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Resumo 

 

Na parte I do relatório irei descrever sucintamente as diversas experiências que 

colecionei, enquanto estagiária da farmácia Ferreira de Sousa. Do meu ponto de vista, 

este novo modelo de relatório permite uma personalização do mesmo e por isso o meu 

objetivo principal é torná-lo numa espécie de diário. Assim, decidi dividir o relatório em 

quatro períodos temporais, que refletem a evolução da minha aprendizagem. Como 

tal, numa primeira fase terá lugar a descrição da minha aprendizagem em termos de 

receção e armazenamento de encomendas, bem como da gestão de devoluções. A 

segunda fase incide sobre o inicio do contacto com os utentes, mediante a realização 

de testes bioquímicos. Numa terceira etapa inicia-se a aprendizagem daquilo que ao 

receituário diz respeito, nomeadamente, as suas exigências, a sua conferência e 

correção. Na quarta e última fase, descrevo o atendimento ao público propriamente 

dito bem como algumas curiosidades neste âmbito. 

Na parte II do relatório irei fazer referência aos trabalhos desenvolvidos ao longo do 

meu estágio curricular, bem como o seu enquadramento. Estes trabalhos passaram 

pela elaboração de panfletos, de um marcador de livro e ainda aquilo a que denominei 

por “Guia de Orientação Farmacêutica” não sendo mais do que uma “cábula” à qual 

podia recorrer durante um aconselhamento, e o qual pretendo que seja o meu legado 

enquanto estagiária da farmácia Ferreira de Sousa. Dentro deste último trabalho 

tentarei, nos casos que achar pertinente, abordar um pouco de duas técnicas 

(cross/up selling) que tive oportunidade de aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este relatório foi escrito seguindo as regras do novo acordo ortográfico. 
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Estágio janeiro – junho 

 

Parte I 

1. Enquadramento e objetivos 

“O papel do farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital. O farmacêutico representa 

o órgão de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do 

arsenal de armas com que o médico dá combate às doenças. É quem atende às 

requisições a qualquer hora do dia ou da noite. O lema do farmacêutico é o mesmo do 

soldado: servir. Um serve à pátria; outro serve à humanidade, sem nenhuma 

discriminação de cor ou raça. O farmacêutico é um verdadeiro cidadão do mundo. 

Porque por maiores que sejam a vaidade e o orgulho dos homens, a doença os abate 

– e é então que o farmacêutico os vê. O orgulho humano pode enganar todas as 

criaturas: não engana ao farmacêutico.” 

Monteiro Lobato  

 

Decorridos cinco anos de intensa aprendizagem eis que chega a altura de completar a 

última fase. A partir de agora a missão de servir a humanidade, como descreve o 

escritor supracitado, torna-se cada vez mais definida. Como tal, podemos constatar 

que os objetivos primordiais do estágio são: consolidar conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso bem como adquirir novas competências, nomeadamente no 

atendimento ao público. 

Assim, e no seguimento do acima disposto, no dia 2 de janeiro de 2014 iniciei o meu 

estágio curricular, na farmácia Ferreira de Sousa, situada na Rua Nova do Seixo nº 41, 

Senhora da Hora, Matosinhos (Anexo 1). O estágio teve a duração de seis meses. 

No primeiro dia de estágio foram-me apresentados todos os elementos (Anexo 2) que 

constituem a equipa da farmácia Ferreira de Sousa; ficou definido o horário que iria 

realizar (Segunda a Sexta-feira das 10h – 14h e 15h – 19h), bem como o plano de 

estágio a seguir. 

Como tal, ficou estipulado que começaria por contatar com a receção e 

armazenamento de encomendas. No entanto, ao informar a direção técnica de que já 

tinha realizado dois estágios extracurriculares ao longo do meu percurso académico, 

em farmácias que usavam o mesmo software, ficou desde logo acordado que esta 

etapa demoraria apenas o tempo necessário para me ambientar com os 

procedimentos adotados pela farmácia. 
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Finda esta etapa, iniciaria o contato com os utentes a partir da realização de testes 

bioquímicos e só então iniciaria a fase de aprendizagem de atendimento ao público, 

propriamente dito. 

2. Discussão 

 2 janeiro – 14 janeiro 

Ao longo das primeiras duas semanas de estágio tive a oportunidade de me 

familiarizar com todos os procedimentos inerentes à receção e armazenamento de 

encomendas, bem como à gestão de devoluções, ao cuidado da auxiliar Irene 

Madeira. 

Para tal, comecei por conhecer os principais fornecedores e respetivas rotas de 

distribuição à farmácia. A farmácia Ferreira de Sousa é cliente platina da Alliance 

Healthcare, S.A., sendo este o seu distribuidor principal, o qual abastece a farmácia 

em três alturas diferentes do dia. No entanto, a farmácia Ferreira de Sousa conta 

também com uma entrega diária da Cooperativa de Proprietários de Farmácia, C.R.L. 

(Cooprofar), embora esta distribuição seja limitada a medicamentos over the counter 

(OTC’s) e, em casos excecionais, para medicamentos que se encontrem esgotados 

nos armazéns do distribuidor principal. 

Além destes dois distribuidores a farmácia Ferreira de Sousa recebe mensalmente 

uma encomenda da OCP Portugal, Lda. (OCP), inerente a produtos da Bayer® (ex. 

Aspirina®; Yasmin®), por oferecerem vantagem comercial. 

Para qualquer que seja o distribuidor, os procedimentos adotados são idênticos. Posto 

isto, quando chega uma encomenda à farmácia Ferreira de Sousa, a primeira 

preocupação é verificar se existem contentores de frio. Caso existam, deve-se retirar 

os medicamentos que lá se encontram e colocá-los na prateleira do frigorífico 

reservada para este fim, sendo posteriormente arrumados. 

Em seguida, verifica-se qual o contentor que possui a fatura, retiramo-la e verificamos 

se efetivamente pertence à farmácia Ferreira de Sousa. A partir desta fase podem 

ocorrer duas situações: 

 A encomenda já se encontra criada no software 

A farmácia Ferreira de Sousa utiliza o software Sifarma 2000. Assim sendo, o primeiro 

passo é selecionar o menu “Receção de encomendas” e procurar o número da 

encomenda correspondente á fatura. Posteriormente, seleciona-se a encomenda 

pretendida e inicia-se o processo de receção dos produtos. Para tal, efetua-se a leitura 

do código nacional de produto (CNP) com o leitor ótico e verifica-se a data de validade 

e o preço de venda a público (PVP). Caso o PVP indicado pelo sistema informático 
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seja diferente do preço impresso na cartonagem (PIC) devemos verificar o stock 

existente na farmácia.  

 Produto existe em stock – não se altera o preço e coloca-se um post-it com a 

informação “preço”. Assim, no momento da venda o farmacêutico ou técnico 

que faz a dispensa estará mais alerta para esta alteração. 

 Produto não existe em stock – altera-se o PVP, selecionando o atalho “shift + 

P”. 

 A encomenda ainda não está criada no software 

Podem ocorrer situações em que a encomenda ainda não se encontra criada no 

Sifarma 2000, como sejam, encomendas efetuadas pelo telefone ou diretamente com 

delegados de propaganda farmacêutica. 

Quando tais situações ocorrem é necessário criar a encomenda manualmente. Para 

tal, seleciona-se o menu “Gestão de encomendas” e cria-se a encomenda (F7), para o 

distribuidor em questão. Posteriormente dá-se entrada da encomenda no sistema, de 

acordo com os passos supramencionados. 

Findo o processo de receção de encomendas propriamente dito segue-se uma fase de 

conferência da fatura. Durante esta fase comparam-se os preços líquidos anteriores 

com os preços debitados na fatura. Caso ocorra alguma variação esta é atualizada no 

momento. O processo só está concluído na totalidade quando o preço líquido da fatura 

é igual ao preço líquido indicado pelo software. Seguidamente, coloca-se a data de 

receção da encomenda e a assinatura do colaborador que  a rececionou. 

Posteriormente a fatura é arquivada. 

Ao longo deste período também auxiliei no armazenamento dos medicamentos, com o 

intuito de aprender a organização do espaço físico/disposição física dos mesmos. Esta 

tarefa viria a facilitar a dispensa dos mesmos na fase seguinte do estágio. Assim, na 

farmácia Ferreira de Sousa, os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são 

acondicionados nas tradicionais gavetas, de acordo com a regra first expire, first out; 

os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) são acondicionados em 

armários e lineares dispostos atrás dos balcões de atendimento; os suplementos 

alimentares possuem umas prateleiras próprias na zona de armazém e existem ainda 

lineares dispostos ao longo da zona de atendimento onde se exibem produtos de 

dermocosmética e outros, vários, de acordo com a sua sazonalidade (Anexo 3). 

Foi também durante esta fase que me foram ensinados os procedimentos inerentes à 

gestão de devoluções. Rotineiramente numa farmácia é necessário efetuar devoluções 

aos distribuidores. Os principais motivos pelos quais esta prática é necessária 

prendem-se com: embalagens danificadas e portanto impróprias para venda ao 

público; produtos enviados mas não encomendados; produtos que o utente solicitou 
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mas desistiu da sua aquisição; produtos em que o PIC não corresponde ao preço 

máximo autorizado (PMA) e ainda devoluções por prazos de validade. Para qualquer 

que seja o caso o procedimento a adotar é idêntico. Assim, seleciona-se no menu 

“Encomendas” a opção “Gestão de devoluções”. A partir daqui escolhe-se o 

distribuidor para o qual pretendemos devolver o produto, introduz-se o CNP e o 

número de fatura afeto à aquisição do produto e escolhe-se o motivo da devolução. 

Posteriormente, aprova-se a devolução em curso e solicita-se ao sistema a 

comunicação à autoridade tributária (AT), o que possibilita ao estafeta transportar 

aquele(s) produto(s) de acordo com a lei em vigor. Para finalizar imprime-se três 

cópias da nota de devolução, carimba-se e assina-se todas. Quando o estafeta vem 

entregar a próxima encomenda leva consigo o original e o duplicado da nota de 

devolução e coloca um selo no triplicado, que fica no arquivo da farmácia. 

Durante este período tive também a oportunidade de marcar presença na formação 

anual de gama completa da marca de dermocosmética Bioderma®. 

 15 janeiro – 22 janeiro 

Durante este período fiquei encarregue pela realização de testes bioquímicos. 

Inicialmente era acompanhada por um farmacêutico mas depois assumi a função de 

forma autónoma. A farmácia Ferreira de Sousa possui ao dispor dos seus utentes 

vários serviços, tais como: determinação dos níveis de colesterol total (CT); 

determinação dos níveis de colesterol HDL (HDL-c); determinação dos níveis de 

triglicerídeos (TG); determinação da glicemia e determinação da pressão arterial (PA). 

Durante o estágio realizei uma média de seis serviços farmacêuticos por semana, com 

exceção desta fase em que realizava cerca de três serviços por dia. Além destes 

préstimos a farmácia Ferreira de Sousa também fornece aos seus utentes a 

possibilidade de administração de vacinas não abrangidas pelo plano nacional de 

vacinação (PNV). No entanto, no que toca a este último serviço eu apenas 

acompanhei o farmacêutico que o prestava, mas nunca o efetuei por não possuir o 

curso de injetáveis. 

Quando não havia solicitações deste género, ajudava na receção e armazenamento 

de encomendas. 

Ainda durante este período acompanhei a Dra. Rita Sintra no processo de verificação 

dos prazos de validade dos medicamentos. Este processo tem como objetivo principal 

retirar das gavetas/prateleiras produtos cujo prazo de validade esteja a expirar. Tendo 

em vista este foco é emitida uma listagem com os prazos de validade a vencer nos 

três meses seguintes. Posteriormente, é efetuada a verificação propriamente dita, 

sendo que no final é necessário realizar uma atualização informática das datas 
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recolhidas. Três meses antes de vencer o prazo de validade, os medicamentos e 

produtos de saúde de uso humano têm que ser devolvidos, já os leites e papas podem 

ser devolvidos no próprio mês. 

 23 janeiro – 10 fevereiro 

Durante estes dias iniciei o contato com as receitas. Inicialmente, o Dr. José Pedro 

alertou-me para os pontos a ter em atenção numa receita, tais como: código de barras 

legível; vinhetas; código nacional de produto (CNP); assinatura do médico, 

autenticidade do programa de prescrição e data de validade. Em relação a este último 

ponto, temos de apurar se a receita é do tipo renovável ou não renovável. Assim 

sendo, as receitas renováveis têm a validade máxima de seis meses, ao passo que, 

para as receitas não renováveis o prazo é de apenas 30 dias. Para as receitas 

manuais é ainda necessário verificar, se o médico assinalou a justificação que o 

motivou a tomar esta opção, em detrimento das receitas eletrónicas. 

Foi também nesta fase que aprendi os diferentes planos de comparticipação. Assim 

sendo, foram-me apresentados os três planos principais que pertencem ao serviço 

nacional de saúde (SNS): o regime geral de comparticipação (01), o regime especial 

de comparticipação – pensionistas (48) e o plano inerente aos produtos de protocolo 

de diabetes (DS), como sejam, agulhas, lancetas e tiras de teste. Com o propósito de 

consolidar estes conhecimentos foram-me dadas algumas receitas para verificar todos 

estes itens e averiguar acerca do regime de comparticipação a aplicar. Finda mais 

uma etapa de aprendizagem, comecei a conferência de receituário com supervisão. 

Assim, quando detetava um erro deixava essa receita de parte e depois perguntava a 

um colega. Caso se confirmasse que existia um erro, esse colega ensinava-me a fazer 

a correção da receita.  

Terminado este breve período iniciei o atendimento ao público. Para tal comecei por 

fazer aquilo a que os colaboradores da farmácia, carinhosamente, apelidavam de 

“sombra”. Isto consistia em acompanhar os atendimentos dos farmacêuticos: Dra. Rita 

Sintra, Dra. Sílvia Raposo, Dra. Susana Araújo, Dr. José Pedro e do técnico Alfredo 

Moura. Ao longo desta etapa aprendi todo um leque de situações com as quais 

podemos contatar aquando do atendimento ao público. Assim, tive a oportunidade de 

aprender a realizar: atendimentos sem comparticipação; atendimentos com 

comparticipação; vendas suspensas; pagamento de serviços (ex. determinação do 

HDL-c); regularização de vendas suspensas e rebate de pontos do cartão das 

farmácias portuguesas. 

Após alguns dias iniciei os atendimentos com supervisão. Nesta fase os colegas 

começavam por me apresentar e inquiriam os utentes acerca da possibilidade de ser 
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eu a realizar o atendimento. Caso o utente concordasse eu realizava o atendimento, 

com a ajuda dos colegas, e qualquer dúvida que surgisse era prontamente 

esclarecida. 

Acho ainda pertinente acrescentar que foi neste período de tempo, mais precisamente 

no final do mês de janeiro, que o técnico Alfredo Moura me elucidou acerca do 

controlo que tem de ser feito aos medicamentos psicotrópicos. Para tal, é da 

responsabilidade da farmácia enviar mensalmente, para a Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), uma listagem da saída de 

medicamentos psicotrópicos; trimestralmente uma listagem da entrada de 

medicamentos psicotrópicos e anualmente o balanço de entradas e saídas destes 

medicamentos. Na farmácia Ferreira de Sousa os medicamentos psicotrópicos 

encontram-se num armário trancado à chave. 

Também durante este período tive a oportunidade de comparecer nas seguintes 

formações: “Técnicas de vendas”, ao cuidado da Caudalie®; “Estados descamativos e 

couro cabeludo sensível”, com organização da Ducray® e “Cuidados dermatológicos e 

específicos Oficinal”, disponibilizada pela Associação Nacional de Farmácias (ANF). 

 11 fevereiro – 30 junho 

No dia 11 de fevereiro realizei o primeiro atendimento utilizando o meu número de 

utilizador. A partir desta data iniciei os atendimentos de forma autónoma. E, 

gradualmente, a correção de receituário.  

Como tal, no que aos atendimentos diz respeito, as primeiras preocupações que 

devemos ter são: dar as boas-vindas ao utente e perguntar como se pode ajudá-lo. Os 

atendimentos podem ser classificados como: atendimentos sem comparticipação e 

atendimentos com comparticipação, isto é, com receita médica. 

 Atendimentos sem comparticipação 

Podemos distinguir duas situações dentro deste tipo de atendimentos. Numa das 

situações o utente está perfeitamente convicto daquilo que procura e não pede 

qualquer esclarecimento. Ainda assim, no ato de dispensa devemos sempre fornecer 

as informações que acharmos importantes para o(s) produto(s) em questão. Por seu 

turno, muitas vezes os utentes vão à farmácia expor alguma condição que os perturba. 

Nestes casos os utentes não têm uma ideia definida daquilo que pretendem e o 

aconselhamento do farmacêutico torna-se, geralmente, determinante. Assim, para um 

bom aconselhamento é importante ouvirmos com atenção tudo o que o utente nos 

está a relatar e só depois de terminar é que devemos colocar as questões que 

acharmos pertinentes. Consoante as respostas obtidas iremos concluir acerca do(s) 

produto(s) mais oportunos. 
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No decurso do meu estágio esta foi a etapa em que senti mais dificuldades. Ao longo 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas aprendemos um vasto leque de 

enfermidades, princípios ativos e sua farmacologia. Contudo, aquando da realização 

de um atendimento ao balcão de uma farmácia torna-se difícil transportarmos este 

conhecimento para as alternativas existentes no mercado. Assim, torna-se 

imprescindível uma fase de “estudo do mercado”, bem como de aprendizagem dos 

nomes comerciais. Apesar das dificuldades, foi nesta fase que senti o que era a 

profissão para a qual me estou a formar, pelo que, foi a etapa que mais satisfação me 

deu. 

Mais uma vez gostaria de ressalvar que, qualquer dúvida que surgisse num 

aconselhamento pedia ajuda a um dos colegas que, expeditamente, me ajudava. 

 Atendimentos com comparticipação 

Neste tipo de atendimento a primeira preocupação é averiguar a conformidade da 

receita. Caso a receita preencha os requisitos já mencionados (data de validade, 

assinatura, etc.) passamos ao atendimento propriamente dito. Numa primeira fase 

verifica-se o stock da farmácia para os medicamentos prescritos. Após esta verificação 

podem ocorrer duas situações: 

 A farmácia possui os medicamentos prescritos em stock: 

Prossegue-se com o atendimento. Para tal, lê-se o CNP que vem na receita e 

confirma-se com o CNP da embalagem. É necessário ter também o cuidado de 

verificar se o número de embalagens aviado é igual ao número de embalagens 

prescrito ou, por sua vez, ao número de embalagens requerido pelo utente. Este último 

caso é referente às situações em que o utente não pretende adquirir a totalidade da 

receita. 

Esta fase do atendimento é crucial pois um erro na dispensa dos medicamentos pode 

repercutir-se em diversas consequências. Em primeiro lugar, se dermos baixa de um 

medicamento e o utente não o adquirir iremos ter um erro de stock por defeito, isto é, o 

stock irá indicar que temos, por exemplo, duas embalagens do medicamento em 

questão e na verdade teremos três embalagens na gaveta. O contrário acontece 

quando não damos baixa do medicamento e o utente leva-o consigo. Assim o stock da 

farmácia dirá que temos três unidades e na realidade só teremos duas unidades na 

gaveta. É fácil inferirmos que erros desta natureza incorrem em perdas financeiras 

para a farmácia. 

Uma outra consequência poderá ser a devolução da receita por parte da 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) devido a uma não conformidade. 

Como consequência direta teremos o não pagamento da comparticipação à farmácia. 
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No que toca ao aviamento de receitas com prescrição de xaropes que careciam 

preparação, no momento da dispensa era perguntado ao utente se queria que 

efetuasse a preparação do mesmo. Caso o utente respondesse afirmativamente o 

xarope era preparado com recurso ao solvente adequado, na maior parte das vezes 

água para preparação de injetáveis. A farmácia Ferreira de Sousa não prepara 

medicamentos manipulados. 

É ainda pertinente acrescentar que nos casos de dispensa de medicamentos 

psicotrópicos, no final da venda é emitido um talão. Este permite efetuar o controlo das 

saídas destes medicamentos, anteriormente mencionado. Neste tipo particular de 

atendimentos o utente é solicitado a apresentar o bilhete de identidade (B.I.)/cartão do 

cidadão. Compete ao farmacêutico preencher os dados completos (nome, morada, nº 

B.I./cartão do cidadão) do utente para o qual a medicação foi prescrita mas também do 

utente que adquire a medicação. Fica igualmente registado o médico prescritor. 

 A farmácia não possui os medicamentos prescritos em stock: 

Quando ocorrem situações deste género os colaboradores da farmácia Ferreira de 

Sousa têm ao seu dispor duas possibilidades com vista à aquisição do produto. 

Podem efetuar uma encomenda instantânea através do Sifarma 2000 ou, em 

alternativa, telefonar para a linha de apoio da Alliance Healthcare, S.A. ou da 

Cooprofar. Geralmente, e caso o(s) medicamento(s) não se encontre esgotado nos 

armazéns dos distribuidores, a farmácia Ferreira de Sousa consegue ter o 

medicamento, no próprio dia, ao dispor dos seus utentes. Todo o restante 

procedimento é semelhante ao acima mencionado para as situações em que a 

“farmácia possui os medicamentos prescritos em stock”. 

Em relação aos atendimentos realizados, naturalmente que contactei com diversas 

pessoas, umas mais bem-humoradas outras mais sisudas. Mas, obviamente que o 

meu papel enquanto farmacêutica não é julgar ninguém, até porque muitas das vezes 

as pessoas vinham à farmácia à procura de alguém que as ouvisse e reconfortasse. É 

de notar que, a maioria dos utentes da farmácia Ferreira de Sousa tinha mais de 50 

anos, sendo que muitos deles se sentiam revoltados com os “cortes” impostos sobre 

os seus salários ou pensões. Das várias situações deste género que presenciei, a que 

mais me marcou foi a de uma utente de 84 anos que durante o atendimento começou 

a chorar incessantemente. Como tal, acompanhei a senhora até ao gabinete de 

realização dos testes bioquímicos onde fiquei a ouvi-la durante cerca de 20 minutos. 

Outra utente que também me marcou foi uma senhora de meia-idade que, apesar das 

dificuldades aparentes, todas as vezes que vinha à farmácia tinha uma anedota 

diferente para nos contar. Foi igualmente comovente um utente que resolveu oferecer-

me um poster com os jogadores, e respetivos autógrafos, do meu clube. Assim, na 
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qualidade de farmacêutica, ainda que estagiária, tentei sempre proporcionar algum 

conforto aos meus utentes, quer fosse através de um sorriso; da sua medicação 

habitual ou de um qualquer produto que lhe proporcionasse bem-estar. É de notar que, 

a maior fatia das vendas com comparticipação prendem-se com medicamentos anti-

hipertensores, antidiabéticos orais, dislipidemiantes e ansiolíticos. Por sua vez, e como 

destacarei na parte II do relatório, a maior parte dos aconselhamentos que realizei 

teve a ver com gripe, constipação, alergias, desconforto ocular e infeções vaginais. 

Só a título de curiosidade, gostaria de acrescentar que ao longo dos meus 2.345 

atendimentos tive a oportunidade de atender algumas personalidades conhecidas da 

nossa sociedade como sejam: a mãe da jornalista Judite de Sousa, o chefe Cordeiro e 

um antigo reitor da Universidade de Porto, o prof. Doutor Luís Oliveira Ramos.  

Terminado o meu testemunho acerca dos atendimentos e antes de terminar o meu 

relatório, irei destacar mais dois dias que guardo na memória não só pela 

aprendizagem que representam mas também pelos momentos de convivência que se 

seguiram. 

Posto isto, no final do mês de março propus à minha orientadora de estágio, a Dra. 

Lucinda, assistir ao fecho do mês. Como tal, neste dia fiquei com a Dra. Rita Sintra, a 

Dra. Susana Araújo e o técnico Alfredo Moura. O objetivo era assistir a uma realidade 

com a qual nunca tinha contactado anteriormente e que desconhecia por completo. 

Neste dia tive a possibilidade de aprender toda a envolvência destes procedimentos, 

dos quais destaco: a impressão dos verbetes de identificação dos lotes e o fecho dos 

lotes. É de realçar que estes procedimentos têm de ser realizados para os vários 

planos de comparticipação. Em consequência desta aprendizagem, no mês de junho 

foi-me dada a oportunidade de imprimir os verbetes de identificação dos lotes que já 

estavam corrigidos e fechados, ou seja, que possuíam 30 receitas. 

Na tarde do dia 17 de maio (sábado) realizou-se a contagem física, também conhecida 

como inventário, na farmácia Ferreira de Sousa. Para tal, distribuímo-nos em quatro 

equipas de dois elementos e dividimos a farmácia por zonas. Cada equipa estava 

munida com uma máquina de contagem e ficou encarregue por contar uma zona. 

Após contarmos todo o stock existente na farmácia, o técnico da Glintt descarregou os 

dados para o computador. Posteriormente, emitiu-se uma listagem onde constava as 

diferenças existentes entre o stock que foi contado e o stock indicado pelo Sifarma 

2000. A fim de averiguar acerca destas diferenças serem resultado de um erro de 

stock ou, por sua vez, de um erro de contagem efetuou-se nova contagem dos 

produtos em questão. No final corrigiram-se as diferenças. Terminou-se o dia com um 

agradável jantar, o qual refletiu o ambiente saudável que se respira na farmácia 

Ferreira de Sousa (Anexo 4). 
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Para terminar, gostaria de salientar as formações que tive oportunidade de assistir 

durante este período, sejam elas: “Micoses superficiais”, organizada pelo grupo Health 

Porto; “Avène Solares” da marca Avène®; “Técnicas de vendas: Cross e Up sell” 

organizada pela ANF e ainda a formação de gama completa da marca Caudalie®. 

3. Conclusão 

Apesar do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêutica nos preparar teoricamente, 

o dia a dia de uma farmácia comunitária tem vários aspetos com os quais não estamos 

aptos a lidar. Com tal, a conferência de receituário; a gestão das 

encomendas/devoluções; o fecho de mês; a realização de contagem física; o controlo 

dos medicamentos psicotrópicos são alguns dos procedimentos que tornam 

indispensável vivenciar esta vertente mais prática. Assim, a meu ver o estágio 

curricular é uma mais-valia que nos prepara para o mercado do trabalho.  

Posso deste modo inferir que, decorridos os seis meses de estágio, na farmácia 

Ferreira de Sousa, todos os ensinamentos que descrevi ao longo do relatório foram 

cruciais para que, nesta fase me sinta apta a iniciar a minha carreira profissional. 

Contudo, tenho perfeita noção que para o exercício desta profissão tem de haver uma 

aprendizagem e formação contínua. 
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Parte II 

1. Enquadramento e objetivos 

A parte II do relatório tem por vista dar a conhecer os trabalhos desenvolvidos ao 

longo dos seis meses de estágio curricular, na farmácia Ferreira de Sousa. Estes 

trabalhos têm em comum o alicerce principal. Isto é, durante o planeamento e 

execução dos mesmos o objetivo era criar valor, quer para a farmácia quer para mim 

enquanto estagiária. 

No mês em que iniciei o atendimento ao público (fevereiro) estávamos no pico da 

atividade gripal. Todos os dias tínhamos grande afluência de pedidos de 

aconselhamento neste âmbito. Por vezes notava que os utentes, principalmente os 

mais idosos, confundiam constipação com gripe e vice-versa. Assim, após conversa 

com a direção técnica, foi consensual que seria pertinente elaborar um panfleto 

intitulado “Gripe e Constipação”, para melhor esclarecer os utentes (Anexo 5). 

Seguiu-se o mês de março e logo no inicio do mês começaram a surgir utentes com 

prescrição de anti-histamínicos. Como tal, e visto que muitas das vezes as alergias 

são confundidas com constipações, achamos que seria interessante elaborar um 

panfleto para esta patologia (Anexo 6). 

É de notar que ambos os panfletos foram colocados na página do Facebook® da 

farmácia Ferreira de Sousa. O objetivo era fazer com que mais pessoas tivessem 

acesso à consulta desta informação. 

À medida que realizava aconselhamentos era notório a dificuldade que as pessoas 

sentiam em relação aos medicamentos genéricos. Assim, na maioria das vezes em 

que inquiríamos um utente acerca da sua medicação habitual ser um medicamento 

genérico ou de marca, as pessoas não sabiam. Também ocorriam situações em que 

as pessoas exclamavam “Genéricos? Não, nem pensar eu não quero genéricos!”. No 

entanto, quando se trazia o medicamento original ouvíamos “Mas a caixa não é esta!”. 

Posto isto, reconhecemos que poderia ser tomada alguma medida no sentido de 

ajudar a esclarecer os utentes e assim facilitar o trabalho da equipa, aquando da 

dispensa de medicamentos que possam suscitar esta dúvida. Como tal, fiquei 

encarregue de planear um trabalho com esta finalidade. Desta vez não queria criar um 

panfleto mas sim algo que fosse mais “portátil”. E assim surgiu a ideia de elaborar um 

marcador de livros (Anexo 7). Como consequência deste meu trabalho, fui 

surpreendida por uma utente que prontamente exclamou “Mas que giro! Assim posso 

marcar o meu livrinho da missa”. Claramente que o propósito não era este mas o que 
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é certo é que a senhora achou uma segunda utilidade no meu trabalho e levou consigo 

o marcador. Quero querer que acabará por sentir curiosidade e a mensagem passará.  

Antes de passar ao trabalho que considero como “principal”, gostaria de partilhar 

aquilo que para mim é uma inovação no mundo da farmácia comunitária. Logo no 

primeiro dia que visitei a farmácia, com o intuito de combinar o dia inicial do estágio, 

verifiquei que a farmácia Ferreira de Sousa tinha um aroma distinto de todas as outras 

farmácias que conheço. Assim, logo nos primeiros dias de estágio, conversava com o 

Dr. José Pedro acerca do curso de marketing que tinha frequentado (disponibilidado 

pela Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto) 

e, da cada vez mais evidente, importância do marketing na farmácia nos dias de hoje. 

Até que a conversa convergiu para o aroma da farmácia Ferreira de Sousa. A partir 

deste dia fiquei encarregue por fazer a mistura a colocar no ambientador da farmácia. 

Foi bastante curioso notar que as pessoas se apercebiam desta diferença para com as 

demais farmácias. A primeira vez que tive noção do impacto deste tipo de marketing 

sensorial ainda estava na fase de receção de encomendas e, foi por intermédio de 

uma delegada de propaganda farmacêutica que prontamente exclamou “A vossa 

farmácia cheira mesmo bem!”. Já numa fase mais avançada do estágio, em que já 

fazia atendimento ao público, também fui várias vezes confrontada pelos utentes que 

me inquiriam acerca do aroma agradável da farmácia. Houve uma utente que chegou 

a afirmar “A vossa farmácia não cheira a remédios”. Assim, o meu balanço acerca 

desta experiência é extremamente positivo, uma vez que, torna o ambiente mais 

agradável tanto para o utente como para nós que ali trabalhamos diariamente.  

Como anteriormente referi, na parte I do relatório, quando iniciei o atendimento ao 

público senti algumas dificuldades nos aconselhamentos. Na maior parte das vezes o 

problema era não conhecer a designação comercial dos produtos que existiam no 

mercado e que podiam ser aplicados àquela situação em concreto. Como tal, surgiu-

me a ideia de elaborar um guia. O objetivo principal era incidir sobre as questões a 

colocar ao paciente, sintomas e possíveis produtos a aconselhar. Tinha de ser algo 

facilmente consultável e que pudesse ter no bolso da bata. A escolha dos temas foi 

outro motivo de reflexão. Optei por escolher os temas que mais vezes era requisitada 

a aconselhar. Como tal, escolhi as temáticas: “Gripe”; “Constipação”; “Alergias”; 

“Desconforto ocular” e “Infeções vaginais”. Os produtos elegíveis para 

aconselhamento eram aqueles que tinha ao dispor na farmácia. Obviamente que estes 

apenas contemplam MNSRM. Assim, elaborei aquilo que designei por “Guia de 

Orientação Farmacêutica” (Anexo 8 e 9), o qual depois de concluído permanecerá na 

farmácia com o intuito de auxiliar um futuro estagiário. 
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Em seguida irei fazer uma breve abordagem às temáticas escolhidas, em termos de 

fisiopatologia, questões a colocar ao paciente e produtos a aconselhar. Sendo que 

estes dois últimos pontos serão alvo de maior preocupação. No decurso desta 

abordagem tentarei também, quando oportuno, abordar o cross e up selling duas 

técnicas que tive oportunidade de aprender ao longo do estágio e que são muito 

importantes numa farmácia comunitária. Resumindo, o cross sell ou venda cruzada, 

baseia-se em identificar e sugerir um ou mais produtos/serviços complementares à 

aquisição inicial, com o intuito de aumentar a satisfação das necessidades do utente. 

Por seu turno, o up sell ou venda vertical, consiste em sugerir um produto que traga 

“mais valor” que o produto inicial, por exemplo, adquirir uma embalagem maior em que 

o preço relativo será mais baixo. Estas duas técnicas de vendas permitem fidelizar os 

utentes à farmácia mediante a potenciação da sua satisfação, relativamente ao 

investimento efetuado. Naturalmente que isto contribui para a sustentabilidade 

económica da farmácia. Contudo, é necessário que o farmacêutico conheça muito 

bem os produtos que está a sugerir e que estes se adequem ao aconselhamento em 

questão. Caso contrário, o utente sentirá que está a ser alvo daquilo a que os peritos 

da área apelidam de “empurroterapia”, e que surtirá efeitos contrários aos expetáveis. 

2. Discussão 

2.1. Gripe 

Introdução 

A gripe é uma infeção viral aguda do trato respiratório superior. A gripe é mais comum 

no inverno e tem como agentes etiológicos os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2), B e C. 

A transmissão pode ser feita de pessoa a pessoa, pela via aérea (espirros, tosse) ou 

pelo contacto mão-mão [1]. Esta patologia é responsável pela maior percentagem de 

faltas ao trabalho e por diminuição de produtividade, nos Estados Unidos da América 

(EUA). Anualmente os EUA gastam cerca de 10,4 biliões de dólares com cuidados de 

saúde, na época com maior atividade gripal [2]. Este ano, em Portugal, o mês de maior 

atividade gripal foi fevereiro, tendo sido mais comum a infeção pelo vírus Influenza A 

[3]. 

A título de curiosidade, existem estudos que apontam para uma maior prevalência, de 

gripe, nas mulheres em relação aos homens. A prevalência parece também depender 

do tipo de ocupação laboral [2]. 
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Fisiopatologia 

Nos dias de hoje a gripe é diagnosticada quando se verificam pelo menos duas das 

seguintes situações clínicas:  

 Aparecimento súbito dos sintomas 

 Pelo menos 1 critério sistémico – febre/febril, mal-estar, cefaleia ou mialgia 

 Pelo menos 1 critério respiratório – tosse, garganta inflamada ou falta de ar [4, 5]. 

Nota: Em Portugal, não se considera a tosse como um sintoma obrigatório no 

diagnóstico de gripe, embora seja frequente. No entanto, existem países em que a 

tosse é considerada obrigatória para o diagnóstico. 

A gripe é caraterizada por ter um aparecimento súbito, contudo, a duração média dos 

sintomas é geralmente superior aos da constipação podendo alguns pacientes 

apresentar sintomas musculares passadas três semanas [1]. 

Em relação aos sintomas, é importante recordar quais os mediadores envolvidos a fim 

de prestarmos um aconselhamento mais dirigido às queixas do paciente. Assim é 

importante termos em mente que a gripe é uma patologia auto-limitada, isto é, a 

terapêutica deve ser direcionada para os sintomas que mais incomodam o paciente, 

uma vez que, esta patologia não apresenta complicações relevantes, em indivíduos 

saudáveis. Contudo, em indivíduos de risco como idosos, doentes crónicos (cardíacos, 

respiratórios, renais, diabetes mellitus), imunocomprometidos e grávidas 2º e 3º 

trimestre podem ocorrer complicações.  

Em relação à fisiopatologia propriamente dita, assim que o material viral é identificado 

pelas defesas do hospedeiro inicia-se a resposta imunológica sendo esta, 

maioritariamente, mediada pelos macrófagos. A resposta imune pode ser local ou 

sistémica. Na resposta imune local temos como principais mediadores: bradicinina 

(BK), prostaglandinas (PG) e histamina, que irão despoletar sintomas a nível da 

nasofaringe e da laringe. Neste caso importa salientar que os efeitos sistémicos 

predominam sobre os efeitos locais, dos quais os de maior relevo são a odinofagia 

(nasofaringe) e a tosse (laringe). 

Nasofaringe: 

 Inflamação/dor de garganta (provoca odinofagia) – essencialmente BK e PG 

 Espirros – essencialmente histamina 

 Rinorreia – essencialmente histamina 

 Congestão nasal – essencialmente BK 

 Epífora (lacrimejo) 

Laringe: 

A nível da laringe os mediadores supracitados provocam a estimulação do músculo 

vago, culminando com o aparecimento de tosse. 

Menos frequente 
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A resposta imune sistémica tem como principais efetores: interferão (IFN), tumor 

necrosis factor (TNF) e interleucinas (ILs). Assim: 

 Cefaleia – essencialmente IFN e TNF 

 Febre e arrepios – essencialmente IL-1 e IL-6 

 Efeitos psicológicos 

 Mal-estar geral 

 Anorexia 

 Mialgias – possivelmente prostaglandina E2 (PGE2) [5-7]. 

 

Aconselhamento farmacêutico 

A gripe é uma patologia passível de auto-medicação e como tal carece de maior 

preocupação da nossa parte. O primeiro passo deverá ser o despiste da possibilidade 

de uma constipação. Para tal, devemos começar por colocar algumas questões ao 

utente, por exemplo: 

 O aparecimento dos sintomas foi súbito ou foi se sentindo doente com o passar 

do tempo? 

 Tem febre? Qual o valor da febre? Em que zona do corpo mediu a febre?  

 Quais os sintomas que mais o incomodam? 

 Já tomou alguma medicação antes de procurar ajuda? Qual o resultado? [7] 

Após questionarmos o utente e concluirmos acerca da patologia é nosso dever 

informá-lo que esta evolui favoravelmente para a cura. Assim, devemos direcionar o 

nosso aconselhamento para os sintomas que mais incomodam o utente [7, 8]. Aquando 

do aconselhamento devem evitar-se os “cocktails anti-gripais”. 

Inflamação e dor de garganta  

Devemos aconselhar um analgésico (ex. paracetamol) e/ou um anti-inflamatório não 

esteroide (AINEs ex. ibuprofeno e ácido acetilsalicilico). Pode aconselhar-se a toma 

em intervalos regulares e alternados destes grupos de fármacos. A dosagem dos 

fármacos irá depender, entre outros fatores, da idade do paciente. No entanto, a 

estratégia mais correta é iniciar-se a toma pela dosagem mais baixa e ir-se 

aumentando consoante seja necessário [7]. 

Cefaleia 

Nos casos em que as dores de cabeça sejam um sintoma que afete a vida do paciente 

devemos aconselhar a toma de um analgésico (ex. paracetamol) [7]. 

Febre  

Quando a temperatura corporal aumenta acima dos 38ºC devemos aconselhar a toma 

de um antipirético (paracetamol ou um AINE – ibuprofeno e ácido acetilsalicilico). 
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Ter em conta as medidas não farmacológicas que podem ser adotadas no sentido de 

diminuir a temperatura corporal, nomeadamente, banhos de água tépida, aplicação de 

panos de água fria, usar pouca roupa e ingerir muitos líquidos a fim de evitar a 

desidratação [7, 8]. 

Mialgias  

Estes sintomas devem ser aliviados aconselhando a toma de um analgésico (ex. 

paracetamol) ou de anti-inflamatórios (AINEs, ex. ibuprofeno e ácido acetilsalicilico) [7]. 

Devemos ter em atenção que, mulheres grávidas ou a amamentar devem ser 

encaminhadas para o médico, principalmente quando o sintoma a que se refere seja 

refratário à toma de paracetamol (quando justificável). Também devem ser 

referenciados para o médico: crianças até 2 anos de idade; temperaturas superiores a 

39ºC; febre há mais de 3 dias; febre contínua, ondulante ou recorrente; indivíduos 

imunodeprimidos e/ou ineficácia/contraindicação a todos os antipiréticos de dispensa 

sem receita médica [8]. Em indivíduos alcoólatras na possibilidade de aconselhamento 

entre paracetamol e um AINE, a escolha mais consensual entre a comunidade 

científica recai sobre o paracetamol. Esta escolha é justificada pelo facto do risco de 

hemorragia parecer ser superior ao de hepatotoxicidade. Nos estudos até então 

realizados, para uma administração diária de 4g não se verifica aumento das enzimas 

hepáticas [8-10]. 

Devemos ter especial cuidado com a dispensa de AINEs a asmáticos uma vez que 

estes podem causar broncoespasmo. Antes da dispensa devemos sempre questionar 

o utente acerca de uma toma prévia de um medicamento deste tipo e/ou qual o AINE 

que o seu médico, geralmente, lhe prescreve. Em caso de dúvida a escolha deve cair 

sobre o fármaco que transmite mais segurança, ou seja, o paracetamol [8]. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), devem ser anualmente 

imunizados: mulheres grávidas; crianças entre os seis meses e os cinco anos de 

idade; idosos com mais de 65 anos; indivíduos com doenças crónicas e profissionais 

de saúde [1]. Quando confrontados com uma situação deste género, e uma vez que, as 

farmácias podem administrar vacinas não incluídas no PNV, cria-se aqui uma 

oportunidade de efetivar uma venda cruzada (cross sell). 

Por fim podemos elucidar os utentes para a existência de um sistema virtual, 

denominado Gripenet, onde qualquer cidadão (belga, holandês ou português) pode 

contribuir para a monitorização da gripe, através do seu testemunho pessoal. Para tal, 

os cidadãos residentes em Portugal devem consultar o endereço: 

http://www.gripenet.pt [11]
. 

http://www.gripenet.pt/
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2.2. Constipação 

Introdução 

A constipação constitui a infeção mais frequente a nível das vias aéreas superiores [12]. 

Contudo, ainda nos dias de hoje, está perfeitamente confirmado que grande parte da 

população confunde constipação com gripe.  

 

Fisiopatologia  

A constipação é, tal como a gripe, uma infeção viral aguda do trato respiratório 

superior. No que concerne às constipações, estas podem ser causadas por centenas 

de vírus contudo, são mais frequentes as infeções por Rhinovírus e Coronavírus. O 

Rhinovírus tem o seu pico de incidência no inicio do outono e primavera e é 

responsável por aproximadamente 30-50% das constipações, enquanto o Coronavírus 

tem maior incidência no fim do outono/inverno e inicio da primavera. O modo de 

transmissão é idêntico ao da gripe. 

O diagnóstico da constipação é feito tendo em conta que: 

 Não se trata de uma gripe 

 Não se trata de uma alergia 

 Pelo menos 2 dos sintomas: corrimento nasal; obstrução nasal; tosse; espirros 

ou garganta inflamada. 

A constipação tem uma evolução rápida, no entanto só atinge o pico passados dois a 

três dias, sendo que a duração média dos sintomas é de sete a dez dias [5, 13]. 

Em relação aos sintomas, é importante recordar os mediadores envolvidos a fim de 

prestarmos um aconselhamento mais dirigido às queixas do paciente. Assim é 

importante termos em mente que a constipação é também ela uma patologia auto-

limitada, pelo que a terapêutica deve ser direcionada para os sintomas que mais 

incomodam o paciente, pelas mesmas razões mencionadas no capítulo “Gripe”. 

Em relação à fisiopatologia propriamente dita, assim que o material viral é identificado 

pelas defesas do hospedeiro inicia-se a resposta imunológica sendo esta, 

maioritariamente, mediada pelos macrófagos. A resposta imune pode ser local ou 

sistémica. Na resposta imune local temos como principais mediadores: bradicinina 

(BK), prostaglandinas (PG) e histamina, que irão despoletar sintomas a nível da 

nasofaringe e da laringe. 

Nasofaringe: 

 Inflamação/dor de garganta – essencialmente BK e PG 

 Espirros – essencialmente histamina 

 Rinorreia – essencialmente histamina 

 Congestão nasal – essencialmente BK 
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 Dor nos seios perinasais 

 Epífora (lacrimejo) 

Laringe: 

A nível da laringe estes mediadores provocam a estimulação do músculo vago, 

culminando com o aparecimento de tosse. 

A resposta imune sistémica tem como principais efetores: interferão (IFN), tumor 

necrosis factor (TNF) e interleucinas (ILs). Assim: 

 Cefaleia – essencialmente IFN e TNF 

 Febre e arrepios – essencialmente IL-1 e IL-6 

 Efeitos psicológicos 

 Mal-estar geral 

 Anorexia 

 Mialgias – possivelmente PGE2 [12, 14]. 

 

Aconselhamento farmacêutico 

A constipação também faz parte da lista de patologias passíveis de auto-medicação e 

como tal merece maior atenção da nossa parte. O primeiro passo deverá ser sempre 

questionar o paciente acerca de possíveis sintomas. As questões a colocar ao doente 

são idênticas ao caso da gripe, no entanto, devemos acrescentar uma pergunta acerca 

da possibilidade de tratar-se de uma alergia. 

 O aparecimento dos sintomas foi súbito ou foi se sentindo doente com o passar 

do tempo? 

 Tem febre? Qual o valor da febre? Em que zona do corpo mediu a febre? 

 Já tomou alguma medicação antes de procurar ajuda? Qual o resultado? 

 Quais os sintomas que mais o incomodam? 

 Sofre de alergias? 

Também aqui, e após questionarmos o utente e concluirmos acerca da patologia é 

nosso dever informá-lo que esta evolui favoravelmente para a cura. Posto isto, 

devemos orientar o nosso aconselhamento para os sintomas que mais incomodam o 

utente [12]. Contudo, no caso das constipações em que a congestão nasal é um 

sintoma frequente, é importante termos em consideração os grupos de risco, tendo 

especial cuidado aquando do aconselhamento de descongestionantes nasais. 

Inflamação e dor de garganta  

Estes sintomas são comuns á gripe e à constipação e o aconselhamento é idêntico em 

ambas as patologias [12]. 
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Espirros e rinorreia  

Uma vez que ambos os sintomas são derivados da libertação de histamina, o 

aconselhamento correto são anti-histamínicos (1ª ou 2ª geração). Nestes 

aconselhamentos devemos ter em atenção que alguns fármacos deste grupo 

(1ªgeração), por serem depressores centrais, podem causar sonolência. Nos fármacos 

em que se verifique este efeito secundário deverá aconselhar-se a sua toma à noite, a 

fim de não interferir com a atividade diária do indivíduo ou com a condução de 

máquinas e/ou veículos. Contudo, os anti-histamínicos elegíveis para aconselhamento 

farmacêutico, por serem MNSRM, são de 2ª geração e incluem a fexofenadina e a 

cetirizina. No entanto, e como veremos adiante no tema “Alergias”, é necessário 

especial atenção a grávidas, lactantes, doentes renais e/ou cardíacos os quais não 

devem tomar estes princípios ativos [12]. 

Congestão nasal 

A congestão nasal é consequência da vasodilatação decorrente do processo 

inflamatório da mucosa. Assim o aconselhamento recai sobre os fármacos 

vasoconstritores, conhecidos como descongestionantes nasais. Como 

supramencionado, é necessário prestarmos especial atenção quando estamos perante 

um aconselhamento deste tipo.  

Os descongestinantes nasais são aminas simpaticomiméticas que estimulam 

(agonistas) os recetores alfa adrenérgicos do músculo liso vascular, causando 

vasoconstrição. Como tal, têm como efeitos secundários possíveis um aumento da 

tensão arterial e da glicemia, sendo estes efeitos menos relevantes na administração 

local comparativamente à administração sistémica – atenção com pacientes 

hipertensos e/ou diabéticos. É pertinente tomar especial cuidado com pacientes 

medicados com fármacos antagonistas alfa adrenérgicos (ex. alfuzosina e 

doxazosina), para a hipertrofia benigna da próstata, visto que ocorre uma interação 

medicamentosa.  

Podem ainda ocorrer outros efeitos secundários como: irritação local, secura da 

mucosa, ardor, epistaxis e o chamado efeito rebound, sendo este último a grande 

limitação, ao uso prolongado, deste grupo de fármacos. Assim, e uma vez que os 

descongestionantes nasais de curta duração de ação obrigam a uma maior frequência 

de aplicação, a escolha deve recair sobre os de longa duração (ex. oximetazolina e 

xilometazolina). Estes são mais práticos para o doente (menor frequência de 

aplicação) e provocam menos efeito rebound. Devemos ainda atender ao facto de 

muitas formulações usarem o excipiente cloreto de benzalcónio, o qual pode, per si, 

causar irritação da mucosa. 
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Por todos os efeitos secundários supracitados podemos orientar o paciente no sentido 

de optar por uma medida não farmacológica, como sendo as águas do mar. Neste 

sentido podemos aconselhar uma água do mar de caráter hipertónico, mais pertinente 

no sentido de descongestionar a mucosa, ou de caráter isotónico, mais indicada para 

a lavagem das fossas nasais. Contudo, devemos avisar o paciente que o abuso da 

água do mar do tipo hipertónico pode levar à secura da mucosa e assim exacerbar o 

sintoma. Pode também aconselhar-se soro fisiológico devendo dar-se prioridade às 

embalagens em unidose [12]. 

2.3. Alergias 

Introdução 

Apesar das diversas alergias que podem afetar o ser humano, focar-me-ei apenas na 

rinite alérgica sazonal, também conhecida como febre dos fenos. Estima-se que cerca 

de 20% da população mundial sofra de alergias [15]. 

 

Fisiopatologia 

Uma alergia resulta de uma resposta exacerbada do sistema imunitário. Esta é 

despoletada pelo contacto dessa pessoa com um alergeno (pólenes, pelos de animais, 

pó domestico; etc.). Assim, quando a pessoa é exposta a um alergeno o organismo 

começa a produzir anticorpos tipo IgE. Os anticorpos produzidos ligam-se aos 

mastócitos que libertam o seu conteúdo, principalmente rico em histamina. A 

libertação deste químico provoca vasoconstrição e produção aumentada de muco, 

conduzindo a congestão e bloqueio das vias aéreas.  

Para inferirmos acerca de uma alergia devemos, primeiramente, certificar-nos que não 

estamos perante um quadro de gripe. No caso da febre dos fenos, os pacientes não 

apresentam febre (> 38ºC) nem calafrios. Os sintomas mais comuns são: rinorreia; 

congestão nasal; epífora e espirros. É de notar que a sintomatologia é, geralmente, 

predominante nos meses de primavera e verão [15, 16]. 

 

Aconselhamento farmacêutico 

Como preconizam as boas práticas de farmácia, antes de qualquer aconselhamento 

devemos questionar o paciente. Questões do género das que se seguem podem 

ajudar-nos a escolher as melhores alternativas. 

 Quando surgiram os sintomas? 

 Viajou para fora do país recentemente? Qual o destino da sua viagem? 

 Sofre de alergias (sejam alimentares ou de outra natureza)? 
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 Ingeriu algum alimento diferente daquilo que está acostumado? 

Após obtermos respostas a estas questões estaremos aptos a facultar o nosso 

aconselhamento que pode passar por um medicamento oral ou de uso tópico. No 

entanto, focarei apenas os primeiros. 

Dos medicamentos anti-histamínicos orais podemos aconselhar: 

 Dicloridrato de cetirizina (10 mg – comprimidos para chupar)  

Para adultos e crianças com idade superior a 12 anos deve iniciar-se o tratamento 

com 5 mg (meio comprimido) ou 10 mg (1 comprimido) por dia, conforme a gravidade 

dos sintomas. Apesar da cetirizina ser um anti-histamínico H1 não sedativo, foram 

relatados casos de sonolência (1%) [17].  

 Cloridrato de fexofenadina (120 mg – comprimidos revestidos por película)  

Para adultos e crianças com 12 ou mais anos a dose recomendada é de 1 comprimido 

por dia. O comprimido deve ser tomado com água antes das refeições. 

Foram relatados casos, frequentes, de sonolência pelo que devem tomar-se 

precauções no manuseamento de máquinas ou condução de veículos.  

Devemos ter em atenção que crianças com menos de 12 anos; mulheres grávidas ou 

a amamentar; idosos polimedicados e insuficientes renais devem consultar o médico. 

Pacientes com problemas cardíacos não devem tomar estes fármacos, uma vez que, 

estes podem causar arritmias cardíacas. Apesar do risco ser extremamente baixo, 

este pode aumentar consideravelmente quando os fármacos são tomados com sumo 

de toranja ou agentes que inibem o citocromo P450 no fígado. Os pacientes devem 

ser consciencializados desta hipótese [17]. 

Tal como anteriormente referido no tema “Constipação”, também aqui será pertinente 

orientar o paciente no sentido de optar por uma medida não farmacológica, como 

sendo as águas do mar (hipertónicas/hipotónicas), com todas as salvaguardas acima 

mencionadas. Pode também optar-se por soro fisiológico. 

Dispensados os medicamentos devem prestar-se alguns esclarecimentos no sentido 

de prevenir futuras alergias. Como tal: 

 Devem evitar realizar atividades ao ar livre quando as concentrações 

atmosféricas de pólenes forem elevadas. Para tal, devemos informar que os 

utentes podem consultar o boletim polínico, disponível todo o ano, no site 

oficial da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC);  

 Em casa devem evitar manter as janelas abertas quando as concentrações 

polínicas forem elevadas; 

 Utilizar óculos escuros sempre que sair à rua; 

 Aderir à terapêutica profilática prescrita pelo médico imunoalergologista [18]. 
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2.4. Infeções vaginais 

Introdução 

Existem dados que nos permitem afirmar que 30-50% das infeções vaginais são 

vaginites bacterianas e 20-25% são candidíases [19]. Estima-se que cerca de 75% das 

mulheres em idade fértil já teve ou terá uma infeção vaginal; 50% destas irá 

experimentar pelo menos um segundo episódio e 5-10% sofrerão episódios 

recorrentes. Embora não seja uma causa de mortalidade, a morbilidade que lhe está 

associada acarreta custos financeiros e torna-a numa das principais causas de stress 

psicológico [20, 21]. 

 

Fisiopatologia  

O aparelho genital feminino é constituído por duas zonas distintas: externa (vulva) e 

interna (vagina, útero, ovários e trompas de Falópio).  

A vagina é uma mucosa que se encontra em equilíbrio dinâmico com a sua flora 

bacteriana, a qual lhe confere algumas das suas propriedades de defesa contra 

infeções por agentes patogénicos. Geralmente, esta mucosa é constituída por uma 

panóplia de espécies bacterianas, das quais importa salientar o Lactobacillus, também 

conhecido como bacilo de Doderlein. A manutenção do pH vaginal normal (3,5 e 5,5) é 

conseguida através do ácido lático produzido pelo bacilo de Doderlein, aquando da 

utilização de glicose e glicogénio como substrato. Assim, podemos facilmente inferir 

que o tipo e número de espécies bacterianas que proliferam a nível vaginal são 

condicionados por vários fatores, designadamente: 

 pH da mucosa vaginal 

 concentração em glicose  

 conteúdo em glicogénio 

Em certas condições, fatores extrínsecos ou intrínsecos prejudicam este ambiente 

protetor ou diminuem as defesas da mulher. Assim, fatores externos como tampões, 

pensos higiénicos e roupa interior desajustada (demasiado apertada ou de material 

sintético) podem afetar o equilíbrio existente entre a mucosa vaginal e a flora 

bacteriana saprófita. Contudo, existem outras variantes que podem condicionar a 

manutenção do pH adequado, como seja: a idade da mulher (pré-adolescência e 

menopausa); fluxo menstrual; gravidez; medicamentos (ex. antibióticos e 

corticosteroides); diabetes; higiene corporal excessiva ou inadequada e a proliferação 

microbiana. 

Admite-se que os estrogénios sejam responsáveis pela integridade da mucosa vaginal; 

pelo seu conteúdo em glicogénio e pela espessura da mucosa, garantindo a sua 

integridade. Assim, nos períodos da vida da mulher em que se verifica uma baixa 
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quantidade desta hormona (pré-adolescência e menopausa), a proliferação de 

Lactobacillus é afetada pela carência de substrato energético [19]. Por conseguinte, a 

diminuição da produção de ácido lático remete para um aumento do pH, o qual 

favorece a instalação de infeções bacterianas. Também se verifica elevação do pH 

durante o período menstrual. 

 Na grávida, acontece que o aumento dos estrogénios favorece uma ligeira diminuição 

do pH vaginal, tornando-a mais suscetível a infeções fúngicas (maioritariamente por 

Candida albicans).  

A simples toma de um antibiótico para debelar uma infeção respiratória pode destruir a 

população de Lactobacillus, e culminar com o desenvolvimento de espécies 

patogénicas como Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis ou Candida albicans.  

Assim sendo, quando ocorre uma alteração do equilíbrio da flora vaginal, com 

aumento dos agentes patogénicos, diz-se que estamos perante uma vaginose. Esta é 

a complicação vaginal mais frequente da mulher em idade fértil. A mulher poderá 

queixar-se de odor desagradável e sem ardor ou prurido. É importante alertar a 

paciente de que quando não tratada, a vaginose pode evoluir para vaginite. 

A vaginite é a inflamação do canal vaginal cujos sintomas são: corrimento, prurido, 

dificuldades em urinar e ardor. Estas podem ser episódicas, recidivantes ou crónicas 

[19]. 

 

Aconselhamento farmacêutico 

Por vergonha ou preconceito, as mulheres falam pouco de infeções vaginais. Muitas 

das vezes o problema chega a não sair das quatro paredes do consultório médico, isto 

na melhor das hipóteses, já que muitas mulheres insistem em automedicar-se (muitas 

das vezes erroneamente) só para não partilharem o assunto com outrem. Assim, o 

farmacêutico tem o dever de estar informado sobre estas afeções para melhor orientar 

a paciente e transmitir-lhe algum conforto. Esse conforto pode passar pela associação 

de um produto de higiene íntima à terapia já prescrita pelo médico, no sentido de 

ajudar à recuperação e prevenção de episódios futuros. Por outro lado, existem 

atualmente no mercado, alguns MNSRM cujos princípios ativos podem, em situações 

concretas, ser interessantes. 

Neste sentido, o primeiro passo é tentar perceber se estamos perante um quadro de 

infeção bacteriana ou fúngica para melhor direcionarmos o aconselhamento. Para tal, 

devemos colocar algumas questões à paciente. 

 Tem comichão na zona genital? 

 Possui corrimento? 

 Nota algum odor? 
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 Tem alteração da micção? 

 Tem dor no fundo das costas? – concluir acerca da evolução da infeção vaginal 

para uma pielonefrite e efetuar o respetivo encaminhamento para o médico [19]. 

Consoante as respostas da paciente iremos concluir acerca da etiologia da infeção. 

Numa infeção bacteriana o prurido é geralmente ausente, no entanto a utente 

queixar-se-á de corrimento pegajoso e amarelado com odor desagradável. Nas 

infeções fúngicas o prurido é frequente, o corrimento é branco e, geralmente, não 

tem odor. Os sintomas são geralmente exacerbados no período pré-menstrual [22, 23]. 

Após termos efetuado a nossa avaliação e caso esta nos remeta para uma infeção 

bacteriana, o aconselhamento deve passar por uma solução de lavagem de pH ácido, 

a fim de repor o pH natural. Deste modo temos várias opções no mercado, entre as 

quais: 

 pH 4,5 

 pH 3,5 

Dentro destes valores de pH existem várias marcas comerciais. Assim, a escolha de 

um deles deve ser ajustada a cada utente. Isto é, se for uma criança temos de 

escolher um determinado produto, ao passo que se for uma mulher na menopausa a 

escolha é distinta. Isto porque uma mulher na menopausa necessitará de uma 

formulação com alguma hidratação adicional. 

Alternativamente, nos casos que avaliamos como tratando-se de uma infeção 

fúngica, deverá aconselhar-se uma solução de lavagem de pH alcalino, tal como: 

 pH 8 

Para os casos deste tipo o farmacêutico pode também valer-se de alguns antifúngicos, 

comercializados sob a forma de MNSRM. Como irei abordar, existem no mercado 

diversos fármacos com formas farmacêuticas distintas. No entanto, a eficácia destes é 

limitada. Este inconveniente surge em consequência do pouco tempo de permanência 

dos fármacos no epitélio vaginal, devido ao processo de auto-limpeza promovido pela 

vagina. De forma a contornar este problema, estão a ser desenvolvidas novas 

formulações contendo polímeros com capacidades mucoadesivas [19, 24]. 

 Nitrato de econazol (150 mg – óvulos; 10 mg/g – creme vaginal) 

Os óvulos devem ser colocados uma vez por dia, à noite, durante três dias 

consecutivos. Em relação ao creme vaginal este deve ser introduzido na vagina, o 

mais profundamente possível, com o auxílio de um aplicador. O procedimento deve 

ser realizado à noite, com as pernas reclinadas. O tratamento deverá prolongar-se por 

14 dias consecutivos. Apesar da candidíase não ser considerada por muitos 

especialistas uma doença sexualmente transmissível, o parceiro sexual pode 

apresentar sintomas pelo que o tratamento deve fazer-se a ambos. No caso dos 
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homens, estes devem aplicar o creme na glande e prepúcio, após higiene adequada. 

A posologia, bem como a duração do tratamento são iguais à das mulheres [17]. 

 Clotrimazol (100 ou 500 mg – comprimido vaginal; 10 mg/g – creme vaginal) 

Os comprimidos vaginais devem introduzir-se na vagina, o mais profundamente 

possível. Deve ser dada preferência ao horário noturno. A duração do tratamento está 

intimamente relacionada com a dosagem do fármaco. Assim poderá durar: um dia 

para a dosagem de 100 mg de clotrimazol ou seis dias para a dosagem de 500 mg. 

O clotrimazol é um fármaco bem tolerado e com poucos efeitos secundários, no 

entanto, começam a surgir algumas resistências em indivíduos imunocomprometidos 

[17, 25]. 

 Tioconazol (100 mg – comprimidos vaginais) 

Usando o aplicador incluso, aplicar um comprimido à noite ao deitar. Na maior parte 

dos casos a administração durante três dias é suficiente para obter a cura. Nas 

mulheres que na primeira semana de tratamento melhoraram mas não obtiveram a 

cura, pode ser eficaz nova sequência de tratamento de três dias. Caso seja 

necessário, o tratamento pode estender-se a uma duração total de 14 dias [17]. 

Aquando do aconselhamento de qualquer um dos antifúngicos mencionados, os 

utentes devem ser informados da possibilidade de uma redução da eficácia e/ou 

segurança de produtos à base de látex (ex. preservativos e diafragma). Pacientes que 

usem espermicidas devem ser alertados para o facto dos tratamentos tópicos vaginais 

poderem inativar a sua ação. Contudo, este efeito é temporário mas pode prolongar-se 

até cinco dias após a interrupção do tratamento, devendo os utentes usar precauções 

alternativas, durante o período de tratamento. 

No final da dispensa devemos transmitir algumas dicas que poderão ser úteis na 

prevenção de futuras: 

 a higiene íntima deve ser feita apenas com água e um produto adequado de 

higiene anogenital, que seja hipoalergénico, com adstringência suave e pH 

ácido (4,2 – 5,6); 

 no máximo, devem fazer-se três lavagens íntimas por dia, as quais não devem 

demorar mais de dois a três minutos, para evitar a secagem excessiva local; 

 preferência pela utilização de água mais fria, em detrimento de água quente; 

 o sentido correto da lavagem/limpeza é da vagina para o ânus, já que assim se 

evita que a flora intestinal entre em contacto com a região genital e a 

contamine (ex. Candida albicans); 

 a última etapa da higiene – a hidratação deve ser promovida, principalmente 

em mulheres pós-menopausicas; 



26 
 

 após realização da higiene, secar-se muito bem, pois os microrganismos que 

causam as infeções vaginais desenvolvem-se melhor em condições de calor e 

de humidade; 

 não são aconselhados os duches vaginais porque irritam a mucosa vaginal; 

 os toalhetes e os desodorizantes secam a região vaginal pelo que devem ser 

reservados para situações excecionais (ex. viagens); 

 deve dar-se preferência a roupa interior de algodão; 

 devem evitar-se as roupas apertadas porque favorecem o desenvolvimento de 

infeções; 

 os produtos de higiene íntima devem ser utilizados mediante indicação médica 

ou aconselhamento farmacêutico [23, 26]. 

Ao longo do meu estágio pude notar que a posição dos diferentes laboratórios, em 

relação à higiene íntima da mulher, é distinta. No entanto, na perspetiva dos médicos 

ginecologistas de Portugal, a qual eu partilho, será contraproducente utilizar uma 

solução de lavagem de pH alcalino para uso diário. Assim e em caso de dúvida será 

sempre mais benéfico para a mulher utilizar uma solução de higiene íntima de pH 

próximo do fisiológico, isto é, entre 4,5 e 5,2 [23]. 

Este é um tema que nos permite pôr em prática o cross e up sell. Assim, para terminar 

a abordagem ao tema acrescento algumas ideias: 

 sugerir as soluções de lavagem aquando de prescrição médica de antibiótico 

ou antifúngico oral; 

 sugerir os pensos hipoalergénicos 100% algodão; 

 sugerir a utilização de produtos contendo probióticos que parecem ajudar no 

restabelecimento do pH vaginal bem como a prevenir futuras recaídas [27, 28]; 

 sugerir a determinação da glicemia – visto a diabetes ser um fator de risco de 

infeções vaginais 

 sugerir uma embalagem maior em detrimento de uma mais pequena; 

 sugerir alguma promoção (ex. leve 2 pague 1) que se enquadre no 

aconselhamento. 

2.5. Desconforto ocular 

Introdução 

O olho pode ser alvo de diversas afeções embora a grande maioria seja só de 

intervenção médica. Assim, de entre as várias afeções oftálmicas apenas irei abordar 

as situações em que os utentes se queixam de insuficiência de lágrimas e olhos 
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inflamados ou irritados. É de referir que, cerca de 10-20% da população adulta sofre 

da síndrome de olho seco [29]. 

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de notar que o período em que os 

utentes mais se queixavam de olhos irritados, coincidia com o período de maiores 

níveis atmosféricos de pólenes. 

 

Fisiopatologia 

As lágrimas são produzidas nas glândulas lacrimais principais mas também nas 

acessórias. Nas glândulas lacrimais principais são formadas lágrimas em resposta a 

um estímulo, por exemplo irritação ou emoção. Contudo, estas glândulas não 

contribuem para a hidratação do globo ocular. São as glândulas lacrimais acessórias 

que contribuem para a hidratação e nutrição da córnea. 

Assim, é fácil percebermos que é necessário existir um equilíbrio entre a produção de 

lágrimas e a sua excreção, seja por drenagem ou por evaporação. Quando este 

equilíbrio é afetado, surge a rutura do filme lacrimal, produzindo-se o aparecimento da 

sintomatologia. 

A sensação de olho seco pode estar associada com o envelhecimento, trauma físico, 

infeção ou pode ainda, ser induzida por fármacos de diversas classes terapêuticas [29-

31]. Existem estudos que demonstram um risco acrescido entre a toma de diversos 

medicamentos e o aparecimento desta patologia, nas populações mais idosas. Alguns 

fármacos como anti-histamínicos, ansiolíticos e antidepressivos estão associados com 

maior risco de desenvolvimento de síndrome de olho seco. Por seu lado, os fármacos 

inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) podem estar associados a um 

menor risco [32]. Devemos ter em atenção que a diminuição da produção de lágrimas 

pode também ser secundária a uma outra patologia (ex. diabetes mellitus). Os 

sintomas mais comummente referidos pelos pacientes são: desconforto ocular; rubor 

(vermelhidão); ardor ou prurido; sensação constante da presença de um corpo 

estranho (tipo areia); lacrimejo excessivo e olhos secos. 

São vários os fatores desencadeantes desta afeção, nomeadamente, poeiras; 

sistemas de ar condicionado; ar poluído; uso de lentes de contacto; trabalho com o 

computador; condução prolongada ou ainda a gravidez e a menopausa [29-31].  

A presença de corpos estranhos no olho, tais como pó, pólenes ou gases pode levar a 

uma situação de inflamação e/ou irritação. A inflamação e/ou irritação é geralmente 

traduzida por rubor. 

É de notar que, os pacientes que apresentem dor ou visão desfocada devem ser 

referenciados para o médico [29]. 
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Aconselhamento farmacêutico 

Antes de aconselharmos algum medicamento devemos questionar o paciente, a fim de 

inferirmos acerca da patologia e da possível etiologia dos sintomas. 

 Tem dor, prurido ou ardor? 

 Tem outros problemas oculares? 

 Utilizou recentemente algum medicamento oftálmico? 

 É utilizador de lentes de contacto? 

 Tem alergias? 

 Tem alguma doença crónica como diabetes, glaucoma ou hipertensão? 

 Esteve exposto, recentemente, a produtos irritantes tais como fumo, raios 

solares ou substâncias químicas? 

 Utiliza cosméticos, laca ou sprays desodorizantes? 

 Este recentemente constipado ou com sinusite? [29] 

Ao passarmos ao aconselhamento propriamente dito, devemos ter noção do vasto 

leque de alternativas existentes no mercado. Contudo, é de ter em consideração que 

estudos recentes apontam para que seja dada preferência a medicamentos de uso 

oftálmico não detentores de conservantes [33]. Todos os aconselhamentos que se 

seguem terão por base a bula dos medicamentos. 

 Assim, para os utentes que possuem sintomas de síndrome de olho seco podemos 

recomendar as seguintes formulações: 

 Dexpantenol 2% + Hialuronato de sódio 0,15%  

Nesta formulação o hialuronato de sódio atua pela formação de uma película protetora 

uniforme, consistente e de longa duração, o que ajuda à estabilização do filme 

lacrimal. Por sua vez, o dexpantenol tem um efeito hidratante derivado da sua 

capacidade para reter água. Esta formulação tem a grande vantagem de estar 

comercializada sob a forma de unidoses e portanto não possuir conservantes.  

 Hidroxipropilmetilcelulose  a 2,5 mg/mL 

Esta solução oftálmica tem uma composição semelhante à da lágrima, pelo que é 

designada por “lágrima artificial”. Contrariamente à formulação anterior, esta possui 

conservantes, o que permite uma utilização durante 28 dias. Ao fim deste tempo o 

medicamento deve ser rejeitado. 

Além dos colírios também temos no mercado géis oftálmicos. Assim, por questão de 

preferência do utente podemos sugerir: 

 Hipromelose 3mg/g + Carbómero 980 2mg/g 

Este gel possui uma ação longa, tem uma importante função de hidratação e 

lubrificação da superfície do olho. Também possui conservantes. 
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Todos os medicamentos acima transcritos podem ser usados por utilizadores de lentes 

de contacto. Após o aconselhamento destes medicamentos devem seguir-se algumas 

recomendações, nomeadamente: 

 Aplicar uma a duas gotas em cada olho, devendo evitar a 1ª gota; 

 Podem repetir a aplicação até três vezes/dia; 

 Deve evitar conduzir ou utilizar máquinas, imediatamente após a instilação, 

uma vez que pode sentir a visão turva; 

 Não deve usar em simultâneo com medicamentos para utilização oftálmica, 

devendo aguardar cerca de 15 minutos após a aplicação dos mesmos. 

Quando os sintomas do utente nos fazem suspeitar de uma inflamação/irritação ocular 

podemos sugerir soluções oftálmicas com algum efeito drenante. Assim, podemos 

recorrer às seguintes preparações oftálmicas: 

 Água destilada de flores (as denominadas “gotas azuis”) 

Através do seu efeito drenante, alivia o rubor, consequente da inflamação/irritação do 

globo ocular. Este medicamento possui na sua composição azul de metileno. A 

excreção deste excipiente fornece aos utilizadores de lentes de contacto informação 

acerca do momento em que podem recolocá-las. Esta substância também proporciona 

brilho aos olhos. Os utentes devem ser informados que têm de proteger a roupa 

aquando da utilização deste produto, visto que, o azul de metileno pode causar 

manchas. Não pode ser administrado a crianças com idade inferior a 15 anos. 

 Água de Hamamélis a 0,13mg/mL 

Este medicamento proporciona alivio sintomático das irritações oculares provocadas, 

por exemplo, por fumo, pólenes ou outros agentes causadores de desconforto ocular. 

Não pode ser utilizado por crianças com idade inferior a 12 anos. 

No caso destes dois últimos medicamentos deve informar-se os utentes: 

 Aplicar uma a duas gotas em cada olho; 

 Podem repetir a aplicação até três vezes/dia; 

 Utilizadores de lentes de contacto devem remove-las antes de aplicar as gotas 

e só devem recolocá-las passado cerca de 15 minutos; 

 Não utilizar as soluções um mês após a primeira abertura do frasco; 

 Não deve usar em simultâneo com medicamentos para utilização oftálmica, 

devendo aguardar cerca de 15 minutos após a aplicação dos mesmos [15]. 

No final da dispensa devemos dar alguns conselhos que poderão ser úteis na 

prevenção de futuros episódios: 

 Evitar estar muito tempo em frente ao televisor ou computador. Devendo fazer-

se pausas regulares para descansar; 
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 Utilizar óculos de sol escuros 

Este é também um tema em que podemos pôr em prática as duas técnicas de vendas 

supracitadas por intermédio, por exemplo, da sugestão de umas compressas em 

tecido não tecido. Estas podem ser úteis na limpeza de pequenas quantidades de 

solução oftálmica que possa sair do globo ocular. 

3. Conclusão 

Finalizados que estão os trabalhos, sinto que os objetivos a que me propus 

inicialmente foram alcançados. Foi notório o reconhecimento do meu trabalho, tanto 

por parte dos colegas de trabalho como dos utentes. Por isso estou convicta que os 

panfletos e o marcador contribuíram para um melhor esclarecimento dos utentes da 

farmácia Ferreira de Sousa. Contudo, o trabalho que mais prazer que me deu planear 

e conceber foi o “Guia de Orientação Farmacêutica”, o qual ficará na farmácia Ferreira 

de Sousa com o intuito de ajudar um próximo estagiário. Como tive oportunidade de 

experimentar o guia é de consulta fácil e rápida. No futuro poderá englobar mais 

temáticas que também são alvo de constante aconselhamento, como é o caso da 

“obstipação”, da “diarreia”, entre outros. 

Tendo em conta a atual conjuntura das farmácias é urgente encontrar alternativas. 

Posso constatar que as duas técnicas de vendas, mencionadas ao longo do relatório, 

são uma mais-valia neste sentido. O cross e up sell permitem por um lado satisfazer 

as necessidades dos utentes e por outro incrementar o número de vendas na 

farmácia. Assim podemos inferir que esta é uma simbiose perfeita, uma vez que, os 

utentes saem com a convicção de que as suas preocupações foram alvo de atenção e 

cuidado por parte do farmacêutico. Por seu turno, permite às farmácias a fidelização 

daquele utente que certamente numa próxima ocasião voltará e permitirá um novo 

encaixe financeiro. Contudo, é importante que o farmacêutico esteja perfeitamente 

familiarizado com estas duas técnicas que nada têm a ver com aquilo a que os 

entendidos apelidam de “empurroterapia”.  
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Anexos  

 

 

Anexo 1 - Fachada da Farmácia Ferreira de Sousa. 

 

 

Anexo 2 - Equipa da farmácia Ferreira de Sousa. 
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Anexo 3 – Lineares da farmácia Ferreira de Sousa. 

Anexo 4 - Jantar da equipa da farmácia Ferreira de Sousa após a contagem física. 
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Anexo 5 – Panfleto intitulado: “Gripe e Constipação” (página 1). 
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 Anexo 5 – Panfleto intitulado: “Gripe e Constipação” (página 2). 
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Anexo 6 - Panfleto intitulado: "Alergias" (página 1). 
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Anexo 6 - Panfleto intitulado: "Alergias" (página 2). 
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Anexo 7 - Marcador de livro intitulado: "Medicamentos Genéricos". 
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Anexo 8 - Guia de Orientação Farmacêutica (fechado). 
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Anexo 9 - Guia de Orientação Farmacêutica (aberto). 


