/C10-30 

Alkyl Acrylate Crosspolymer, Dimethicone, 1,2-

Hexanediol, Phenoxyethanol, Dehydroacetic Acid, Parfum 

Aplicar com 

massagem, sobre 

a pele limpa, da 

cara, pescoço e 

decote. 
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Anexo 14 – Exemplo de Consentimento Informado escrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


