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RESUMO 

 
O presente relatório resulta dos três meses de estágio efetuados na Farmácia São 

Martinho.  

Está dividido em duas partes: a parte I, corresponde à descrição dos três meses de 

estágio efetuados na farmácia, onde foi abordado tudo o que foi realizado e os 

conhecimentos adquiridos; e a Parte II corresponde à descrição de dois temas 

desenvolvidos e que foram dados a conhecer aos utentes da farmácia no período de 

estágio: a Dermatite Atópica e a Higiene Íntima.  
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PARTE I 

 

1.1 – INTRODUÇÃO 
Após iniciar a última unidade curricular do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF) – Estágio – numa farmácia de oficina na cidade de Madrid, ao 

abrigo do programa de intercâmbio ERASMUS entre o mês de janeiro e abril do corrente 

ano, optei por finalizar os últimos três meses de estágio na minha cidade natal, Funchal, 

na ilha da Madeira. 

Embora tenha estado quase cinco anos a viver no Porto, sei que no Funchal certamente 

vou ser bem recebida e espero aprender muito ao longo destes três meses na Farmácia 

São Martinho – FSM – , de modo a tornar-me numa profissional de excelência. 

 

 

1.2 – FARMÁCIA SÃO MARTINHO: ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

1.2.1- Localização e inserção sociocultural 
A FSM localiza-se no Caminho de São Martinho número 15 D,  concelho do Funchal, ilha 

da Madeira. Encontra-se muito próxima de um bairro social, bem como de uma grande 

zona residencial com inúmeras habitações. Ao seu redor existem vários infantários, um 

centro desportivo, uma bomba de gasolina, um supermercado e uma área de serviços 

constituída por lojas, bancos e correios. Assim, os utentes que se dirigem à farmácia 

provêm de diferentes estratos sociais e de diferentes faixas etárias. 

A FSM abriu recentemente, em 2009, mas muitos dos seus utentes já conhecem os 

farmacêuticos e técnicos que trabalham na farmácia há muitos anos, pois a farmácia 

resulta da transferência da antiga farmácia do Chafariz, agora ChafarizFarma – 

parafarmácia – que se localiza mesmo no centro do Funchal, para a FSM. Portanto, a 

farmácia além de ser de passagem pontual tem um caráter familiar bem vincado, com a 

visita habitual de utentes que já frequentavam a farmácia do Chafariz com a sua família.  

 

1.2.2 - Horário de funcionamento 
A farmácia está aberta todos os dias do ano, excetuando o dia 25 de dezembro e o dia 1 

de janeiro, com um horário de funcionamento de segunda-feira a domingo das 9h-22h, 
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cumprindo assim o disposto no Decreto-Lei – DL– nº 172/2012, de 1 de agosto e a 

Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro. A FSM também efetua o Serviço Permanente, 

em que permanece 24h aberta de 15 em 15 dias. [1,2]  

1.2.3 - Recursos Humanos 
Segundo o DL nº 307/2007, de 31 de agosto, que regula a reorganização jurídica do setor 

das farmácias, a farmácia está dividida segundo o seguinte quadro de funcionários: 

• Quadro farmacêutico: As farmácias devem dispor de pelo menos um Diretor 

Técnico – DT – e de um Adjunto Substituto. Os farmacêuticos devem, 

tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da Farmácia.  

• Quadro não farmacêutico: Os farmacêuticos podem ser coadjuvados por Técnicos 

de Farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado.  

A FSM integra uma equipa de trabalho (Tabela 1) responsável e empenhada em prestar 

um serviço de qualidade aos seus utentes, com o objetivo máximo de assegurar o bom 

funcionamento da farmácia e zelar pela saúde e bem-estar da comunidade. É 

propriedade da Dra. Manuela Catarino. 

 

 

Tabela 1  –  Quadro de funcionários da farmácia São Martinho 

 

 
1.2.4 - Espaço exterior 

Dra. Manuela Catarino Farmacêutica e proprietária da FSM 
Dra. Paula Fernandes	   Farmacêutica e Diretora Técnica	  

Dr. Bruno Neves	   Economista. Responsável área financeira e 
Recursos Humanos	  

Dra. Sofia Vieira	   Farmacêutica e Diretora Técnica Adjunta	  
Dr. Tiago Carneiro	   Farmacêutico e Diretor Técnico Adjunto	  

Dra. Marília Parente	   Farmacêutica e Diretora Técnica Adjunta	  
Dra. Marlene Gonçalves	   Farmacêutica	  

Raul Gonçalves	   Técnico de Farmácia. Assistente 
Operacional. Encomendas	  

Fernanda Mendonça Técnica de Farmácia	  
Ana Pereira Técnica de Farmácia	  

Valdemiro Nóbrega Técnico de Farmácia	  
Esmeraldo Pereira Técnico de Farmácia. Assistente 

Operacional. Contabilidade e encomendas	  

Rosa Cró Assistente Operacional. Manutenção	  
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No seu espaço exterior a FSM obedece ao descrito no artigo 28º do DL nº 307/2007, de 

31 de agosto, facilmente identificável e visível pela  inscrição ‘’Farmácia São Martinho’’ e 

o símbolo cruz verde característica das farmácias e de luz intermitente quando se 

encontra de serviço. Na porta de entrada existe informação relativa ao horário de 

atendimento e o calendário dos dias em que efetua serviço permanente. Além do 

anteriormente referido, contém informação relativa à direção técnica e todos os serviços 

que oferece, como consultas de nutrição, consultas de pediatria, consultas de ortopedia, 

administração de injetáveis, consultas de medicina geral, entre outros. 

Ao lado da porta de entrada existe outra porta com um postigo para quando realiza 

serviço permanente e que marca a entrada para o consultório onde a FSM tem ao dispor 

do seu utente algumas atividades como consultas de podologia, nutrição e massagens. 

A farmácia é composta por um único piso, em que parte está acessível aos utentes e 

parte é somente de utilização técnica. Neste piso, existem duas montras com publicidade 

de produtos de dermofarmácia e cosmética e de Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica – MNSRM – que varia consoante a época do ano e os produtos mais requisitados 

pelos utentes.  

 

1.2.5 - Espaço interior 
Cumprindo com o DL nº 307/2007, de 31 de agosto e com as Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF), as instalações da farmácia garantem 

uma boa acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal. 

Está equipada com alarmes e extintores de incêndio e cumpre as  condições de 

temperatura  – inferior a 25º –, iluminação e humidade – inferior a 60% – adequadas. 

Estas são verificadas e registadas periodicamente garantindo a segurança conservação e 

preparação dos medicamentos. 

As caraterísticas interiores da FM encontram-se de acordo com a Deliberação 

nº2473/2007, de 28 de novembro, cumprindo com os requisitos de áreas mínimas e 

divisões obrigatórias. [3,4]  

 

Zona de atendimento ao público 
Na entrada da FSM existe um sistema de 

senhas, em que o utente aguarda a sua vez 

de ser chamado com o seu número de senha 

respetivo. Dispõe de cinco balcões de 

Figura 1 – Zona de atendimento ao público 
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atendimento, cada qual equipado com um computador, leitor ótico de código de barras, 

impressora e material de escrita (Figura 1) . Contém ainda um telefone e um telemóvel 

para contactar os distribuidores, e quatro máquinas portáteis de multibanco. Existe 

apenas uma caixa registadora, Cash Guard  – CG – em que somente é necessário 

passar o código de barras que é impresso num ticket que sai da impressora juntamente 

com a fatura que é emitida aquando da compra. O CG efetua o troco e admite que a 

compra foi paga pelo utilizador que se encontrava no balcão de atendimento do qual foi 

impresso o ticket. 
Neste local também faz parte uma balança eletrónica que faz a relação de IMC. A zona 

de atendimento ao público é espaçosa e permite que o utente se movimente livremente 

por alguns dos lineares laterais e expositores centrais a fim de uma visualização mais 

fácil e cómoda dos produtos aí expostos. Os produtos expostos variam desde MNSRM, a 

produtos de puericultura, leites, dermocosmética, cosmética, entre outros devidamente 

organizados. Além dos lineares laterais e expositores centrais, nos balcões encontram-se 

os produtos com maior rotatividade como frascos para análise de urina e alguns MNSRM 

garantindo assim o fácil e rápido acesso a estes.  

 
Área de atendimento personalizado 
A FSM tem três gabinetes de atendimento personalizado, em que de maneira privada o 

utente tem acesso a um atendimento confidencial e personalizado. Um dos gabinetes é 

indicado para as consultas das diferentes especialidades médicas que a farmácia  dispõe 

e consultas de nutrição e podologia; outro para a medição de parâmetros bioquímicos 

como a determinação do colesterol total, glicemia, triglicerídeos e medição da pressão 

arterial e por fim o terceiro gabinete é indicado para a administração de vacinas não 

englobadas no Plano Nacional de Vacinação – PNV– por 

um profissional de saúde devidamente credenciado para 

tal. De referir que a todos os utentes da FSM, aquando 

da medição de algum parâmetro bioquímico é 

disponibilizado um cartão para registar os valores 

determinados, permitindo um acompanhamento mais 

personalizado  do utente.  

 

Área de processamento de encomendas 
Esta área, na farmácia, faz parte da área técnica 

em que o utente não tem acesso. É o local Figura 2 – Área de processamento de 
encomendas 
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destinado a rececionar e conferir as encomendas. Está equipada com um computador, 

leitor de código de barras, fotocopiadora, fax, impressora e documentação para fins de 

contabilidade tais como faturas, devoluções, tabelas de preços e IVAS  aplicar (Figura 2). 

Área de Stock ativo 
Atrás dos balcões de atendimento encontra-se um armário com diferentes gavetas 

deslizantes identificadas por ordem alfabética onde se armazenam os medicamentos. Os 

medicamentos de uso veterinário estão armazenados num local específico separado dos 

medicamentos para uso humano. O mesmo se aplica para os suplementos vitamínicos, 

produtos de puericultura, produtos infantis e dietéticos como leites artificiais e farinhas, 

produtos de protocolo da Diabetes Mellitus, produtos de higiene íntima, nasal e auricular, 

produtos de dermocosmética, cosmética e dentríficos. Estes estão armazenados por 

categoria em estantes específicas e bem identificadas à parte do armário de 

armazenamento de medicamentos. Os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes encontram-se 

armazenados num local específico do armário e 

devidamente separados dos restantes medicamentos. 

Com esta organização além de se minimizar eventuais 

erros que possam ocorrer, diminui-se o tempo de 

procura do produto, contribuindo para a redução  do 

tempo de espera do utente na farmácia. 

Na área técnica da farmácia encontra-se um frigorífico 

com temperatura entre os 2º e 8º para armazenamento 

de produtos cuja refrigeração seja obrigatória como 

alguns colírios, insulinas, vacinas, entre outros. 

Nesta área também está localizado o armazém 

(Figura 3)  em que se encontram os produtos de grande stock como aqueles 

provenientes de grandes encomendas ou algumas unidades excedentes dos produtos 

que estão armazenados na área de atendimento. 

 
Laboratório 
Neste espaço são realizados medicamentos manipulados, fórmulas magistrais ou 

preparados oficinais preparados e dispensados sob a responsabilidade de um 

farmacêutico. 

Figura 3 – Armazém 
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Está devidamente equipado, com as condições de iluminação, higiene e ventilação 

adequadas, de modo a garantir a conservação das matérias-primas armazenadas e um 

bom trabalho do farmacêutico. Toda a bibliografia essencial à preparação de 

medicamentos manipulados como a Farmacopeia VII, o Formulário Galénico, legislação, 

fichas de preparação, entre outros também pode ser encontrada, devidamente 

organizada, no laboratório. A preparação de suspensões orais de antibióticos, bem como 

os testes de gravidez são efetuados também neste local, tendo sempre em conta as 

normas de higiene, rigor e segurança.  

 
Outras áreas 
A farmácia além do anteriormente descrito ainda apresenta um gabinete para a DT, 

cacifos, instalações sanitárias e uma pequena área de refeição num dos gabinetes 

mencionados. 

 

1.3 – BIBLIOGRAFIA E FONTES DE INFORMAÇÃO 
Segundo o Artigo 12º do Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos o 

farmacêutico tem o dever de atualização técnica e científica, uma vez que, considerando 

a constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas, o farmacêutico deve manter 

atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para melhorar e aperfeiçoar 

constantemente a sua atividade, por forma que possa desempenhar conscientemente as 

suas obrigações profissionais perante a sociedade.  

Na FSM são inúmeras as fontes de informação às quais o farmacêutico pode aceder. 

Cumprindo o disposto no Decreto Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, e seguindo as Boas 

Práticas Farmacêuticas a farmácia dispõe de um Prontuário Terapêutico, da Farmacopeia 

Portuguesa e demais documentos indicados pelo INFARMED sempre concordantes com 

a última edição impressa. 

Além do sistema informático utilizado, Winphar, que permite uma rápida pesquisa de 

qualquer dúvida que possa surgir relacionada com qualquer medicamento ou produto, os 

computadores da FSM permitem aceder a sites na internet credíveis e de qualidade no 

caso de se querer obter informação mais detalhada sobre um determinado assunto – 

INFARMED (Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento), CEDIME (Centro de 

Documentação e Informação sobre Medicamentos). 

 No decorrer do meu estágio utilizei muitas vezes o Simposium do Winphar e consultei o 

site do INFARMED sempre que surgia alguma dúvida. [3]  
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1.4 – GESTÃO DA FARMÁCIA 
1.4.1 - Sistema informático 
A FSM utiliza o sistema informático Winphar. Este permite efetuar encomendas e 

rececioná-las, processar vendas, aceder à ficha do produto e características essenciais 

deste, gerir stocks e prazos de validade existentes, faturar e emitir lotes de receitas, 

controlar as saídas e entradas de medicamentos psicotrópicos, entre outras operações 

fundamentais numa farmácia. Com o Winphar é possível gerir e organizar a farmácia, de 

modo a efetuar o melhor serviço possível. 

Para aceder ao programa é necessário introduzir um código de acesso pessoal. 

 

1.4.2 - Gestão de stocks 
Stock compreende todos os produtos existentes na farmácia num determinado momento 

passíveis de venda ou de serem utilizados. 

A gestão de um stock é essencial para o aspeto financeiro de uma farmácia. O equilíbrio 

entre a quantidade mínima de stock e a máxima é fundamental, pois pouco stock irá levar 

à insatisfação dos utentes quando as suas necessidades não forem alcançadas, optando 

em última instância por outro estabelecimento. Por outro lado, grande quantidade de 

stock está associado a stock parado o que implica que não haja tanta rotatividade de 

produtos, levando a menor rendimento para a farmácia, mais gastos de armazenamento 

e uma maior probabilidade de devoluções por expiração de prazos de validade. Gerir o 

stock numa farmácia acarreta um grande investimento quer económico como logístico. 

Assim, é indispensável analisar as diferentes variáveis que influenciam o mercado como 

a procura de determinados produtos devido a influência pela publicidade, época sazonal 

(solares, repelentes, anti-gripais) faixa etária de utentes, disponibilidade do fornecedor e 

quantidade monetária disponível para o investimento na aquisição de stock. 

O sistema informático da farmácia torna-se uma ferramenta essencial para tentar 

perceber as variações que ocorrem no mercado. Ao verificar em que altura do ano sai 

mais determinado produto é possível estabelecer um stock mínimo ou máximo e a partir 

daí efetuar encomendas consoante a rotatividade do produto. 

Ao estagiar, tive  a oportunidade de analisar a rotatividade de produtos com o auxílio do 

programa informático Winphar e estabelecer a relação entre stock mínimo e máximo. 

Também procedi à verificação das caducidades e armazenamento dos produtos 

cumprindo sempre o critério FIFO – First In First Out – prioritando sempre a venda de 

produtos cujo prazo de validade fosse mais curto em detrimento dos com prazo de 

validade mais longo. [5,6]  
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1.4.3 - Elaboração de encomendas 
A FSM efetua as suas encomendas a diferentes fornecedores consoante o tipo de 

produto que se trata. Tanto poderá fazer à Entregafarma, Centro Farmacêutico da 

Madeira ou Mamepe, entre outros, consoante as diferentes parcerias entre laboratórios e 

armazenistas. No caso de se se tratar de produtos que não tenham fornecedor na região 

como os provenientes da Pierre Farbre, L’OREAL, entre outros a encomenda é feita 

diretamente ao laboratório. 

Todos os dias são feitas duas encomendas, uma ao fim da manhã e outra ao fim da 

tarde. Assim que os diferentes produtos são vendidos tanto na parte da manhã como à 

tarde, informaticamente é feita uma proposta de encomenda segundo o stock máximo 

definido. O responsável pela encomenda tem de verificar se a quantidade de produto 

encomendada é suficiente para a procura, escolher os fornecedores a optar para cada 

produto e adicionar outros produtos que sejam necessários segundo os surtos de 

doença, rutura, altura do mês, bonificações de encomenda, entre outros. Além desta 

forma de encomenda de produtos, também é possível encomendar diretamente aos 

laboratórios através de um delegado, usufruindo de vantagens económicas e 

bonificações. Também, telefonicamente, é possível encomendar diretamente ao 

fornecedor um determinado produto pretendido pelo utente se este for inexistente ou 

insuficiente na farmácia. 

Ao estagiar na farmácia de São Martinho apenas efetuei esta última possibilidade de 

encomenda. 

 

 

1.4.4 - Rececionar e conferir encomendas 
Quando uma encomenda chega à FSM, esta vem acompanhada por uma guia de 

remessa ou fatura sempre em duplicado. É efetuada a sua conferência, através de leitura 

de código de barras por um leitor ótico verificando-se se os produtos recebidos 

correspondem aos faturados. Aqueles produtos que exigem condições especiais de 

conservação, como os produtos de frio são primeiramente conferenciados ou se não for 

efetuada a conferência imediatamente, são guardados no frigorífico devidamente 

legendados para depois se proceder à conferência, cumprindo assim as exigências de 

conservação. 

Depois de todos os produtos recebidos serem verificados, as faturas são arquivadas 

segundo o respetivo fornecedor para que na eventualidade de surjir alguma dúvida, estas 

sejam consultadas facilmente. Todos aqueles produtos que se encontram em falta ou em 
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número não concordante com o pedido são encomendados informaticamente a outro 

fornecedor. 

 

1.4.5 - Marcação e Armazenamento 
Segundo a Lei nº 25/2011, de 16 de Junho, todos os medicamentos comparticipados 

apresentam impresso na sua embalagem o preço fixado pela entidade reguladora. 

Aqueles  que não possuem o preço impresso na embalagem (produtos cosméticos, 

MNSRM, produtos de puericultura, entre outros) necessitam de etiquetas autocolantes 

com o preço imposto pelo DT, de acordo com o preço de custo, a margem de 

comercialização e o IVA – 5-22%.  O PVP - Preço de Venda ao Público - de um produto, 

segundo o Decreto-Lei nº65/2007, de 14 de Março, é calculado tendo em conta o preço 

de venda ao armazenista, a  margem de comercialização do distribuidor grossista, a 

margem de comercialização do retalhista, a taxa sobre a comercialização dos 

medicamentos e o IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado. Após ser efetuada a 

marcação dos produtos e verificado que se trata do produto pedido e quantidade pedida, 

é efetuado o armazenamento destes.  

Os produtos que exigem conservação especial são guardados segundo as condições 

exigidas. No caso de conservação obrigatória no frigorífico, a temperatura deste tem de 

estar obrigatoriamente entre 2-8ºC; estar ao abrigo da luz; e com ventilação adequada. 

A máxima FIFO é efetuada, de modo a que os produtos com prazo de validade inferior 

sejam dispensados em primeiro lugar comparativamente aos de validade superior. 

Relativamente aos produtos de higiene corporal, cosméticos, leites e produtos de 

puericultura, estes estão à disposição do utente em lineares adequados e só estão 

guardados em armazém se a quantidade de produtos for muito superior à capacidade do 

linear. [8]  

 
1.4.6 - Controlo de prazos de validade 
A verificação e controlo dos prazos de validade é fundamental para que se cumpra a 

exigência de qualidade nos produtos dispensados. Primeiramente, aquando da receção 

destes do fornecedor, é logo verificado  o prazo de validade que contêm e 

posteriormente, no início de cada mês, são emitidas listagens de prazos de validade dos 

produtos a caducar nos dois meses seguintes ou três meses no caso de produtos 

veterinários, produtos de puericultura. Estes produtos são retirados para serem 

devolvidos aos fornecedores acompanhados por uma nota de devolução sempre em 

duplicado, uma cópia para o fornecedor e outra para a farmácia. Os fornecedores depois 

efetuam a sua troca ou emitem uma nota de crédito à farmácia. 
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Além dos produtos poderem ser devolvidos devido à proximidade de caducidade, 

também poderão necessitar de devolução produtos cuja embalagem esteja danificada, 

cujo PVP esteja errado ou produtos que tenham de ser retirados por indicação do 

INFARMED ou pelo laboratório produtor.  

 

1.5 – CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA 

FARMÁCIA 
Nos dias que correm apesar da farmácia ter uma grande variedade de produtos à 

disposição dos seus utentes a dispensa de medicamentos continua a ser a atividade 

principal desempenhada numa farmácia.  

Tendo por base o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, medicamento é definido 

como toda a substância ou composição que possua propriedades curativas ou 

preventivas das doenças e dos seus sintomas, do Homem ou do animal, com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções 

fisiológicas. Os medicamentos para uso Humano, quanto à dispensa ao público, estão 

classificados em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica – MSRM – e Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica – MNSRM.  

 
1.5.1 - Medicamentos: MSRM e MNSRM 
São considerados MSRM, segundo a legislação portuguesa, todos aqueles 

medicamentos que: 

• Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica;  

• Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam;  

• Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

• Destinem-se a ser administrados por via parentérica.  

Todos este medicamentos apenas poderão ser dispensados sob receita médica. 

Quanto aos MNSRM, estes são muitas vezes denominados de “venda livre” pois não 

necessitam de receita médica. Não cumprem os critérios estipulados para os MSRM, são 

geralmente não comparticipáveis e desde que não usados de forma abusiva contêm na 



	  	  	  Relatório	  de	  Estágio	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Farmácia	  São	  Martinho	  |	  Abril-‐Julho	  2014	  

	  

Faculdade	  de	  Farmácia	  da	  Universidade	  do	  Porto	  |	  	  Mestrado	  Integrado	  em	  Ciências	  Farmacêuticas	   11	  

sua composição substâncias bastante seguras associadas ao tratamento ou prevenção 

de sintomas menores que não requerem cuidados médicos. [7]  

 
1.5.2 - Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 
No DL nº 189/2008, de 24 de setembro que posteriormente foi alterado pelo DL nº 

115/2009, de 18 de maio, um produto cosmético é definido como qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e 

órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, 

exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger ou 

os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais.  

O fabrico, controlo, segurança e cumprimento da legislação aplicável aos produtos 

cosméticos é da exclusiva responsabilidade do fabricante, importador ou responsável 

pela colocação dos produtos no mercado.  

Algumas vezes estes produtos são prescritos por dermatologistas, mas a maior parte das 

vezes são os próprios utentes que os solicitam ao farmacêutico, daí ser imperativo 

apostar na formação e conhecimento destes para indicar em cada situação o produto 

mais adequado para cada utente, de modo a obter os resultados mais satisfatórios 

possíveis. Ao longo do meu estágio contactei com as mais variadas marcas, pois a FSM 

ao nível destes produtos tem um stock muito completo de quase todas as marcas que 

existem no mercado. Também foram feitas campanhas promocionais e aconselhamentos 

individuais de algumas marcas que permitiram estimular a procura de determinados 

produtos. Além de dar apoio nos aconselhamentos efetuados na farmácia, 

nomeadamente na logística do local do aconselhamento e depois acompanhamento do 

utente, também participei em algumas conferências que decorreram na Região Autónoma 

da Madeira, nomeadamente da La Roche-Posay® , Anjelif®, Mustela®, entre outras. [9]   

1.5.3 - Medicamentos homeopáticos e produtos fitoterapêuticos 
De acordo com o DL nº 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos homeopáticos são 

obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, 

através de um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, na 

farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado Membro, e que pode conter vários 

princípios. A Homeopatia baseia-se no princípio da similitude, globalidade e 

infinitesimalidade.  
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Durante o meu estágio na FSM foram raras as vezes que contactei com estes produtos, 

pois a sua solicitação era muito baixa por parte dos utentes. 

Em relação aos produtos fitoterapêuticos, estes são medicamentos tradicionais à base de 

plantas regulamentando as condições do seu fabrico e distribuição. Ao longo dos três 

meses que estagiei na FSM, a solicitação destes produtos foi uma constante no dia a dia, 

principalmente como auxiliares de emagrecimento, em problemas menores do sono e 

stress ou mesmo problemas circulatórios. O contacto com o utente nestas situações foi 

muito benéfico pois, foi possível alertar para determinadas interações entre a medicação 

crónica e estes produtos e esclarecer e informar quanto aos efeitos adversos e toxicidade 

associados aos produtos de origem natural, que muitas vezes estão somente associados 

a efeitos benéficos. [7]   

1.5.4 - Produtos e medicamentos de uso veterinário 
Os medicamentos de uso veterinário compreendem toda a substância ou composição 

que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do 

animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou 

modificar as suas funções orgânicas.   

O DL nº 148/2008, de 29 de julho, estabelece o regime jurídico a que obedecem todos os 

processos, desde a autorização de introdução no mercado à utilização dos 

medicamentos veterinários. Com este DL, os medicamentos veterinários passaram para 

a responsabilidade da Direção Geral de Veterinária – DGV.  

Por outro lado o DL n.º 237/2009, de 15 de setembro, estabelece as normas a que devem 

obedecer o fabrico, a autorização de venda, a importação, a exportação, a 

comercialização e a publicidade de produtos de uso veterinário. 

Como a FSM está inserida num contexto urbano, a solicitação de medicamentos 

veterinários ao longo do meu estágio consistiu praticamente em antiparasitários. Logo, o 

aconselhamento farmacêutico consistiu em prestar auxílio quanto à posologia a efetuar e 

alertar para medidas de profilaxia a cumprir no contacto com os animais acometidos por 

doença de origem parasitária. [10-12]  

 

1.5.5 - Dispositivos médicos 
De acordo com DL nº 273/95, de 23 de outubro qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo os 

suportes lógicos necessários para o seu bom funcionamento, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios e seja 
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destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, 

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

deficiência, estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico 

e controlo da conceção. 

Na FSM existem diversos dispositivos médicos que vão desde sistemas para aplicação 

parentérica, preservativos, material de puericultura, material de penso, termómetros, 

material ortopédico (meias elásticas, ligaduras elásticas de pulso e pés), tampões 

auditivos,  artigos de drenagem, sacos coletores de urina, fraldas para incontinentes e 

acamados, e testes de gravidez ou ovulação. [13]  

1.5.6 - Produtos de para alimentação especial e produtos dietéticos 
Segundo o estabelecido no DL 74/2010, de 21 de Junho, um produto dietético para uma 

alimentação especial consiste num produto alimentar que, devido à sua composição ou 

processos especiais de fabrico, se distingue claramente dos doze géneros alimentícios de 

consumo corrente, sendo adequado ao objetivo nutricional pretendido e comercializado 

com a indicacão de que correspondem a esse objetivo. Considera-se alimentação 

especial a que corresponde às necessidades nutricionais de pessoas cujo processo de 

assimilação ou metabolismo se encontra perturbado; que se encontram em condições  

fisiológicas especiais e que, por esse facto, podem retirar particulares benefícios da 

ingestão controlada de certas substâncias contidas nos alimentos; lactentes ou crianças 

de um a três anos de idade. 

A FSM também contém no seu stock este tipo de produtos, nomeadamente diferentes 

leites adequados às necessidades do bebé e que acompanham o seu crescimento, 

desde leites para lactentes, de transição, antirregurgitantes, hipoalergénicos, 

enriquecidos em ferro, antidiarreicos e antiobstipantes. Além de leites, também havia uma 

grande diversidade de farinhas com ou sem glúten e lácteas e não lácteas. Os produtos 

para as diferentes dietas entéricas não entéricas ou específicas e aqueles para melhorar 

o desempenho físico e intelectual ou produtos dietéticos usados para emagrecimento  

também constavam dos produtos existentes na farmácia. [14]  

 

1.6 – DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
A dispensa de MSRM numa farmácia como o próprio nome indica requer a apresentação 

de uma receita médica válida prescrita por um médico, médico dentista ou odontologista.  

O DL nº 176/2006, de 30 de agosto, distingue os diferentes tipos de receitas médicas: 
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• Receita médica renovável – MSRM que se destinam a determinadas doenças ou 

a tratamentos prolongados e que utilizados com segurança, necessitam de ser 

adquiridos mais do que uma vez, não sendo necessário nova prescrição médica. 

• Receita médica especial – MSRM que contenham uma substância em 

concentrações que nos termos da legislação vigente seja considerada 

estupefaciente ou psicotrópica ;  MSRM que no caso de utilização anormal e 

abusiva poderão originar dependência medicamentosa ou serem utilizados 

ilegalmente; e MSRM que por conterem uma substância recente ou com 

determinadas propriedades seja englobado por precaução neste tipo de receita 

médica. 

• Receita médica restrita – MSRM que são de uso exclusivo em certos meios 

especializados como é o caso dos hospitais. [7]  

Na Região Autónoma da Madeira – RAM – as receitas médicas diferem das receitas 

médicas de Portugal Continental. As receitas prescritas são manuais, prevendo-se que a 

implementação de receitas electrónicas, seja feita somente em janeiro de 2015. 

As receitas médicas prescritas manualmente na RAM obedecem às regras e aos 

modelos em vigor na Região. Estas receitas têm modelo próprio (Anexo I), identificado 

com o escudo da Região e validado com as vinhetas identificativas do local de prescrição 

– rosa (estabelecimento de saúde público), azul ( estabelecimento de saúde privado) ou 

verde (pensionista em estabelecimento de saúde privado ou público) –, e as 

identificativas do médico prescritor – rosa, azul ou amarelo – em conformidade com a 

legislação em vigor na RAM. As vinhetas identificativas tanto do local de prescrição como 

do médico prescritor são obrigatórias em todas as receitas, salvo as vinhetas indicativas 

de um estabelecimento privado que poderão ser dispensadas. 

As receitas médicas na RAM apresentam os seguintes modelos: 

• Modelo de cor rosa – prescrição no privado de receitas médicas com a validade 

de vinte dias consecutivos. A vinheta identificativa do local deverá ser azul ou 

verde se o utente for pensionista e a vinheta identificativa  do médico prescritor 

deverá ser azul ou amarela. 

• Modelo de cor azul – prescrição no público quer de receitas médicas com validade 

de vinte dias consecutivos, quer de receitas médicas renováveis (até seis meses). 

A vinheta identificativa do local deverá ser rosa ou verde se o utente for 

pensionista e a vinheta identificativa  do médico prescritor deverá ser rosa ou 

amarela. 

• Modelo de cor amarela – prescrição de receitas médicas especiais: 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas. A vinheta identificativa do local 
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deverá ser rosa ou verde se o utente for pensionista e a vinheta identificativa  do 

médico prescritor deverá ser rosa ou amarela. 

De referir que as receitas médicas prescritas na RAM que sejam renováveis podem ser 

identificadas através da numeração do código de barras que se inicia por “7910” e as não 

renováveis por “7900”. 

Além deste pormenor, quanto à dispensa das receitas médicas prescritas na RAM, estas 

deverão ser tratadas em Portugal continental como receitas manuais e não necessitam 

da menção de regime de exceção da prescrição manual – regra obrigatória em Portugal 

Continental para as receitas prescritas manualmente. 

A partir de 15 de junho de 2014 entrou em vigor um modelo de receita médica diferente 

do que até então era usado na RAM  (Anexo II), de modo a fazer a transição entre a 

receita médica manual e a eletrónica que será futuramente implementada. Na FSM não 

tive a oportunidade de visualizar este novo modelo, pois os modelos antigos utilizados 

pelos médicos prescritores ainda estarão em vigor até 31 de Dezembro de 2014. [15-17]  

 
1.6.1 – Dispensa de MNSRM:  
Estes medicamentos são os mais utilizados ao nível da automedicação e indicação 

farmacêutica,  revelando-se muito importante o acompanhamento e aconselhamento 

farmacêutico de modo a promover o uso racional dos mesmos junto do utente. 
 

• Automedicação 
Consiste na utilização de MNSRM de forma responsável para o tratamento e alívio de 

sintomatologia desconfortável sem gravidade, com o auxílio ou aconselhamento opcional 

de um profissional de saúde.  

No decorrer do estágio na FSM deparei-me com as situações mais comuns de 

atomedicação: gripes, constipações, tosse, dores de garganta, aftas, indigestão, prisão 

de ventre, diarreia, vómitos, hemorróidas, queimaduras solares, verrugas, dores 

musculares, entre outras. Além destas situações também apercebi-me da solicitação de 

MSRM para automedicação e a incredulidade das pessoas sempre que perguntava se 

tinham na sua posse receita médica, tendo ocorrido alguns casos de profundo desagrado 

pela minha relutância em não dispensar um MSRM. [18]  

• Indicação Farmacêutica 
Para ser realizada uma indicação farmacêutica adequada é necessário estabelecer uma 

boa  comunicação com o utente, para que o farmacêutico consiga recolher toda a 
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informação essencial desde a sintomatologia, a fatores agravantes desta, a possível 

medicação que o utente esteja a tomar de modo a que seja identificado o problema para 

depois ser efetuada a escolha do tratamento ou medidas a realizar. Ao proceder à 

indicação farmacêutica, o farmacêutico tem de ter sempre presente a grande 

responsabilidade que recai sobre si, baseando-se nas Normas de Orientação 

Farmacêuticas, protocolos de indicação, guias clínicas e farmacoterapêuticas, garantindo 

sempre em última instância  a qualidade, eficácia e segurança do medicamento a 

aconselhar ao utente. Havendo suspeitas de uma complicação mais grave, o 

farmacêutico tem a obrigação de encaminhar o doente para o médico para proceder-se a 

um diagnóstico médico. No meu estágio, aquando do surgimento destas situações 

procedia cautelosamente à análise da situação e muitas vezes pedia uma segunda 

opinião mais experiente, deixando o utente sempre ciente da sua situação, e o que fazer 

durante o tratamento aconselhado, quanto à posologia a adotar e possíveis reações 

adversas. [19]   

 

1.6.2 – Dispensa de MSRM:  
 

• Prescrição médica e respetiva validação 
O farmacêutico, na RAM, tem de verificar se as receitas prescritas contêm as seguintes 

características válidas : 

 

– Número da receita e a sua representação em código de barras; 

– Vinheta identificativa do local da prescrição ou carimbo se for caso disso; 

– Identificação do médico prescritor (nome, especialidade médica, nº cédula 

profissional e vinheta identificativa); 

– Nome e número de utente ou número de beneficiário; 

– Prescrição por DCI - Denominação Comum Internacional – da substância 

ativa, forma farmacêutica, dosagem, apresentação e posologia; 

– Prescrição excecional pela denominação comercial do medicamento por 

marca ou indicação do nome do titular de AIM - Autorização de Introdução 

no Mercado – nos seguintes casos: 

o não existir medicamento genérico comparticipado; 

o o medicamento ter margem ou índice terapêutico estreito; 

o ao medicamento  estar associada qualquer reação 

adversa; 
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o o utente ter intolerância a um determinado medicamento 

com devido fundamento e previamente reportado ao 

INFARMED; 

o duração do tratamento assim o exigir (superior a 28 dias); 

As receitas médicas que contenham estas exceções só podem conter um 

medicamento prescrito por receita, senão a receita é considerada nula. 

 

- Prescrição pela denominação comercial de apenas um medicamento e no 

caso de haver mais do que um medicamento prescrito pela denominação 

comercial a prescrição é considerada como efetuada por DCI, podendo o 

utente ter opção de escolha; 

– Dosagem, forma farmacêutica, posologia, dimensão e número de 

embalagens. Só poderão ser prescritos até quatro medicamentos distintos 

numa receita, e por cada medicamento só poderão ser prescritas até duas 

embalagens, no entanto aqueles medicamentos que se apresentam sob a 

forma unitária poderão ser prescritos até quatro embalagens iguais por 

cada receita; 

– Data de prescrição; 

– Assinatura do médico prescritor. 

Através destas características o farmacêutico consegue validar as receitas que os 

utentes trazem à farmácia para serem dispensadas, podendo posteriormente avaliar a 

medicação prescrita, de modo a identificar e resolver desconfortos relacionados com os 

medicamentos, protegendo o utente de possíveis efeitos adversos  associados à 

medicação. [20]   
 

• Dispensa de medicamentos 
O farmacêutico, após verificar que a receita trazida pelo utente é válida, e interpretá-la 

deverá informar ao doente dos medicamentos disponíveis na farmácia com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem dos medicamentos 

prescritos. Na FSM sempre que uma receita não estava propriamente legível para leitura, 

aconselhava-me com algum farmacêutico ou técnico mais experiente, para que não 

cometesse qualquer erro na dispensa dos medicamentos. Além das possíveis 

apresentações dos medicamentos o farmacêutico também deverá informar quais os 

medicamentos comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde – SNS – e destes 

aqueles com preço mais baixo disponível no mercado. 
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As farmácias deverão ter disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem correspondentes aos cinco 

preços mais baixos de cada grupo homogéneo. Devendo ser dispensado ao utente o 

medicamento de menor preço, ao não ser que a opção do utente seja outra. 

Salvo, as exceções  referidas na prescrição excecional, o utente tem o direito de optar 

por qualquer medicamento que contenha a mesma DCI da substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem do medicamento constante da prescrição médica. 

Na venda propriamente dita, perguntava inicialmente ao utente se tinha ficha cliente na 

FSM, de modo a minimizar tempo no preenchimento dos dados. Posteriormente, os 

medicamentos eram passados por leitor ótico, para leitura dos códigos de barra, 

selecionava o regime e organismo comparticipante. Quanto ao regime comparticipante, 

na RAM, existem diversos regimes, sendo que o maior volume de receitas na FSM eram 

as comparticipadas pelo organismo 157 – Segurança Social ; 163 – Segurança Social 

para Pensionistas; 2 – ADSE (Direcção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em 

Funçõs Públicas)  ;  e 57 – ADSE para pensionistas.  

Após submeter o organismo comparticipante, eram impressos dois documentos, o 

correpondente à faturação da receita, rubricada pelo utente e no qual este cossentia a 

dispensa de medicamentos e toda a informação fornecida pelo farmacêutico; e um 

segundo documento correspondente à fatura/recibo, que era carimbada e rubricada pelo 

farmacêutico. 

No final, a receita dispensada era conferida e justificada se fosse o caso, rubricando. 

Na FSM também eram efetuadas vendas suspensas de um determinado medicamento a 

utentes com ficha cliente na farmácia, aos quais era entregue um comprovativo da venda 

e não uma fatura/recibo. 

A venda suspensa consiste numa venda em que a receita não é totalmente finalizada no 

momento, no caso do doente não querer levar toda a medicação constante na receita, ou 

quando o doente no momento não tem a prescrição médica mas precisa da medicação, 

procedendo à sua entrega posteriormente. Acontece exclusivamente para medicamentos 

usados em tratamentos prolongados e de uso crónico.  

No meu estágio, uma das tarefas que desempenhei foi a conferência técnica de receitas, 

o que se tornou bastante útil depois para o atendimento ao público, porque permitiu-me 

entrar em contacto com os nomes comerciais dos medicamentos e todos os organismos 

de comparticipação existentes, bem como os requisitos de cada um. Assim, no 

atendimento ao utente estava mais apta e mais confiante. 
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• Informação ao utente 
Sempre que o farmacêutico dispensa qualquer medicamento ou produto medicamentoso 

a um utente deve garantir que este recebe e compreende toda a informação relativa ao 

mesmo. Deve sempre perguntar se se trata de um tratamento a iniciar pelo utente ou de 

continuação, para que possa esclarecer quanto à indicação terapêutica, posologia, 

efeitos adversos e duração da terapia. 

No meu estágio, quando efetuei atendimento ao público tentava sempre informar e 

esclarecer qualquer dúvida através de informação oral e também escrita, ao escrever a 

indicação e posologia nas embalagens de medicamentos.  

 
• Medicamentos genéricos e sistema de preços 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, um Medicamento Genérico é um  

medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, 

a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência 

haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados 

De modo a minimizar a despesa pública com a saúde, foi adotado um sistema de preços 

de referência na comparticipação dos medicamentos pelo Estado português. Este 

sistema engloba os medicamentos comparticipados incluídos em grupos homogéneos, 

ou seja medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se 

inclua, pelo menos, um medicamento genérico existente no mercado. Para cada grupo 

homogéneo é fixado um preço de referência, tendo por base a média dos cinco 

medicamentos mais baratos existentes que integrem cada grupo homogéneo, e é sobre 

este valor que o Estado efetua a comparticipação. Com isto, é estabelecido um valor 

monetário-base sobre o qual é aplicada a comparticipação pelo Estado, sendo depois 

subtraído ao PVP do medicamento. De três em três meses os preços dos medicamentos 

são revistos, alterando ou não a comparticipação sobre um determinado medicamento. 

Esta medida permite assim um equilíbrio nos preços dos medicamentos.  

Ao longo do meu estágio verifiquei que a adoção de medicamentos genéricos já é uma 

prática comum na população, apesar de alguns utentes, principalmente idosos, ainda 

continuarem céticos quanto à eficácia destes, optando sempre pelos medicamentos de 

marca. [7, 21, 22]  

 

• Dispensa de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 
Estes medicamentos são substâncias que atuam diretamente ao nível do Sistema 

Nervoso Central – SNC –, estimulando-o ou deprimindo-o, sendo indicados no tratamento 
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de várias doenças psíquicas e oncológicas, além de outras aplicações como por exemplo 

antitússicos. Podem induzir dependência química, física e habituação, daí estarem 

sujeitos a legislação específica constante no DL nº 15/93, de 22 de janeiro, retificado pelo 

Decreto-Regulamentar nº 61/94 e Decreto Regulamentar nº 28/2009 de 12 de outubro.  

Ao dispensar este grupo de medicamentos, é necessário o preenchimento ao nível do 

sistema informático dos seguintes campos: nome e morada do doente; nome do médico 

prescritor; nome, idade, morada, número e data de emissão do bilhete de identidade; e 

número da receita. Finalizada a venda, é impresso o documento de faturação no verso da 

receita e um documento de psicotrópicos que é anexado a uma cópia da receita (Anexo 

III). Estes documentos são arquivados na farmácia durante três anos. [23,24]  

 
 

1.7 – MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS 
De acordo com o Estatuto de Medicamento, fórmula magistral consiste em qualquer 

medicamento preparado numa farmácia de oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, 

segundo uma receita médica e destinado a um doente determinado; e preparado oficinal 

como qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais de uma 

farmacopeia ou de um formulário oficial, numa farmácia de oficina ou em serviços 

farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes 

assistidos por essa farmácia ou serviço. A sua preparação deve estar de acordo com as 

boas práticas e fabrico de manipulados, aprovadas na Portaria nº 594/2004, de 2 de 

junho, e sob a responsabilidade do DT da farmácia.  

Na FSM ainda é prática recorrente a preparação de manipulados, principalmente para 

utentes que efetuam tratamentos crónicos. Durante o meu estágio efetuei e ajudei na 

preparação de algumas fórmulas magistrais, bem como preparados oficinais (Anexo IV). 

Antes da preparação de qualquer manipulado, é feito uma planificação, padronizada que 

depois é inscrita na ficha de preparação do produto, para mais tarde, se for efetuada 

novamente a mesma preparação garantir a reprodutibilidade das características do 

medicamento. Para o cálculo do preço do medicamento ou produto manipulado é seguido 

o disposto na Portaria nº769/2004, de 1 de Julho que estabelece o cálculo do PVP dos 

medicamentos manipulados pelas farmácias, tendo por base os valores dos honorários 

da preparação, o valor das matérias-primas e o valor dos materiais de embalagem. [25-

27]  
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1.8 – OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE E SERVIÇOS PRESTADOS 

NA FARMÁCIA 
De acordo com a Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro, as farmácias podem prestar 

determinados serviços farmacêuticos no sentido de promover a saúde e o bem-estar dos 

utentes.  

A FSM tem à disposição dos utentes alguns serviços mencionados na Portaria, entre os 

quais a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos; administração de vacinas 

não incluídas no Plano Nacional de Vacinação; consultas de nutrição, podologia; recolha 

de resíduos de medicamentos associada ao Sistema Integrado de Gestão de Resíduos 

de Embalagens de Medicamentos que depois é entregue à VALORMED; recolha de 

radiografias; e rastreios. Ao longo dos três meses que estagiei na FSM além de ter 

realizado todos os serviços acima mencionados, também intervim na organização do Dia 

Mundial da Criança com a celebração do dia com diferentes atividades para as crianças 

tendo como tema a “reciclagem de medicamentos”. Além desta atividade desenvolvida 

pela FSM, a farmácia normalmente em cada estação do ano faz uma ação de 

sensibilização em relação a um determinado tema junto de escolas. No meu caso, tive a 

oportunidade de ir a uma escola de educação especial no concelho de São Vicente, cuja 

DT abordou a questão da abstinência tabágica. (Anexo V) 

 

1.9 – CONTABILIDADE E GESTÃO NA FARMÁCIA 
1.9.1- Processamento do Receituário e Facturação 
De acordo com a Portaria nº 193/2011, de 13 de Maio, no final de cada mês todas as 

receitas têm de ser separadas de acordo com o organismo comparticipante e agrupadas 

em lotes de trinta, de modo a que a farmácia receba o valor da comparticipação. Antes de 

serem enviadas para as respetivas entidades comparticipantes, estas têm de ser 

deviadamente conferidas, verificando-se se os medicamentos prescritos correspondem 

aos dispensados, se a entidade comparticipante e o prazo de validade está correto, se 

estão assinadas, datadas e carimbadas. Detetando-se algum erro em relação à dispensa, 

é necessário entrar em contacto com o utente o mais rapidamente possível. Estando tudo 

como deve ser as receitas são enviadas,  obtendo-se a fração comparticipada.  

Com o auxílio do sistema informático que regista todas as receitas e os lotes associados, 

procede-se à emissão do Verbete de Identificação do Lote que é carimbado e agrafado 

ao respetivo lote. Por fim, é emitido uma Relação Resumo de Lotes e a fatura mensal em 

triplicado relativa ao mês em questão. Havendo irregularidades em alguma etapa as 
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receitas são devolvidas com a devida explicação, procedendo-se à sua correção e ao 

reenvio no mês seguinte, já com um novo número e lote respetivo. [28]  

 

1.10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Findados os três meses de estágio na FSM posso afirmar que foi uma experiência muito 

enriquecedora tanto a nível profissional como pessoal, pois conheci pessoas excecionais 

e bastante competentes que me ajudaram a crescer ainda mais a nível profissional e 

ensinaram-me tudo o que puderam, contribuindo para que eu me sentisse à vontade nos 

mais variados assuntos e tarefas a realizar numa farmácia.  

Ainda tenho um longo caminho a percorrer nesta área e muito a aprender no futuro, mas 

sei que estes meses de estágio permitiram-me desenvolver capacidades e competências 

que vão contribuir para que eu desempenhe esta profissão da melhor forma possível, 

zelando sempre pela saúde e bem-estar do próximo.  

Assim, e em modo de conclusão, só tenho a agradecer todo o apoio que me foi dado e a 

grande responsabilidade que me foi imposta nas mais variadas tarefas que realizei na 

FSM, pois fez-me esforçar e empenhar-me cada dia um pouco mais para desempenhar 

da melhor forma e tirar o melhor partido desta experiência. 
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PARTE II  

 

DERMATITE ATÓPICA 

 

1.1– ENQUADRAMENTO 
A grande complexidade das patologias da pele, no geral, leva a que as pessoas não 

tenham qualquer conhecimento em relação a estas. Parti deste propósito, quando decidi 

optar por aprofundar e dar a conhecer a Dermatite Atópica – DA – aos utentes da FSM. É 

de extrema importância dar a conhecer à população algumas noções em relação à DA, 

para que assim seja mais fácil distinguir esta patologia de outras e proceder prontamente 

de modo a minimizar o grande desconforto associado à sintomatologia da DA.  

 

1.2 – OBJETIVOS 
Ao desenvolver a temática DA, tenho como objetivo a elaboração de um pequeno guia 

com informação útil sobre o tema e com linguagem acessível à população no geral. 

Também pretendo efetuar uma apresentação-resumo em formato Power Point para a 

FSM e assim partilhar o tema desenvolvido com os meus colegas, contribuindo para a 

formação interna da farmácia. 

 O pequeno guia estará ao dispor das pessoas que visitarem a farmácia, podendo cada 

qual levar um exemplar para casa para o ler. Em relação à apresentação em formato 

Power Point, ficará para a FSM para depois poder ser usada para efeitos didáticos na 

apresentação do tema a diferentes escolas, prática comum feita pela farmácia. 

 

1.3 – DISCUSSÃO 
A Dermatite Atópica (DA) é uma patologia crónica da pele caraterizada pela inflamação 

da epiderme e derme com sintomatologia característica e que evolui por crises. Tem 

grande componente hereditária e é das dermatoses mais comuns em neonatos e em 

crianças. A prevalência da DA na população aumenta com as alterações do estilo de 

vida, o meio ambiente e o aumento da higiene nas nossas sociedades, daí ser muito 

mais comum nos países industrializados. 

É um fator de risco major para o desenvolvimento de asma e rinite alérgica, 

manifestações associadas à marcha atópica, que consiste na progressão de desordens 

atópicas desde a DA à rinite alérgica e asma. [29]  
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1.3.1 – Marcha atópica 

O aparecimento da DA pode ocorrer desde uma idade muito nova e persistir ao longo dos 

anos ou com o crescimento desaparecer. A progressão das manifestações atópicas 

desde a DA até à rinite alérgica e asma é mais prevalente na DA extrínseca – DA 

relacionada com a produção de anticorpos IgE contra alergénios do meio ambiente – que 

na DA intrínseca – DA não relacionada com a sensibilização de anticorpos IgE a 

alergénios . 

A rinite alérgica é um fator de risco para  a asma e normalmente precede a asma na 

marcha atópica. Esta ordem de acontecimentos ocorre, pois a rinite alérgica e a asma 

estão fortemente relacionadas, já que ambas partilham os mesmos fatores anatómicos, 

fisiológicos, imunopatológicos e terapêuticos. 

Em resposta a alergénios, na rinite alérgica ocorre a inflamação da mucosa nasal e na 

asma, ocorre inflamação e hiperreatividade das vias aéreas.  

 

1.3.2 – Alergias alimentares e a DA 

As alergias alimentares e a DA geralmente manifestam-se naqueles indivíduos que 

apresentam DA severa, persistente e diagnosticada enquanto neonatos. No entanto, 

como a DA e as alergias alimentares podem co-existir num indivíduo como patologias 

individuais, não é muito claro se as manifestações observadas na marcha atópica nestes 

indivíduos advêm da DA associada à alergia alimentar, podendo esta ser considerada 

como fator de predisposição para a marcha atópica ou se a asma que se desenvolve 

nestes indivíduos se deve somente à alergia alimentar. 

 

O risco de desenvolver todas as manifestações atópicas é complexo e o padrão temporal 

observado na marcha atópica pode não ser assim tão previsível já que o 

desenvolvimento destas manifestações está muito relacionado com fatores genéticos e 

com fatores de risco ambientais. [30] 	  	  

	  

1.3.3 – Sintomatologia 
Nos indivíduos que desenvolvem DA numa fase muito inicial da sua vida geralmente 

apresentam uma descamação amarelada no couro cabeludo que se extende para a face, 

braços, pernas, pescoço e mãos (Figura 4). Posteriormente a descamação é 
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acompanhada por aparecimento de placas avermelhadas – inflamação –  prurido e 

formação de crostas  –  eczema. A progressão normal da DA é o aparecimento de xerose 

cutânea generalizada e dermatite flexural. A liquenificação da pele – dermatose com 

aspeto de líquen – também se observa, pois resulta da constante fricção da pele pelo 

indivíduo que se sente bastante incomodado. 

A barreira cutânea destes indivíduos encontra-se alterada, devido à diminuição de lípidos 

– ceramidas e esfingosina. Também se observa uma deficiente queratinização, pois 

ocorre diminuição da filagrina, proteína responsável pela formação da camada córnea, 

que constitui a primeira barreira de proteção da pele. A alteração da barreira cutânea é 

acompanhada pela perda transepidérmica de água, contribuindo diretamente  para a 

severidade da DA. [31,32]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Explicação Imunológica  
Em termos imunológicos, os queratinócitos da epiderme de um indivíduo com DA reagem 

exageradamente aos alergénios, produzindo um perfil único de citoquinas, incluindo IL-

13, TSLP e quimioquinas. Estas promovem respostas inflamatórias predominantes Th2 

nas lesões agudas da DA e inflamações Th1 na inflamação crónica. 

Mais especificamente, os alergenos são capturados e processados pelas células de 

Langerhans. As células apresentadores de antigénios da epiderme – APC – migram para 

Figura 4  – Regiões corporais mais afetadas pela DA  [33]  
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os nódulos linfáticos e interagem com as células T promovendo então a imunidade Th2 

levando à manifestação sistémica da alergia.  

 

• Explicação Bacteriológica 
A danificação da barreira cutânea poderá ainda ser mais comprometida pela grande 

colonização de Staphylococcus aureus observada na grande parte dos indivíduos com 

DA, já que os S. Aureus secretam superantigénios que estimulam os queratinócitos a 

produzir TSLP, agravando a resposta inflamatória Th2. 

Assim,  a pele torna-se mais suscetível às agressões exteriores – alergénios, agentes 

microbianos, patogénios – havendo uma exacerbação da resposta do sistema 

imunológico a estes agressores. [29]  

 

1.3.4 – Diagnóstico da DA 
Um individuo para ser diagnosticado com DA deve apresentar um conjunto de sintomas 

característicos: 

 

• Prurido ou esfregar a pele persistentemente nos últimos doze meses; 

 

E três ou mais dos seguintes sintomas: 

 

• Distribuição e morfologia típica ( < 1 ano de idade: zonas convexas – face, 

testa; > 1 ano de idade: pregas cutâneas - pescoço, cotovelos, atrás dos 

joelhos, debaixo dos braços; adulto: rosto, pescoço e mãos); 

• Asma ou historial de doença atópica na famíllia; 

• Xerose cutânea generalizada nos últimos 12 meses; 

• Manifestação dos sintomas antes dos 2 anos; 

• Dermatite visível. [34]  

 

1.3.5 – Medidas minimizam sintomatologia 
A DA é uma dermatose complexa e sem cura, logo a terapia passa por tentar minimizar a 

sintomatologia muito incómoda a ela associada.  

Muitas vezes além de ser necessário utilizar mais do que um produto dermatológico para 

diminuir o desconforto dos diferentes sintomas, também é preciso ter em conta alguns 

aspetos que poderão despoletar a dermite, tentando sempre evitá-los para reduzir ao 

máximo eventuais crises – Esquema 1. 
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Dermatite 
Atópica 

Evitar 
exposição 

solar ou usar 
protector solar 

se ocorrer 
exposição. 

Situação 
emocional do 

indivíduo: 
stress, 

ansiedade. 

Tipo de tecido 
das roupas, 

lençóis, toalhas. 

Alergenos variados: 
pêlo dos animais, 
pólen das plantas, 
pó, alimentos que 
causem alergias - 

ovo, chocolate. 

Evitar roupas 
apertadas, para não 

causar 
sobreaquecimento do 

indivíduo e 
consequente 
transpiração. 

Evitar 
determinados 
produtos de 

lavagem: lixívia, 
amaciadores. 

Esquema 1 – Fatores desencadeantes da DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estes aspetos variam de caso para caso, e aos poucos o indivíduo com DA ou no caso 

das crianças, os seus pais, começa (m) a aperceber-se daquilo que desencadeia as suas 

crises, estando mais alerta e evitando expôr-se a tais desencadeadores. 

 

1.3.6 – Cuidado diário de uma pele com DA 
A higiene do indivíduo com DA é essencial tanto para evitar que ocorram as crises 

agudas da DA como também para providenciar um maior conforto no dia a dia. Assim, o 

cuidado diário da pele através da hidratação e a adoção de algumas medidas de 

prevenção torna-se bastante importante. 

A rotina a efetuar pelo doente atópico passa por seguir determinadas regras: 

 

Higiene 
• O banho deverá ser o mais rápido possível para que a pele não seque ainda mais e a 

temperatura da água deve estar por volta dos 32-33ºC.  

• Utilizar unicamente água para a higiene diária. No entanto, para as zonas mais sujas - 

pregas cutâneas, genitais, pés - é aconselhado uma preparação à base de aveia ou 

"sem sabão", evitanto a fricção da pele 
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• Não usar esponjas ou luvas. Sendo preferível a dissolução de preparações à base de 

aveia e demais emolientes nos banhos e a aplicação manual do gel/creme, nos 

duches.  

• Ao secar a pele não é recomendado esfregá-la, mas sim secá-la suavemente, 

mantendo-a ligeiramente húmida. 

 

Hidratação 
• Depois do banho a aplicação de um creme hidratante é bastante importante, para a 

pele não secar. 

• Ter as mãos, os pés e os lábios sempre hidratados também é essencial, porque têm 

a tendência a ficar muito secos tal como as outras partes do corpo. 

 

Prevenção  
• Ter as unhas sempre cortadas, para evitar feridas ou arrancar a descamação. 

• Se existir alguma crise ativa, aplicar gazes na pele para impedir o coçar desta. 

• Usar tecidos o mais naturais possíveis – algodão –  evitando as lãs ou fibras. [35,36]  

 

1.3.7 Medidas farmacológicas 
Nas crises mais agudas e num tratamento com vista a estabilização a longo prazo da DA, 

a simples utilização de produtos emolientes não é suficiente. Daí recorrer-se a 

determinados fármacos de diferentes grupos farmacoterapêuticos para tentar minimizar 

ao máximo as manifestações atópicas.  

Assim, para aliviar os sintomas iniciais é adequado aplicações tópicas contento ureia, 

cânfora, mentol e toalhitas húmidas ou banhos tépidos. No alívio prolongado dos 

sintomas é aconselhado o uso de anti-histamínicos de primeira geração  – hidroxizina. Se 

a sedação interferir muito no dia a dia do indivíduo, então o mais adequado é optar pelos 

de segunda geração – cetirizina, loratadina. 

Nas infeções baterianas devem ser utilizados antisséticos – cloro-hexidina, etanol, 

iodopovidona – e no prurido persistente o ideal é usar antipruriginosos – soluções de 

difenidramina  e dalamina. 

Quando surge o eczema, assim que a pele cai e aparecem placas avermelhadas – 

inflamação – é aconselhado o uso de corticosteróides tópicos de baixa e média potência 

sob a forma de pomada para maior penetração  – hidrocortisona e valerato de 

betametasona . Os inibidores da calcineurina também têm um papel fundamental quando 
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há resistência aos corticosteróides ou para diminuir os efeitos secundários em 

tratamentos de manutenção – tacrolímus e pimecrolímus.  

 

De referir que a galénica dos produtos dermatológicos a utilizar nos doentes atópicos 

será diferente de situação para situação. As pomadas são as mais adequadas para 

aplicação em superfícies secas, escamosas ou liquenificadas, pois são mais oclusivas. 

Os cremes são preferíveis nas áreas exsudativas ou húmidas e as soluções  são as mais 

indicadas nas zonas pilosas ou em áreas pouco extensas como o couro cabeludo. [37]  

 

Controlar uma DA severa é muito desafiante, pois é necessário ter em conta a eficácia da 

terapia num curto espaço de tempo, para os sintomas agudos, não comprometendo a 

terapia com vista a estabilização da DA a longo termo. Aliando-se a todos estes aspetos 

também é necessário minimizar os efeitos secundários relacionados com a terapêutica. 

 

1.3.8 Perspetivas futuras para a DA 
Nos mais recentes estudos efetuados sobre esta patologia foi observado que 

determinados compostos  poderão ter uma ação benéfica na DA e contribuir para uma 

possível cura ou diminuição da sintomatologia associada.  

O composto K, ginsenósido proveniente do Panax ginseng, poderá ser um agente 

protetor no tratamento de condições de pele inflamatórias como a DA, pois apresenta 

atividade anti-inflamatória , minimizando a cascata inflamatória associada. Além deste, o 

uso de um lisado de Lactobacillus plantarum,  probióticos provenientes do Kimchi, 

produto fermentado derivado da acelga e que faz parte da alimentação diária dos 

coreanos, apresentou boas perspetivas quanto à regulação da resposta inflamatória e 

melhoria significativa na hidratação, reparação e função da barreira cutânea. 

Estas pesquisas são muito recentes e não poderão constituir verdades absolutas em 

relação à patologia e a uma possível cura desta, mas contribuem para que se continue a 

explorar possíveis áreas de intervenção com vista à cura ou grande melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com DA. [38 - 40]  

 

 

1.4 – CONCLUSÃO 
A Dermatite Atópica foi um tema bastante estimulante na medida em que fez-me 

compreender melhor esta patologia e ficar a interessar-me ainda mais por ela, já que o 

meu conhecimento até à data sobre o tema era muito diminuto. 
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Apercebi-me desde logo que a farmácia, estando bastante próxima das pessoas com DA 

e de pais de crianças com esta patologia, era um meio importante para a disponibilização 

de toda a informação acerca dos benefícios, riscos e limitações do tratamento, daí ter 

elaborado um guia essencial a explicar o assunto com linguagem corrente para que todos 

pudessem perceber melhor a DA. O guia foi muito bem recebido pelo utentes da FSM 

que se mostraram interessados em aprender um pouco mais sobre o tema, 

principalmente os pais de crianças com esta patologia. (Anexo VI) 

Estes pais, por diversas vezes entraram em contacto comigo para que lhes explicasse 

um pouco melhor como é que procediam com os seus filhos quando a sintomatologia 

estava mais ativa e o que fazer quando esta abrandasse. As mais diferentes dúvidas 

surgiram, desde que produtos deveriam utilizar às alterações do estilo de vida a efetuar. 

Tentei sempre esclarecer da melhor maneira e dar a conhecer todas as caraterísticas da 

patologia e informar que apesar não haver cura, a DA não era uma setença de morte, e 

que as crianças ou adultos com esta patologia poderiam ter qualidade de vida, desde que 

seguissem os conselhos por mim indicados e fizessem disso uma rotina diária. 

Apesar das minhas indicações, notei que, no geral, a opinião em relação à DA era muito 

pessimista, muito devido à clara falta de informação. Ainda assim, creio que ao 

desenvolver este trabalho, contribuí bastante para dissipar qualquer dúvida e melhorar a 

ideia que as pessoas tinham em relação à patologia. 

 

Concluindo, este tema teve os seus aspetos positivos e negativos ao longo da exploração 

deste. Por um lado, e tomando uma posição bastante positiva, pude esclarecer diversas 

dúvidas aos menos informados e pude aconselhá-los de modo a proceder da melhor 

maneira em cada caso, contribuindo bastante para evoluir profissionalmente, através do 

constante aconselhamento farmacêutico que providenciava. Por outro lado, se tivesse a 

oportunidade de explorar outro tema não hesitaria, pois apesar de ter aprendido muito 

sobre a Dermatite Atópica e, a meu ver, ter ajudado a nível informativo e formativo a 

comunidade, é um tema muito complexo. Não existe muita informação clara sobre a DA, 

pois a grande parte dos estudos efetuados são inconclusivos, tornando-se um pouco 

complicado explorar muito aprofundadamente um determinado tema relacionado com a 

patologia.  
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HIGIENE ÍNTIMA 

 

2.1 – ENQUADRAMENTO 
Assim que iniciei o meu estágio na FSM e comecei a perspectivar possíveis temas a 

desenvolver na farmácia, apercebi-me logo que teria de abordar e divulgar a Higiene 

Íntima. Este tema é muitas vezes negligenciado pela população e um claro tema tabu 

entre a nossa sociedade, fazendo com que determinadas dúvidas ainda persistam. Achei 

essencial desenvolver este assunto para que não restassem dúvidas e com isto contribuir 

para a educação da população.  

 

2.2 – OBJETIVOS 
Com o desenvolvimento deste tema pretendo efetuar um panfleto com toda a informação 

importante sobre a Higiene Íntima. Estes panfletos serão distribuídos a cada pessoa no 

saco aquando da compra de determinado medicamento/produto na farmácia. Desta 

forma, acho que será a melhor maneira de dar a conhcer o assunto, pois no geral as 

pessoas não gostam de falar ou questionar o tema, assim será feito de modo discreto 

para que posteriormente se ainda persistirem dúvidas os utentes entrem em contacto 

comigo para eu poder auxiliá-los com qualquer duvida que tenham 

 
2.3 – DISCUSSÃO 
Inexplicavelmente, em pleno século XXI a abordagem de determinados temas ainda 

constitui tabu na sociedade em que vivemos. A Higiene Íntima faz parte desse leque de 

assuntos em que a população, no geral, não se sente confortável para abordar aquando 

do surgimento de dúvidas.  

 

Os tecidos da zona íntima, tanto da mulher, como do homem são muito sensíveis. Como 

tal, a sua correta higiene é um procedimento necessário e natural. 

Muitas vezes a incorreta ou precária higiene ou mesmo a aplicação de produtos 

inadequados na zona genital origina um desequilíbrio da flora local, ocorrendo irritações e 

favorecendo infeções. 
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2.3.1 – Flora íntima 
Focando-me na Higiene Íntima da mulher, a flora vaginal equilibrada é fundamental para 

que a zona íntima se mantenha saudável, já que contribui como importante defesa da 

mulher contra possíveis infeções originadas por micro-organismos externos ao meio – 

doenças sexualmente transmissíveis, meio fecal – ou mesmo micro-organismos locais, 

presentes na cavidade vaginal. Esta flora é constituída por Lactobacilus sp. - bacilos de 

Döderlein -  bactérias, que quando em desequilíbrio são responsáveis por sintomatologia 

desconfortável – prurido, ardor, corrimentos abundantes, irritações, dores nas relações 

sexuais. Este desequilíbrio ocorre devido a alguns fatores como a toma de antibióticos, 

relações sexuais desprotegidas, uso de roupa interior muito apertada, lavada com 

amaciadores irritantes ou composta por tecidos sintéticos, tabaco, mudanças hormonais 

nas diferentes fases da vida, meios quentes e húmidos, stress e uma higiene íntima 

inadequada ou excessiva. 

Para re-equilibrar a flora danificada por estes fatores é aconselhado o uso de probióticos, 

constituídos pelas bactérias que se encontram naturalmente presentes no meio, 

preservando o equilíbrio fiisiológico local. Hoje em dia existem já inúmeros probióticos ao 

dispor da mulher sob a forma de cápsulas, óvulos ou mesmo tampões. [41]  

 

2.3.2 – Infeções vaginais 
Muitas das infeções vaginais ocorrem devido à precária higiene da mulher, de entre as 

quais destaco a vaginite ou infeção bacteriana, a tricomoníase e a vulvovaginite ou 

candidíase vulvovaginal.  

 

• Vaginite ou Infeção bacteriana 
A vaginite consiste na diminuição da produção do peróxido de hidrogénio pelos 

Lactobacillus sp. Este é um fator protetor da mucosa vaginal, impedindo o crescimento de 

organismos patogénios. Se a síntese do peróxido de hidrogénio for reduzida, ocorre o 

crescimento de bactérias anaeróbias – Prevotella sp. Mobiluncus sp, Gardenella 

Vaginalis, Ureaplasma – responsáveis pelo desenvolvimento da infeção bacteriana.  

É a infeção mais comum na mulher em período fértil e é muitas vezes assintomática, 

sendo caraterizada pelos seguintes sintomas: 

- corrimento acinzentado ou amarelado com cheiro desagradável a peixe;  

- ardor e vermelhidão locais; 

- pH do fluido vaginal > 4.5; 
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- existência de fluido vaginal de pouca espessura e branco na parede vaginal. 

Geralmente estes sintomas agravam-se após as relações sexuais, a existência de 

múltiplos parceiros sexuais, a gravidez, o DIU (dispositivo intra-uterino), a lactação, os 

duches vaginais ou os desequilíbrios na flora vaginal, sendo  estes considerados fatores 

que predispoêm a ocorrência de infeções. 

 

o Guidelines farmacológicas 
O tratamento farmacológico é recomendado às mulheres sintomáticas e também é 

adequado às grávidas, para diminuir os sintomas ou sinais de infeção. A terapia 

farmacológica passa pela administração de: ou metronidazol oral, ou tinidazol oral, ou 

metronidazol sob a forma de gel, ou mesmo pela clindamicina em creme. De referir que é 

essencial alertar às acometidas que se eventualmente efetuarem a terapia à base de 

clindamicina em creme é necessário ter um cuidado redobrado ao nível do uso de 

preservativos à base de látex ou de diafragmas, com risco de não estarem protegidas 

aquando de uma relação sexual durante os cinco dias posteriores ao tratamento.  

 

o Resistências associadas à terapia 
Algumas mulheres apesar de efetuarem a terapia farmacológica adequadamente, ou seja 

dose e duração necessária, sofrem recidivas da infeção bacteriana tornando-se 

resistentes à terapia. Isto ocorre muitas vezes devido à associação de organismos 

anaeróbios que colonizam a mucosa vaginal ou mesmo devido à quantidade de 

Lactobacillus sp. que não é produzida novamente de forma eficaz. Nestes casos de 

vaginite recidiva, a clindamicina é clinicamente mais eficaz que o metronidazol. [42-44]  

 

• Tricomoníase 
É considerada uma infeção sexualmente transmissível causada por um protozoário –

Trichomonas vaginalis – que se multiplica depois da infeção devido à temperatura, baixa 

concentração de oxigénio e humidade caraterísticas da vagina. É o trofozoíto do 

T.vaginalis que é responsável pela sintomatologia caraterística e pela sua 

transmissividade, que ocorre por contato sexual com um parceiro infetado ou, raramente, 

por contato com fómites – toalhas, assentos de saunas, entre outros. Isto ocorre, pois os 

trofozóitos do T. vaginalis permanecem viáveis fora do hospedeiro algumas horas desde 

que haja humidade suficiente. Além deste pormenor, uma precária higiene pode 

aumentar a probabilidade de infeção já que leva à irritação da mucosa genital, fazendo 

com que a área lesada seja o local ideal para o Trichomonas vaginalis se anexar às 
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células do hospedeiro. 

Geralmente a mulher jovem está mais suscetível à tricomoníase, sendo os fatores que 

predispoêm à ocorrência desta infeção os seguintes:  

- actividade sexual; 

- existência de vários parceiros sexuais; 

- gravidez; 

- menopausa. 

A esta infeção estão associados sintomas bastante caraterísticos como corrimento 

vaginal profuso ou espuma vaginal – corrimento amarelo-esverdeado espumoso com 

odor desagradável –, disúria, spotting entre menstruações e prurido. Nas mulheres 

grávidas uma infeção por T.vaginalis pode levar ao parto prematuro, sendo perene o seu 

tratamento. 

 

o Guidelines farmacológicas 
O tratamento deve ser feito pela mulher e pelo parceiro e durante a infeção é 

fundamental informar que o uso de preservativo nas relações sexuais é fundamental. 

Aquando de uma tricomoníase, o tratamento consiste na administração de metronidazol e 

tinidazol ambos oralmente, pois no caso do seu uso sob a forma de gel, a eficácia do 

tratamento torna-se menor. No caso de mulheres grávidas a estas deverá ser 

administrado metronidazol. 

 

o Resistências associadas à terapia 
As mullheres infetadas com tricomoníase deverão ser seguidas três meses após a 

primoinfeção, pois a probabilidade de recidiva é muito elevada. Esta re-infeção ocorre 

pela prática de relações sexuais com um parceiro não tratado ou pela diminuição da 

eficácia do fármaco, principalmente do metronidazol. Para colmatar este fato, é 

necessário um novo tratamento com uma dose maior de metronidazol ou optar pelo 

tinidazol. [42,45,46]  

 
 
• Vulvovaginite ou Candidíase vulvovaginal 
A par da vaginite, a candidíase é uma das infeções vaginais mais comuns. Esta infeção é 

provocada, na maioria dos casos, pelo Candida albicans. Este fungo necessita de 

condições de humidade favoráveis ao seu desenvolvimento. No corpo humano é 

encontrado na boca, na vagina, no aparelho gastrointestinal e na pele . Normalmente é 

inofensivo para a saúde, pois mantém-se nos tecidos em quantidades reduzidas. No 
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entanto, sempre que surgem desequilíbrios que permitam o seu desenvolvimento, a 

infeção desenvolve-se e os sintomas manifestam-se: 

- descarga vaginal - corrimento esbranquiçado e espesso; 

- inflamação na pele vulvar - vermelhidão e prurido; 

- dor durante o acto sexual e ao urinar – disúria . 

A gravidez, os contracetivos com estrogénios, a Diabetes mellitus, a terapêutica com 

antibióticos de largo espetro, a infeção por vírus de imunodeficiência adquirida – HIV –, a 

quimioterapia, a utilização de roupa justa, a colonização gastrointestinal e a atividade 

sexual são alguns dos factores que predispoêm a ocorrência da candidíase. 

A vulvovaginite não é uma doença sexualmente transmissível, no entanto o homem não 

está imune, pois do contato sexual com uma mulher infetada pode haver migração da 

infeção. Isto ocorre, pois nas relações sexuais há um aumento do movimento do fungo e 

devido à ocorrência de traumatismos mínimos, existe uma maior predisposição para a 

infeção. Além disso o sémen é um promotor do desenvolvimento e virulência do fungo. 

Assim, o homem não está livre de desenvolver sintomas como prurido e vermelhidão no 

pénis.  Isto justifica que em muitas situações o tratamento seja feito pelo casal, apesar de 

não ser obrigatório esta prática.  

 

o Guidelines farmacológicas 
O tratamento envolve a administração de fármacos anti-fúngicos de aplicação tópica ou 

toma sistémica., sendo os mais adequados: butoconazol , ou clotrimazol, ou miconazol 

sob a forma de creme, ou tioconazol sob a  forma de pomada. A administração de 

miconozaol também poderá ser efetuada sob a forma de um comprimido vaginal e de 

fluconal via oral. As mesmas recomendações indicadas para a vaginite quanto ao uso de 

cremes associados a preservativos de látex e diafragmas são aplicadas à terapia da 

candidíase vulvovaginal. 

 

o Resistências associadas à terapia 
 Com o tratamento adequado, os sintomas desaparecem completamente. Contudo, se o 

tratamento não for cumprido no período de tempo adequado há o risco da infeção voltar, 

podendo tornar-se recorrente. Assim, se os sintomas persistirem, é necessário fazer novo 

tratamento até dois meses após o início da infeção. Em alguns casos a infeção recide, 

não devido ao não cumprimento da terapia, mas à infeção por Candida glabrata e não C. 

albicans como é usual, tornando-se necessário aumentar o tempo de duração da terapia 

além do período de tempo habitual para haver eficácia terapêutica. [42,47]  
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2.3.3 – Higiene nas diferentes fases da vida da mulher  
Por mais trivial que pareça, a higiene varia consoante a fase da vida que se esteja a 

atravessar. 

Da puberdade até à menopausa, o pH vaginal é ácido. Esta acidez deve-se à presença 

do ácido lático. A produção de estrogénios leva à secreção de glicogénio na vagina e por 

ação dos bacilos de Döderlein, o glicogénio  é transformado em ácido lático. É este o 

elemento responsável pela manutenção do pH ácido (3.8 - 4.2) da vagina, e que impede 

o crescimento das bactérias existentes no meio vaginal.  

 

• Higiene antes da Puberdade 

A zona vulvar das crianças é particularmente sensível às numerosas agressões do 

quotidiano, pois não possui defesas naturais antes da puberdade. A higiene inadequada 

na zona íntima leva facilmente a que a vulva fique desidratada e irritada, tornando-se 

sujeita a infeções.  Na fase da pré-puberdade o pH vaginal é neutro, logo não é 

adequado a aplicação de produtos de higiene com pH ácido para não provocar as tais 

irritações. Assim, esta zona extremamente frágil exige precauções e atenções 

específicas.  

 

• Higiene no Desporto 
Depois de uma atividade física intensa é normal que a transpiração e a constante 

maceração das mucosas, numa pele mais sensível, provoque ou agrave irritações e 

pruridos. Uma higiene íntima adequada vai prevenir o desenvolvimento destas infeções. 

Nos desportos praticados em meios aquáticos como a natação, a água da piscina pode 

agravar o prurido e irritação nas mulheres que tenham a pele e as mucosas 

sensíveis. Portanto, a adoção de determinadas medidas de higiene após a prática 

desportiva é fundamental. [41,48]  

 
• Higiene na Gravidez 
Na gravidez, devido às mudanças hormonais que a mulher enfrenta, é  associada uma 

certa fragilidade das mucosas genitais e um desequilíbrio no pH da flora vaginal. Além 

deste facto, ocorre um aumento da atividade das glândulas sudoríparas e sebáceas 

nesta fase, predispondo a ocorrência de infeções e irritações vaginais se não for efetuada 

uma higiene adequada. É muito importante prevenir as infeções, pois podem afetar o 

período de gestação do bebé, provocando contrações que aumentam o risco de parto 

prematuro ou mesmo de aborto. 
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Por conseguinte, a mulher necessita do máximo cuidado na escolha dos produtos de 

higiene. O mais adequado é optar por um gel íntimo neutro e evitar produtos constituídos 

por corantes e perfumes, ou seja optar por produtos hipoalergénicos. [41,48-50]  

   

• Higiene na Menopausa 
Com a diminuição da produção de estrogénios, na menopausa, ocorre frequentemente 

secura vulvar e vaginal. A secura vaginal torna a mucosa ainda mais vulnerável e 

recetiva às infeções. Além deste facto, com a diminuição do estrogénio, o pH da flora 

vaginal aumenta ligeiramente para 5,0-6,5 havendo maior predisposição para que se 

desenvolvam infeções tanto bacterianas, como fúngicas. Deste modo, nesta fase da vida 

da mulher é necessário a utilização de um produto de higiene adequado para ajudar a 

reduzir o desconforto a nível vulvar. [41,48, 51, 52]  

 

2.3.4 – Dicas para uma Higiene íntima adequada 

• É preferível tomar duches do que banho de imersão; 

• No duche lavar a zona íntima com a mão e não usar esponjas; 

• A higiene deve ser feita apenas com água e um sabão suave pouco perfumado e com 

um pH semelhante ao da região genital, consoante a fase que a mulher se encontre;  

• No máximo, devem fazer-se duas lavagens íntimas por dia; 

• Não efetuar duches vaginais, porque irritam a vagina a não ser por indicação do 

ginecologista; 

• Os toalhetes e os desodorizantes secam a região vaginal - só usar em situações 

excecionais, como viagens; 

• O sentido correto da lavagem e limpeza é sempre da vagina para o ânus, para evitar 

que a flora fecal entre em contato com a região genital; 

• Preferir sempre roupa interior de algodão; 

• Não usar roupas apertadas, porque favorecem o desenvolvimento de infeções; 

• Os produtos de higiene íntima devem ser utilizados pontualmente, mediante indicação 

médica ou aconselhamento Farmacêutico; 

• Um produto adequado para a higiene íntima da mulher deve ser isento de odores - 

hipoalergénico; 

• Os produtos de higiene íntima deverão ter um pH entre 3,8-4,2 ou entre 7-9 em caso 

de micose ou fase de pré-puberdade e menopausa; 

• Depois do duche limpar bem a zona íntima para evitar humidades que possam levar a 

irritações ou infeções fúngicas; 
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• Depois das relações sexuais é conveniente lavar a zona genital; 

• Na prática de desportos aquáticos, é aconselhado retirar o fato de banho, pois a 

humidade do fato de banho favorece o desenvolvimento de micoses íntimas; e efetuar 

uma higiene corporal adequada para eliminar os vestígios de cloro e de produtos 

desinfetantes, muito irritantes, contidos na água da piscina. [41,48,53]  

 

2.4– CONCLUSÃO 
A abordagem do tema Higiene Íntima permitiu-me explorar uma área que normalmente é 

descurada pela população quer por vergonha/preconceito em relação ao tema ou mesmo 

ignorância.  

Após ter divulgado o tema na FSM e com a distribuição de panfletos (Anexo VII) vi o meu 

objetivo cumprido, já que senti uma notória diferença na abordagem das pessoas  em 

relação ao tema antes e depois da divulgação. Anteriormente à divulgação da informação 

notava que os utentes da farmácia mal falavam no assunto ou quando falavam tentavam 

a todo o custo que fosse dada a maior das discrições ao assunto. Posteriormente, houve 

uma maior iniciativa em conhecer o local onde estão expostos os produtos de higiene 

íntima e um maior interesse sobre o tema com a partilha das diferentes dúvidas que 

tinham. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Ao escolher realizar parte do estágio em farmácia comunitária ao abrigo do programa de 

intercâmbio ERASMUS, tinha como ideia principal vivenciar outra realidade da farmácia 

de oficina que não a que já conhecia de outras experiências, que havia realizado nas 

farmácias portuguesas em anos anteriores. Tentar perceber melhor o sistema de saúde 

da Comunidade de Madrid e a forma como as farmácias madrilenas funcionam, fez parte 

dos meus objectivos quando me candidatei.  

A partir do momento que o fiz e comecei a pensar mais aprofundadamente no assunto, a 

dúvida e a ansiedade apoderaram-se de mim. Como é que noutro país iria agir  perante 

determinadas situações com os utentes na farmácia e principalmente a falar outra língua 

que não o português? O espanhol não me era completamente estranho, no entanto o 

Farmacêutico ao zelar pela saúde dos utentes tem de dar sempre o seu cunho pessoal 

no momento de aconselhá-los, e a barreira linguística era dos pormenores que mais me 

afligia. 

Resolvi por de parte a apreensão inicial e pensar no que poderia obter de benéfico com 

esta experiência.   

A oportunidade de aprender com outros profissionais e assim evoluir nos meus 

conhecimentos, bem como conseguir ultrapassar eventuais obstáculos, seria com certeza 

uma mais valia para o meu futuro tanto a nível pessoal como profissional. 

Além destes factos, viver noutra cidade tão agitada e moderna como Madrid com outra 

cultura e costumes fez-me ainda mais ter a certeza que tinha feito a escolha acertada.  

Esta nova etapa será com certeza uma mais valia para mim e tem tudo para dar pelo 

melhor. 
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2 - FARMÁCIA JUAN TRILLEROS JIMÉNEZ 
 

 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           Figura 1 – Farmácia Juan Trilleros Jiménez 

 

A farmácia Juan Trilleros Jiménez (figura 1), situada na Calle Juan Alonso 6, apesar de 

pequena é ideal para o local que se encontra, Carabanchel, um distrito de Madrid com 

muitos imigrantes e muito próxima do Hospital Militar Gómez Ulla. 

Os pacientes habituais da farmácia são idosos que já vêm desde sempre com a sua 

família ou pacientes que vão a consultas no Hospital Militar. Hoje-em-dia já não realiza 

formulações magistrais nem análises clínicas, no entanto não deixa de prestar os 

serviços essenciais à comunidade com o maior rigor e profissionalismo. O seu período 

laboral é de 12h, das 9:30-21:30h. 

A equipa técnica da farmácia é formada por 3 farmacêuticos: 

• Juan Trilleros Jiménez – Director Técnico  

• Maria Pilar Estaire 

• Tatiana Alonso Cuenca 
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3- LIVROS OFICIAIS E OBRIGATÓRIOS 

 

Libro Recetario Oficial 
 
Livro oficial obrigatório nas farmácias de oficina em que se regista tudo o que é realizado 

na farmácia relativo a: 

 

• Medicamentos que incluam substâncias psicotrópicas, estupefacientes 

• Fórmulas magistrais – não são efectuadas na Farmácia Juan Trilleros Jiménez 

• Medicamentos de especial controlo médico 

 

 Deverá ser preenchido com a data da venda, o número de receituário, a especialidade 

farmacêutica, o nome do médico, o seu número de Colegiado, o DNI da pessoa ou o seu 

CIP e por fim ser assinado pelo farmacêutico responsável. 

 
 
Libro Oficial de Contabilidad de Estupefacientes  
 
Livro obrigatório na farmácia comunitária que contém duzentas páginas numeradas em 

que se faz o registo de todos os estupefacientes existentes na farmácia. Todas as 

entidades que fabriquem, distribuam ou dispensem substâncias ou medicamentos 

estupefacientes terão de anotar todos os estupefacientes movimentados, mantendo-o 

obrigatoriamente actualizado. Para cada inscrição efectuada no livro deverá ser anotado: 

o medicamento, a dose, a quantidade de embalagens, a data, nº da receita, o nome do 

paciente e o seu número de DNI. No início de cada ano civil deverá ser enviado um 

relatório indicativo de todas as entradas e saídas de estupefacientes à Seccion de 

Control de Estupefacientes da Dirección General de Farmacia.  

 
Real Farmacopea Española 

Em todas as farmácias da Comunidade de Madrid é obrigatório a sua existência. A 

Farmacopea estabelece a qualidade que devem cumprir todos os princípios activos e 

excipientes que entram na composição dos medicamentos para uso humano e 

veterinário. 
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Formulario Nacional 

Documento oficial e obrigatório que fixa todas as especificações para as matérias-primas 

que integram a composição do medicamento e estabelece procedimentos padrão para a 

preparação de Preparados Oficinais e Fórmulas Magistrais. [1]   

 

 

4 - DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
 

4.1 - RECEITA MÉDICA 

 
Documento de carácter sanitário, normalizado e obrigatório, pelo qual os médicos, 

médicos dentistas, médicos veterinários ou podólogos legalmente autorizados para tal e 

no âmbito das suas competências, prescrevem aos pacientes os medicamentos ou 

produtos sanitários sujeitos a prescrição médica para que sejam dispensados por um 

farmacêutico ou sob a supervisão deste nas farmácias de oficina ou qualquer outro 

estabelecimento devidamente autorizado para a dispensa de medicamentos. [2] 

A receita médica é composta por duas partes: o corpo da receita – guardado pela 

farmácia durante 3 meses - e a folha de informação ao paciente –  entrega obrigatória ao 

paciente.  

Existem os seguintes tipos de receitas médicas: 

! Consejería de Sanidad – SNS ( figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

                                                                      Figura 2 – Receita SNS 

 

 

 



	  	  	  Relatório	  de	  Estágio	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Farmácia	  Juan	  Trilleros	  Jiménez	  |	  Janeiro	  -‐	  Abril	  2014	  

	  

Faculdade	  de	  Farmácia	  da	  Universidade	  do	  Porto	  |	  	  Mestrado	  Integrado	  em	  Ciências	  Farmacêuticas	   5	  

! MUFACE (figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

                                                              Figura 3 – Receita MUFACE 

 

! MUCEJU  

! Seguro Libre e Mútuas de Accidente de Trabajo 

! Privadas 

! ISFAS (figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                Figura 4 – Receita ISFAS 

 

Pela Farmácia Juan Trilleros Jímenez passam todos os tipos de receitas médicas, de 

destacar as referentes ao SNS e as ISFAS, já que muito próximo da farmácia se encontra 

o Hospital Militar Gómez Ulla. 
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4.2 – REQUISITOS DA RECEITA (esquema 1) 

 
Nas receitas médicas é necessário ter em conta os seguintes aspectos: 
 
 

          RECEITA MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

                                                             

                                                  Esquema 1 – Dados a constar nas receitas médicas 

 

Em relação à data de prescrição, é necessário salientar que as receitas têm um prazo de 

validade de 10 dias, a partir da data de prescrição ou da data em que foi realizado o visto 

de inspecção.  

No que concerne ao visto de inspecção, este só poderá ter data igual ou posterior à data 

de prescrição e é necessário em determinadas especialidades farmacêuticas ou produtos 

de carácter sanitário, como  as especialidades farmacêuticas inibidoras da HMG CoA 

reductase, – hipercolesterolemia familiar - meias de compressão, entre outros exemplos. 

Além do visto de inspecção existe o auto-visto que é realizado pelo próprio médico 

prescritor para as receitas referentes a antipsicóticos de 2ª geração para maiores de 75 

anos ou fraldas para incontinência urinária. 
 

 

MÉDICO PRESCRITOR 
• nome, apelidos e assinatura do médico 

prescritor 
• contacto telefónico, correio electrónico 
• local de exercício de funções 
• nº de colegiado e Colégio a que pertence 
• data de prescrição 
• CIAS 

	  

 
FARMÁCIA 

• SOE 
• nome e apelidos do titular 
• direcção 
• NIF ou CIF 
• data de dispensa 
• assinatura do farmacêutico 
 

MEDICAMENTO 
• medicamento prescrito segundo 

DCI ou marca comercial 
• forma farmacêutica e via de 

administração 
• posologia – nº de unidades por 

toma, frequência e duração do 
tratamento 

• nº de unidades do medicamento 
e nº de embalagens 

• data de dispensa da receita 

PACIENTE 
• nome, apelidos e ano de 

nascimento 
• CIP 
• TSE ou CPS 
• TSI 
• DNI 
• NIE 
• nº passaporte 

 

Pública 

Privada 

Pública 
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4.3 – ANULAÇÃO DAS RECEITAS 

 
Existem diferentes possibilidades de anulação ou devolução das receitas já facturadas: 

-‐ CAUSAS DE ANULAÇÃO TOTAL: receitas sem cupão do medicamento, corrigidas, 

prazo de validade  superior a 10 dias, sem visto de inspecção, com falta de dados do 

médico prescritor, substituição do medicamento genérico por medicamento de marca, 

entre outros. 

-‐ CAUSAS DE ANULAÇÃO PARCIAL: receitas facturadas a PVP diferente, dispensa 

de um medicamento / produto sanitário em quantidade superior ao prescrito.  

-‐ CAUSAS DE DEVOLUÇÃO SEM ANULAÇÃO: receitas com ausência de dados da 

farmácia – assinatura do Farmacêutico, data de dispensa, identificação da farmácia. 

 

Até ao momento, nas farmácias de oficina de Madrid, foi utilizado o sistema de prescrição 

e dispensa de receitas acima descrito. A partir de Junho do ano corrente será obrigatório 

a implementação em todas as farmácias da receita electrónica, em que o Médico fará a 

prescrição da receita informaticamente e o Farmacêutico através do cartão de saúde do 

paciente acederá via sistema informático à prescrição, efectuando assim a dispensa do 

medicamento. Com isto, os doentes deixam de ir mensalmente ao médico para 

renovação das receitas, pois o médico fará a renovação informaticamente a partir do seu 

consultório. Só aquando da revisão da terapia é que os doentes terão de se deslocar ao 

consultório médico, tornando-se uma situação muito mais cómoda do que a actual, em 

que por vezes os pacientes esperam horas para serem atendidos nos centros de saúde. 

[1]  

 

4.4 – ESTUPEFACIENTES 

 

São substâncias derivadas da cocaína, cannabis e heroína que actuam directamente no 

sistema nervoso central, estimulando-o ou deprimindo-o, sendo utilizadas como 

analgésicos ao nível clínico em áreas como a Oncologia . Os estupefacientes, apesar de 

apresentarem indicações terapêuticas muito benéficas para determinadas patologias 

apresentam riscos, já que causam dependência química, física e habituação, daí estarem 

obrigatoriamente regulados e com vigilância muito apertada pelas entidades 

competentes, de modo a não haver uso ilegítimo destes. [3]  
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Os estupefacientes só podem ser dispensados mediante a apresentação de receita oficial 

de estupefacientes – ROE (figura 5)– , concedida ao paciente por médicos legalmente 

autorizados.  

Ao receber a ROE, o Farmacêutico deverá verificar se na receita consta a prescrição de 

um só medicamento, se o tratamento corresponde somente a um máximo de 3 meses e 

se o número de embalagens não excede as 4 unidades. Além disto, deverá apontar o 

DNI e a direcção do paciente na receita e carimbar, assinar e guardar a receita durante 3 

meses, que depois é enviada ao COFM que por sua vez envia à Consejeria de Sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       Figura 5 – Receita Oficial de Estupefacientes 

 
Para adquirir a substância ao armazenista, o Farmacêutico a partir dos dados da ROE 

necessitará de preencher um vale de estupefacientes onde deverá completar todos os 

dados do paciente e do médico. Este vale (figura 6) depois é entregue em mão ao 

distribuidor, para haver maior controlo e segurança.  

Posteriormente é necessário registar no Livro de Contabilidade de Estupefacientes a 

dispensa efectuada. [4]  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                              Figura 6 – Vale de estupefacientes 
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4.5 – SIMBOLOGIA DA CARTONAGEM DOS MEDICAMENTOS 

 

Em Espanha, os medicamentos contêm na sua cartonagem duas faces principais, cujos 

cantos superiores direitos e ao lado ou por baixo do código nacional referente ao artigo 

em questão, contêm determinadas simbologias com informação importante sobre o 

medicamento. Aqueles que não contenham embalagem exterior contêm a sua simbologia 

no acondicionamento primário. 

 Os seguintes símbolos e siglas são exemplos dos possíveis de encontrar na 

cartonagem: 

 

Símbolos 

 

  Dispensa sujeita a prescrição 
médica 
 

  Dispensa sujeita a receita 
médica oficial de estupefacientes 
 

  Medicamentos que contêm 
substâncias psicotrópicas  
 

  Conservação no frigorífico 
 

  Caducidade inferior a 5 anos 

   Medicamentos que poderão 
reduzir a capacidade de conduzir ou 
de utilizar maquinaria perigosa 
 

  Medicamentos que poderão 
produzir fotossensibilidade 
 

  PA ou Medicamento de recente 
autorização (menos de 5 anos)

 
 

 

Siglas

ECM: Medicamentos de especial controlo médico 
EFP: Medicamento Publicitário 
EFG: Medicamento Genérico 
TLD: Tratamento de larga duração (medicamentos de dispensa renovável) 

 

As especialidades farmacêuticas, substâncias medicinais e demais artigos 

financiados pelas diferentes entidades contêm na sua cartonagem um cupão 

picotado (figura 7). Este cupão é extraído do artigo para ser aderido à receita de 

modo a comprovar a sua dispensa. Neste cupão deverão figurar diversas siglas e 

símbolos com determinados significados entre os quais os seguintes exemplos: 
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ASSS: Medicamento financiado pela segurança social 

 Dispensa somente com visto de inspecção. Poderá conter no canto 
superior direito um I, referente a visado de inspecção para doenças crónicas; e um E 
para antipsicóticos para pessoas com idades superiores a 75 anos. 

●: Contribuição reduzida 

EQ:  especialidade bioequivalente 
 

Além desta simbologia deverá conter a seguinte informação: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

4.6 – PROCEDIMENTO PADRÃO PARA DISPENSA DE UM 

MEDICAMENTO 

 
O Farmacêutico, no exercício da sua profissão tem como responsabilidade a 

dispensa de medicamentos de forma íntegra e profissional. Para a realizar de 

acordo com os critérios básicos de uso racional de medicamentos, o Farmacêutico 

deverá garantir que os pacientes tenham toda a informação necessária sobre o 

medicamento que recebem, que o utilizem de forma adequada, na posologia 

adequada, segundo as suas características individuais e durante o tempo 

necessário de tratamento. 

Assim, são necessárias determinadas advertências por parte do Farmacêutico aos 

seus pacientes se for caso disso: 

• Medicamentos cujo prazo de validade esteja próximo de caducar 

• Necessidade de conservar  medicamentos termolábeis no frio 

• O curto período de utilização de determinados medicamentos – colírios, 

medicamentos que sejam necessários reconstituir 

- Nome do artigo 
- Laboratório fabricante 
- Dose 
- Forma farmacêutica 
- Quantidade de doses 

- Código nacional 

- código de barras para 
leitura informática com 
13 dígitos 

	  Figura 7 – Cupão informativo do medicamento 
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• Manter os medicamentos sob condições adequadas de conservação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 – Dispensa de um medicamento 

[1]  

5 – ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE MEDICAMENTOS 

 
5.1 – AQUISIÇÃO 

 

A aquisição de especialidades farmacêuticas e substâncias medicinais é da 

responsabilidade do Farmacêutico. Este terá sempre em conta que os 

medicamentos só se adquirem a  laboratórios ou armazenistas legalmente 

autorizados e somente produtos que estejam legalmente autorizados pelas 

autoridades sanitárias espanholas. 

Identificar o Paciente 

Verificar questões do tipo 
administrativo – Ex: cartão de saúde 

Comprovar questões que impeçam a 
dispensa – Ex: menores de idade 

Com receita 

Sem receita (automedicação) 

Início Larga duração 

o 

Alterações na 
terapia? 

Controlo adequado da 
patologia? 

 

MÉDICO ! 

Dispensa com informação sob o modo de 
conservação e efeitos secundários 

Quem é o 
paciente? 

Sabe para que serve o 
medicamento? Posologia, dose 

e duração? 

Toma outros medicamentos? 
Tem alguma alergia (s) 

Importância clinica 

Correcta 

Incorrecta 

Informar 

PROCEDIMENTO DE DISPENSA 
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Em Espanha, não é permitida a aquisição de medicamentos não registados no país; 

especialidades farmacêuticas de uso hospitalar, salvo para dispensa a clínicas ou 

hospitais; bem como a aquisição conjunta por duas ou mais farmácias de 

medicamentos estupefacientes, psicotrópicos, termolábeis ou ECM. [5]  
 

Na Farmácia Juan Trilleros Jiménez a aquisição é feita diariamente aos armazéns 

de distribuição COFARES e CECOFARES. Além destes armazenistas, é feita 

mensalmente a aquisição directa a laboratórios - Ratiopharm, STADA, La Roche-

Posay, entre outros. A aquisição directamente aos laboratórios, é feita para aqueles 

medicamentos que tenham muita saída, de modo a haver sempre stock suficiente na 

Farmácia e por outro lado em termos económicos muitas vezes é mais vantajoso o 

pedido directo ao laboratório que ao armazenista. 

 

Reposição diária 
Diariamente são realizados pedidos aos armazéns de distribuição, um de manhã, 

que é entregue à tarde desse mesmo dia, e outro à tarde que só é entregue no dia 

seguinte. Estes pedidos são feitos informaticamente através do sistema de gestão 

da farmácia – FarmManager (figura 8)– em função das vendas e níveis de stock 

definidos para cada produto. Além destes pedidos automáticos, o Farmacêutico 

poderá fazer propostas de pedidos de um medicamento para um determinado 

paciente tendo sempre em conta o preço e a existência de genérico com as mesmas 

características consoante o paciente queira ou não genérico. Na Farmácia Juan 

Trilleros Jimenéz, os pedidos efectuados pelo Farmacêutico são sempre registados 

num caderno, de modo a que o Farmacêutico do turno seguinte saiba quantos 

pedidos foram encomendados e para quem é que foi encomendado, estando 

sempre tudo organizado para que não haja esquecimentos e erros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Figura 8 – Sistema informático da farmácia 
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5.2 – RECEÇÃO                             
 

Aquando da chegada dos pedidos (figura 9 e 10), o Farmacêutico deverá ter em 

conta os seguintes aspetos: 

• O estado dos produtos recebidos é adequado em termos de aspecto, 

caducidade, condições de transporte e conservação 

• Os produtos recebidos foram os solicitados quer em relação ao produto em 

si, quer à quantidade e ao preço 

• Os produtos que constam na factura são concordantes com os recebidos. 

 

Se for observada alguma irregularidade, deverá ser feita a devolução do produto e 

guardada a factura da devolução. Também deverão ser guardadas mesmo que não 

haja qualquer devolução para que no final do mês sejam revistas para fins de 

contabilidade. [1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

                     Figura 9 – Receção dos pedidos                     Figura 10 - Medicamentos rececionados 

 
Posto isto, e antes de dar entrada do pedido no sistema informático da Farmácia é 

necessário verificar se existe algum pedido de conservação no frigorífico e colocá-lo 

imediatamente no mesmo. 

Quando é dada a entrada dos pedidos no sistema informático e antes de pôr os 

dados relativos à factura recepcionada e preço de custo é necessário verificar se o 

PVP de cada produto está correcto. Para tal verifica-se todos os valores referentes 

ao preço do medicamento como a margem de custo, margem de lucro para a 

farmácia e o respectivo IVA. 

Nas farmácias espanholas existem 3 IVAs distintos: muito reduzido 4% - 

medicamentos, etc - , reduzido 10% - pastas dentríficas, etc - e o normal 21% - 
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cremes, entre outros. Com esta informação o Farmacêutico consegue assim verificar 

os custos das especialidades farmacêuticas e demais sempre que chegue algum 

produto na sua farmácia. 

 

5.3 – ARMAZENAMENTO 

O armazenamento na Farmácia Juan Trilleros Jiménez está dividido em quatro 

áreas distintas: 

 

1- Zona de recepção de produtos 

2- Zona de produtos conformes 

3- Zona de produtos não conformes: caducados; deteriorados 

 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Esquema 3 – Planta da Farmácia Juan Trilleros Jiménez 

 
De referir que se mantêm armazenados em locais separados os colírios e pomadas 

oftálmicas; as pomadas e geles de uso cutâneo; os xaropes e soluções orais; bem 

como os  dispositivos médicos. 

 

5.4 – CONSERVAÇÃO 

 
Controlo de Temperaturas 
 
Nas farmácias da Comunidade de Madrid é necessário efectuar um controlo de 

temperaturas no próprio local da farmácia e no frigorífico de armazenamento de 

medicamentos termolábeis através de um termómetro que indique a temperatura no 

momento, a máxima e a mínima. O controlo é feito uma vez ao dia na primeira hora 

da manhã e os valores de temperaturas indicados não se deverão desviar dos 
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seguintes valores: 5º ± 3ºC (medicamentos de conservação no frigorífico) e 15ºC-

30ºC para o restante espaço da farmácia.  

 

Controlo de caducidades 
 
Os medicamento que chegam à Farmácia são depois armazenados nos  locais 

próprios consoante a sua caducidade, tendo sempre em conta que o que caduca 

primeiro é o que é dispensado primeiro, estando sempre de alcance mais fácil que 

os restantes com caducidade superior. 

 

Devolução de especialidades farmacêuticas e substâncias medicinais 

deteriorados ou inutilizáveis 
 
Estes produtos englobam aqueles que se encontrem defeituosos, caducados há 

mais de 6 meses e não adequados para devolução aos armazéns e aqueles que 

tenham sido retirados pelas autoridades sanitárias. Deverão estar muito bem 

identificados e deverão ser postos num local separado dos produtos não conformes.  

As especialidades farmacêuticas que tenham sido retiradas pelas autoridades 

sanitárias deverão ser postas numa caixa selada e bem identificada à parte para 

devolução à Consejeria de Sanidad ou ao próprio laboratório. Além deste 

procedimento, em cada farmácia existe um contentor especial - S.I.G.R.E -  para 

que sejam depositados os restantes produtos já mencionados. Quando se encontra 

cheio, é enviado a determinados armazéns da Comunidade de Madrid para seja 

feita a sua destruição controlada, evitando contaminações e possíveis acidentes.  [1]  

 
5.5 – GESTÃO FARMACÊUTICA 
 

Ao fim de cada dia na Farmácia Juan Trilleros Jiménez é necessário rever as 

receitas dispensadas. Estas são agrupadas em blocos de vinte e cinco receitas 

(figura 11) segundo os diferentes tipos de receitas (Ex. ISFAS, SNS). 

Posteriormente, é necessário verificar se a receita encontra-se bem dispensada e 

com todos os dados necessários em relação ao médico e ao paciente. Esta revisão 

é feita no mínimo duas vezes, para minimizar eventuais erros. Se se tiver 

dispensado um fármaco de um laboratório diferente do indicado na receita – Ex. 

Omeprazol Davur por Omeprazol Ratiopharm – é necessário sempre justificar e 
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rubricar, tendo sempre em conta que tal acção é somente realizada com o 

consentimento do paciente. Além disto, todas as receitas referentes a 

estupefacientes terão de ser inscritas obrigatoriamente no Libro Oficial de 

Contabilidad de Estupefacientes. Após se verificarem todas as receitas o 

Farmacêutico responsável apenas tem de assinar e carimbar com os dados da 

farmácia e a data que foi efectuada a dispensa. Assim as receitas ficam prontas 

para serem enviadas ao COFM nos dias calendarizados de facturação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Receitas dispensadas 
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6 - CONCLUSÃO 

 
 

Finalizado o estágio e analisando os últimos 3 meses é com enorme satisfação que 

vejo que o desafio a que me propus foi completamente superado.  

As farmácias de Madrid apesar de logisticamente diferentes das portuguesas regem-

se pelos mesmos princípios, como tal esta primeira experiência no mundo laboral foi 

excelente para o que se advinha quando chegar a Portugal. 

Assim, só tenho a agradecer a todas as pessoas que me acompanharam na 

farmácia Juan Trilleros Jiménez pela dedicação e empenho que sempre me 

concederam fazendo com que a minha estadia em Madrid se tornasse ainda mais 

agradável e inesquecível.  

Tudo o que aprendi, as pessoas que conheci e aquilo que vivi vou levar para sempre 

comigo e tenho a certeza que me fizeram crescer tanto a nível profissional como 

pessoal.  

Hoje, consigo afirmar que a minha decisão em fazer parte do estágio em farmácia 

comunitária em Madrid ao abrigo do programa ERASMUS foi das melhores decisões 

que tomei. 
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