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RESUMO 

Na primeira parte deste relatório são apresentadas todas as atividades realizadas ao longo 

do estágio curricular realizado na Farmácia Barreiros de Setembro de 2013 a Março de 2014. O 

presente relatório inicia-se com uma descrição da organização da farmácia. Em seguida abordam-se 

aspetos relacionados com a gestão na farmácia, o aprovisionamento e a gestão de stocks. Seguem-

se os tópicos de dispensa de medicamentos e dispensa de outros produtos, preparação de 

medicamentos e cuidados de saúde prestados na  farmácia, finalizando com a formação na farmácia 

e farmacovigilância.  

O meu estágio em farmácia comunitária constituiu o culminar de longos anos de estudo e 

uma excelente oportunidade de aplicar a teoria à prática e aprender em que consiste 

verdadeiramente a profissão de farmacêutica. 

A segunda parte deste relatório aborda os temas desenvolvidos durante o estágio. O 

primeiro tema consistiu na elaboração de um panfleto com estratégias preventivas das infeções 

urinárias para entregar às utentes com esta patologia. Este trabalho enquadra-se numa perspetiva de 

Educação para a Saúde tendo por objetivo a melhoria da qualidade de vida das utentes ao reduzir as 

reincidências.  

O segundo tema passa por uma compilação dos medicamentos homeopáticos mais 

vendidos na Farmácia Barreiros e seus efeitos terapêuticos no sentido compreender melhor as suas 

ações e auxiliar farmacêuticos e futuros estagiários no aconselhamento ao utente destes produtos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O meu estágio curricular em Farmácia Comunitária foi realizado entre 16 de Setembro de 

2013 e 14 de Março de 2014 na Farmácia Barreiros (FB), sob orientação do Exmo. Dr. António 

Pereira Névoa. 

O estágio curricular em Farmácia Comunitária tem como objetivo proporcionar uma 

preparação técnica e deontológica para o futuro desempenho da profissão. O farmacêutico terá de 

estar apto a prestar todas as informações importantes relativamente à segurança e eficácia dos 

medicamentos dispensados e promover o uso racional do medicamento. Contudo, as funções 

desempenhadas pelo farmacêutico ultrapassam o papel de técnico do medicamento, e traduzem-se 

no contributo para a melhoria da qualidade de vida dos utentes e salvaguarda da saúde pública.  

A Farmácia Comunitária, pela sua proximidade e acessibilidade à população, é um espaço 

de saúde ao serviço de toda a comunidade desempenhando um papel social e de promoção de saúde 

de extrema importância. Como tal, considero este estágio a etapa mais importante do meu percurso 

académico, constituindo o culminar de longos anos de estudo, e o primeiro contacto com a 

realidade profissional, permitindo finalmente, aplicar a teoria à prática.  

Apesar da breve experiência no atendimento ao público que o estágio permite, foi uma 

oportunidade de estabelecer o primeiro contacto com o utente e de aplicar os meus conhecimentos 

à melhoria da sua saúde e prevenção da doença, uma experiência verdadeiramente gratificante.  

 

2. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A FB localiza-se na Rua Serpa Pinto, nº12, 4050 – 582 Porto, no centro da cidade do Porto,  

num edifício de arquitetura moderna e contemporânea construído de raiz para ser a sede da 

Farmácia Barreiros e que ocupa um espaço de 1100 m2. Com o objetivo de proporcionar um 

serviço de saúde alargado, a farmácia encontra-se aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano.  

 

 

2.2. ESPAÇO INTERIOR 

O espaço interior da farmácia organiza-se em 4 pisos. Na cave encontra-se a zona de 

receção e conferência de mercadorias, zona de não-conformidades, armazém dos produtos que pelo 

seu formato ou fragilidade não são adequados ao robot (incluindo uma área com gavetas onde estão 

armazenados xaropes, chás e suplementos alimentares), 1 saída de robot, o arquivo morto, o 

economato, a área técnica e os vestiários. No piso 0 a área de atendimento ao público possui 180 

m
2
 e dez postos de atendimento com 4 saídas de produtos do robot, um sistema de senhas e ecrãs, 
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cadeiras para os utentes e acompanhantes, diversos lineares e expositores (produtos de 

dermocosmética, puericultura, dietética, dispositivos médicos, medicamentos de uso veterinário e 

produtos ortopédicos), um gabinete de prestação de cuidados farmacêuticos e um WC para o 

público, adaptado a deficientes. Na parte do “back office” encontra-se um frigorífico para 

armazenamento de produtos de frio, alguns lineares, gavetas onde estão armazenados os tubos de 

grânulos homeopáticos de maior rotação e o gabinete do Diretor Técnico. Neste piso, encontram-se 

também 2 contentores da Valormed e o refeitório dos trabalhadores da farmácia. No piso 1 

localiza-se a área administrativa, o robot, o WC dos funcionários, a sala de ortopedia e 3 

laboratórios de fabrico de medicamentos (Laboratório de Homeopatia, Alopatia e de Cápsulas). 

Finalmente no piso 3 encontram-se os gabinetes de atendimento e a sala de formação. 

 

2.3. DEMOGRAFIA DO UTENTE 

A FB serve um leque muito variado de utentes, de várias faixas etárias tendo também um 

grande número de utentes fidelizados. O Laboratório de Homeopatia é responsável por atrair um 

grupo de utentes mais específico que privilegia alternativas mais “naturais”. Esta variedade de 

utentes constitui um desafio para qualquer estagiário, permitindo tomar contato com pessoas muito 

diferentes, com níveis de formação completamente diversos e que requerem bastante flexibilidade e 

desenvolvimento de competências de comunicação. 

 

2.4. PROPRIEDADE E RECURSOS HUMANOS 

O Dr. António Pereira Névoa é o proprietário da farmácia, tendo igualmente a cargo a sua 

direção técnica. A equipa da FB é, maioritariamente, constituída por farmacêuticos empenhados num 

aconselhamento de excelência diferenciado da concorrência, e na prestação dos melhores cuidados 

de saúde com o objetivo de satisfazer as necessidades dos utentes que recorrem à farmácia. Outras 

funções essenciais ao funcionamento da farmácia são asseguradas pela diretora de Marketing (Drª 

Cláudia Barros), um economista e vários técnicos.  

 

3. GESTÃO NA FARMÁCIA 

 

3.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático de gestão farmacêutica utilizado pela FB é o Sifarma 2000. Este 

constitui uma ferramenta essencial de suporte às várias atividades farmacêuticas exercidas em 

farmácia comunitária desde a gestão de utentes e respetivo acompanhamento fármaco-terapêutico, 

gestão e receção de encomendas, processamento de devoluções, controlo de prazos de validade, 

gestão de stocks, gestão de vendas, passando pela gestão de receituário, até à realização e 
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otimização da dispensa farmacêutica, com acesso a fichas de medicamentos e produtos. Na minha 

opinião este software é indispensável ao funcionamento da FB, permitindo uma grande poupança 

de tempo, minimização de erros e, principalmente fornece informações preciosas sobre os 

medicamentos no momento da dispensa como a indicação terapêutica, posologia, efeitos adversos e 

interações medicamentosas, permitindo proporcionar um melhor serviço ao utente. 

 

3.2. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

As fontes de informação na farmácia são essenciais. Na FB há várias maneiras de aceder à 

informação. O Sifarma 2000, como já referi, permite esclarecer pequenas dúvidas de forma rápida 

e eficaz. Na FB todos os computadores têm acesso à internet permitindo o acesso a qualquer 

informação necessária. Um dos principais sites é o do Infarmed onde é possível consultar 

legislação, o Prontuário Terapêutico online, Folhetos Informativos e Resumos das Características 

dos Medicamentos (RCM) . 

A FB possui uma extensa biblioteca onde se encontram disponíveis para consulta: a 

Farmacopeia Portuguesa VIII, o Prontuário Terapêutico e outras publicações não obrigatórias, mas 

aconselhadas pelas Boas Práticas de Fabrico (BPF), como o Simpósio Terapêutico, o Formulário 

Galénico Português, o Formulário Galénico Pediátrico, o Índice Nacional Terapêutico, o Martin 

Dale e o Index Merck. 

O prontuário terapêutico foi a fonte bibliográfica em papel que mais consultei na FB, 

devido à maneira simples e sintética como está estruturado, o que permitiu uma pesquisa bastante 

rápida eficaz quando me surgiram dúvidas relativamente a substâncias ativas e indicações 

terapêuticas. A FB possui também uma vasta biblioteca sobre medicamentos homeopáticos que se 

se proporcionou uma ferramenta essencial para a 2ª parte deste relatório. 

 

3.3. GESTÃO DO RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Aquando da dispensa de um medicamento mediante apresentação de receita médica, o 

farmacêutico seleciona a entidade de comparticipação, ou organismo, de que o utente usufrui, 

conforme a receita médica. O Sifarma 2000 aplica, então, a comparticipação correspondente à 

entidade e ao medicamento em questão, sendo impressos no verso da receita todas essas 

informações e atribui a cada receita, um número de lote e número de receita conforme a entidade de 

comparticipação respetiva. Para cada entidade de comparticipação, as receitas são agrupadas em 

lotes de 30 receitas.  

Seguidamente ao processo de dispensa dos medicamentos inicia-se um processo de gestão 

do receituário que compreende a organização e verificação do receituário, elaboração da faturação 

e envio às entidades comparticipadoras. Trata-se de um processo repetitivo e sensível ao erro 

humano, que pode resultar em custos diretos e indiretos elevados à Farmácia. 
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Na FB a tarefa de conferência de receitas compete a todos os farmacêuticos, sendo que 

cada um confere as receitas de outro de acordo com uma tabela que varia diariamente. O objetivo 

deste procedimento é detetar atempadamente algum erro na dispensa dos medicamentos ou na sua 

introdução informática. Os erros encontrados são separados e corrigidos por uma Farmacêutica 

responsável pela conferência do receituário. 

Durante a conferência deve ter-se especial atenção à: 

 Presença da vinheta do médico e da vinheta ou carimbo do local de prescrição; 

 Presença da assinatura do médico; 

 Presença da identificação do utente; 

 Medicação dispensada no que respeita a sua concordância com a medicação prescrita; 

 Entidade comparticipadora; 

 Validade da receita; 

 Assinatura do farmacêutico, data e carimbo da farmácia. 

O passo seguinte da gestão do receituário consiste na separação das receitas por organismo 

e na organização das receitas por ordem crescente em cada lote, tarefa pela qual fiquei responsável 

durante grande parte do meu estágio. Quando um lote está completo é impresso um “verbete de 

identificação de lote” para cada um dos lotes a faturar. Em cada verbete consta o nome, carimbo e 

código de inscrição da farmácia no Infarmed, código e sigla da entidade, identificação do lote, mês 

e ano a que se refere, número de receitas, valores monetários associados a cada receita (preço de 

venda a público (PVP), valor pago pelo utente, valor a pagar pela entidade e o total de cada uma 

destas parcelas). 

No final do mês, após a emissão de todos os verbetes juntam-se os lotes do mesmo 

organismo por ordem crescente e emite-se a Relação de Resumo dos Lotes que reúne as 

informações de todos os lotes de receitas a serem enviados a uma determinada entidade de 

comparticipação. Adicionalmente emite-se uma Fatura Mensal de Medicamentos, referente a cada 

uma das entidades de comparticipação, onde constam os valores totais faturados a estas entidades. 

Finalizado este processo, o receituário cujas entidades pertencem ao Sistema Nacional de 

Saúde (SNS), acompanhado pelos verbetes de lotes, Relação do Resumo de Lotes e da fatura 

mensal, é enviado ao Centro de Conferência de Faturas (CCF) que confere as receitas e apura os 

valores devidos à farmácia. 

Os outros organismos independentes do SNS são tratados de forma semelhante, mas neste 

caso são enviados à Associação Nacional de Farmácias (ANF), que envia o receituário aos 

respetivos organismos e, posteriormente entrega o valor das comparticipações à farmácia. 

Caso as receitas não estejam de acordo com as exigências de cada organismo são 

devolvidas à farmácia, acompanhadas da respetiva justificação, dos duplicados, da Relação de 

Resumo de Lotes e da fatura mensal. A farmácia tem que enviar uma nota de crédito ao CCF no 
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valor correspondente aos erros detetados. Contudo, a farmácia tem um prazo para corrigir as 

receitas e envia-las novamente, no sentido de recuperar o valor da comparticipação em causa.  

 

4. APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS 

 

4.1. GESTÃO DE STOCKS: CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO 

A gestão eficaz de stocks na farmácia, é prioritária no seio das tarefas de gestão, dado que 

os stocks constituem o maior volume de capital da farmácia. Os stocks devem ser geridos de forma 

a satisfazer as necessidades dos utentes, não gerando excedentes que dificilmente trarão retorno do 

capital investido à farmácia. Deste modo, situações de stocks em excesso e quebras de stocks 

devem ser evitadas ao máximo. A primeira por contribuir para aumentar o passivo da farmácia e a 

segunda por acarretar perda da venda e insatisfação que poderá levar à perda do cliente. 

Para uma eficaz gestão de stocks e aprovisionamento adequado de medicamentos e outros 

produtos de saúde, o farmacêutico deve ter em conta: a localização da farmácia, o perfil do utente 

que recorre à farmácia, hábitos de prescrição médica, média mensal e rotatividade dos produtos, 

época do ano (produtos sazonais), capital disponível, condições de pagamento, bonificações e 

promoções e capacidade de armazenamento da farmácia. 

 

4.2. FORNECEDORES 

Os fornecedores constituem um importante elo na cadeia do medicamento, permitindo unir 

a indústria farmacêutica à farmácia comunitária. Para a escolha de um fornecedor deve optar-se por 

aquele que oferecer melhores condições de pagamento, maior rapidez de entregas, melhores 

serviços, prazos de validade mais alargados, menor número de faltas de produtos e maior facilidade 

na devolução. Deste modo, cada produto deve ter associado na sua ficha no sistema informático o 

fornecedor que oferece melhores condições. 

Os fornecedores podem ser distribuidores grossistas ou os laboratórios farmacêuticos. Os 

laboratórios farmacêuticos têm a vantagem de oferecem preços mais baixos, muitas vezes com 

bonificações, mas em contrapartida exigem encomendas de grande dimensão pelo que é necessário 

uma maior liquidez de capital por parte da farmácia. Outra desvantagem dos laboratórios é o tempo 

de entrega consideravelmente maior relativamente aos distribuidores grossistas. Os distribuidores 

grossistas, por sua vez não exigem quantidades mínimas a encomendar e devido à sua ampla 

distribuição nacional, as encomendas são entregues no próprio dia, podendo ser efetuadas várias 

encomendas por dia.  

Para garantir um bom funcionamento diário da FB, esta trabalha com vários fornecedores, 

incluindo distribuidores grossistas e laboratórios, por forma a evitar situações de rutura de stock e 

insatisfação dos utentes.  
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4.3. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Na FB são efetuadas duas encomendas por dia ao principal fornecedor com auxílio do 

Sifarma 2000. O sistema informático gera automaticamente estas encomendas com base nos stocks 

mínimos e máximos estabelecidos na ficha do produto. Estes stocks são estabelecidos de acordo 

com a rotatividade do produto, o seu consumo médio na farmácia, com a época sazonal e o espaço 

disponível na farmácia para armazenamento. Quando o stock mínimo de um produto é atingido o 

computador coloca-o, automaticamente, na proposta de encomenda, numa quantidade que, somada 

ao stock existente, se iguale ao stock máximo. O farmacêutico chefe de equipa confirma, então, os 

produtos e as quantidades recomendadas fazendo as alterações que considera necessárias para a 

correta gestão das existências na farmácia. Finalizado este processo, a encomenda é enviada 

eletronicamente ao distribuidor selecionado. 

Para além das encomendas diárias, a FB realiza, também, encomendas mensais a 

laboratórios farmacêuticos. Estas encomendas compreendem principalmente medicamentos de 

grande rotatividade na farmácia e produtos cosméticos e de higiene corporal que são 

encomendados em grandes quantidades. 

Finalmente, quando se deteta a falta de algum produto no imediato do atendimento, é 

realizada uma encomenda instantânea, que poderá ser feita via programa informático ou por 

telefone, o que possibilita que em algumas horas esse produto já esteja disponível na farmácia. 

 

4.4. RECEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS 

A receção e verificação de encomendas foi uma tarefa com a qual fiquei bastante 

familiarizada ao longo do meu estágio. Quando chegava uma encomenda à FB, encaminhava-a 

para a zona de receção de encomendas do armazém e abria-a. Quando existiam produtos de frio na 

encomenda, estes vinham acondicionados em caixas apropriadas com cuvetes de gelo e 

devidamente identificadas. Após confirmar o seu prazo de validade e PVP, armazenava 

imediatamente estes produtos no frigorífico por ordem alfabética.  

Juntamente com a encomenda entregue, vem uma fatura em duplicado sendo o original 

arquivado para fins contabilísticos. No caso de a encomenda conter psicotrópicos e/ou 

estupefacientes esta é acompanhada da requisição destas substâncias que também é arquivada. Na 

receção de matérias-primas deve, também, verificar-se a existência de boletins de análise. 

Seguidamente inicia-se a fase de verificação da encomenda em que verificava a 

conformidade dos produtos faturados com os enviados e, no caso das encomendas mensais, com a 

nota de encomenda. 

O Sifarma 2000 permite que a execução da receção das encomendas seja feita através da 

leitura ótica dos códigos dos produtos, portanto apenas tinha que confirmar os preços de compra 

constantes da fatura e os prazos de validade dos produtos. Grande parte dos produtos rececionados 



 

 

7 

 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Parte 1  

possui PVP estipulado, sendo designados por produtos éticos. Quando os produtos não possuem 

PVP fixo (produtos nett) é necessário avaliar se o preço de custo variou desde a última aquisição; 

no caso de variar, procedia ao cálculo do PVP aplicando a margem de comercialização da farmácia. 

Os produtos com PVP fixo eram separados para 2 “banheiras”, uma de produtos robot e outra de 

produtos “não-robot” . Os produtos nett, após marcação do preço, eram também adicionados às 

“banheiras” robot e “não-robot” respetivas. Os produtos robot com validade inferior a um ano 

eram separados dos anteriores, e colocados numa “banheira” identificada com a indicação “prazo 

real” para armazenamento manual no robot (processo explicado na secção seguinte). 

Por fim, verificava o valor total da fatura e terminava a receção. No caso de haver produtos 

em falta (esgotados, por exemplo) transferia a encomenda para outro fornecedor.  

 

4.5. ARMAZENAMENTO  

Na FB a maior parte dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) incluindo os 

psicotrópicos e/ou estupefacientes, assim como muitos medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) são armazenados no robot. O robot possui um sistema de introdução de embalagens 

automático – Rowa iProlog, sendo este sistema o primeiro do mundo a ser instalado, e tem 

capacidade para armazenar 45000 embalagens (anexo 1). O Prolog é um instrumento indispensável 

para o funcionamento da FB dado que liberta os farmacêuticos para outras funções onde são 

imprescindíveis. Contudo, os medicamentos referidos como “prazos reais”, isto é medicamentos 

com prazo de validade inferior a um ano, têm de ser inseridos manualmente no robot e introduzida 

a sua validade no sistema. Este procedimento é fundamental para garantir a gestão de prazos de 

validade, referida na secção seguinte. Todos os dias, eu depositava os medicamentos no Prolog e, 

enquanto este procedia ao armazenamento, eu ficava livre para executar outras tarefas, como por 

exemplo, a introdução manual dos “prazos reais”. 

Os produtos sensíveis à temperatura, denominados produtos de frio, como já foi referido, 

eram armazenados no frigorífico existente na farmácia por ordem alfabética. Por sua vez, os 

produtos de saúde, puericultura, dermocosmética e veterinários eram dispostos na loja expostos em 

lineares, de acordo com critérios adequados como: a época do ano, promoções internas, entre 

outros. Finalmente, as matérias-primas eram armazenadas em armários próprios no laboratório. O 

armazenamento dos produtos na FB tem também em conta o conceito FEFO (“first expire, first 

out”), isto é, o primeiro produto com prazo de validade a expirar deve ser o primeiro a sair. 

 

4.6. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

O controlo de prazos de validade é uma tarefa que garante que no momento de dispensa, os 

produtos se encontram dentro de prazo, garantindo assim as condições de qualidade e segurança 

desejadas e ao mesmo tempo evita perdas monetárias para a farmácia. 
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O robot da FB constitui um excelente instrumento para a gestão de prazos de validade, 

dado que após a introdução dos prazos de validade no sistema (medicamentos com “prazo real”), o 

robot efetua a dispensa de acordo com a regra “first expire, first out” autonomamente.  

Na FB o controlo dos prazos de validade é feito diariamente, aquando da receção da 

encomenda, ficando os prazos de validade de cada produto registados no sistema informático. 

Como o prazo de validade é indicado na ficha de cada produto, mensalmente é emitida uma 

listagem onde constam os produtos cujo prazo de validade se encontra a 3 meses do seu término.  

Eu avaliava todos os produtos da lista individualmente, recolhia os produtos com prazo de validade 

a expirar para uma “banheira” e atualizava as validades na lista. Outros colegas da farmácia depois 

procediam à devolução e/ou atualização da validade na ficha do produto. 

 

4.7. DEVOLUÇÕES 

Muitas vezes é necessário efetuar a devolução aos fornecedores de determinados produtos. 

O prazo de validade a expirar é um dos motivos mais frequentes. Outros motivos podem ser: a 

retirada do mercado/ recolha de um lote de um produto pelo Infarmed ou pelo laboratório 

fornecedor, embalagem incompleta ou danificada, produto com PVP errado, produto não pedido ou 

pedido por engano. 

Os produtos que devolvi eram acompanhados de uma nota de devolução em duplicado 

rubricada e carimbada. O triplicado era arquivado na farmácia a aguardar regularização. A nota de 

devolução era gerada no programa informático com as seguintes informações: número da guia de 

devolução, identificação da farmácia, nome comercial e código do produto, quantidade devolvida, 

valor comercial, fornecedor e o motivo da devolução. Se, por algum motivo, a devolução não fosse 

aceite, os produtos eram considerados quebras de stock, resultando em perda monetária para a 

farmácia. 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

O farmacêutico ao dispensar um medicamento deve assegurar o seu uso correto, racional e 

seguro, facultando ao utente, em linguagem simples e compreensível, todas as informações 

necessárias para que fique devidamente esclarecido.  

Aquando da dispensa de um medicamento, era o meu papel assegurar que o utente recebia 

o medicamento certo, na dose prescrita e na quantidade adequada. Adicionalmente competia-me 

elucidar o utente sobre a finalidade do medicamento, a posologia, o tempo de tratamento, o risco de 

interações medicamentosas, reações adversas, entre outros. Além da informação oral, registava 

numa etiqueta, que colava na embalagem, a informação necessária à utilização do medicamento. 

Segundo o estatuto do medicamento, os medicamentos são classificados quanto à dispensa 

ao público, em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a 



 

 

9 

 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Parte 1  

receita médica (MNSRM)
1
. Na FB a dispensa de medicamentos ocorre maioritariamente sob a 

apresentação de receita médica. 

 

5.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

Segundo o estatuto do medicamento, os MSRM são os que preenchem uma das seguintes 

condições:  

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

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

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

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

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

reações adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica
1
.  

Sempre que recebia uma receita médica, quer esta fosse manual ou eletrónica, o primeiro 

passo era proceder à análise da prescrição e validação da receita. Os aspetos a ter em conta para a 

validação da receita estão no anexo 2. Na minha experiência, as receitas inválidas devido validade 

eram as mais frequentes, por esquecimento do utente. A receita médica informatizada constituiu 

um grande avanço, uma vez que as receitas manuais, por vezes, apresentam uma caligrafia 

impercetível e ausência de dados relativos à forma farmacêutica, dosagem e tamanho da 

embalagem, podendo conduzir a erros graves de medicação, com consequências nefastas para o 

doente. Por vezes, pode ser necessário contactar o médico prescritor para assegurar que se procede 

à dispensa do medicamento que o utente realmente necessita.  

Terminada a validação da receita, no caso de a prescrição ter sido por Denominação 

Comum Internacional (DCI), salvo indicação de exceção, interrogava o utente se tinha preferência 

por um medicamento de marca ou genérico, dado que muitos utentes são fiéis a uma marca, 

inclusivamente tratando-se de genéricos. O utente não tem direito de escolha nos medicamentos 

prescritos quando: não existe genérico comparticipado, só existe original de marca ou o médico 

assinalou uma exceção. Existem três exceções: exceção a) medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito; exceção b) reação adversa prévia; exceção c) continuidade de tratamento 

superior a 28 dias. Nesta última exceção, o utente está limitado à opção por um medicamento com 

PVP igual ou inferior ao prescrito. 

Seguidamente procedia recolha dos medicamentos do seu local de armazenamento. No 

caso de estarem armazenados no robot esta tarefa era facilitada, verificava o prazo de validade e 

informava o utente quanto à posologia adequada, duração e finalidade da terapêutica. 

O passo seguinte era o processamento informático da receita. Este inicia-se com a leitura 
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ótica de todos os medicamentos, introdução do código informático referente à entidade 

comparticipadora e, se fosse o caso, a portaria e a exceção. O sistema informático calcula a 

comparticipação e imprime o documento de faturação no verso da receita e o recibo. Solicitava, 

então ao utente, que rubricasse a receita médica, atestando que lhe foram dispensados os 

medicamentos prescritos e que lhe foi prestada a informação adequada. Finalmente datava, 

assinava, carimbava e arquivava a receita numa gaveta para esse efeito. 

 

5.2. COMPARTICIPAÇÃO DOS MEDICAMENTOS  

 

Quando um utente entra na farmácia com uma receita médica, muitas vezes, paga apenas 

uma parte do valor total ou mesmo nada. A restante parte do preço é paga pelo organismo de 

comparticipação, sendo que o utente paga apenas a parte não comparticipada do PVP. 

A legislação atual prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de 

um regime geral e de um regime especial (Dispensa em Farmácia Hospitalar ou Dispensa em 

Farmácia de Oficina), o qual se aplica aos beneficiários e a situações específicas que abrangem 

determinadas patologias ou grupos de doentes (ex. paramiloidose, doença de Alzheimer, doença 

inflamatória intestinal). No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do 

preço dos medicamentos (90%, 69%, 37%, 15%) consoante a sua classificação 

farmacoterapêutica
2
. Quanto à prescrição de medicamentos utlizados no tratamento de 

determinadas patologias ou por grupos especiais de utentes é fundamental que o médico mencione 

na receita o diploma correspondente para assegurar a comparticipação. 

Embora o organismo mais comum seja o SNS (organismo 01), além do SNS, existem em 

Portugal vários subsistemas de saúde, como por exemplo, o Sindicato dos Bancários do Norte 

(SAMS) e os Serviços de Assistência na Doença - Polícia de Segurança Pública (SAD-PSP) que 

comparticipam uma percentagem, ou mesmo a totalidade do PVP. 

O utente pode também beneficiar da complementaridade entre entidades responsáveis pela 

comparticipação, como o SNS e o SAMS. Nestes casos, sempre que o utente apresentava o cartão 

da entidade comparticipadora, tirava uma fotocópia da receita e do cartão do utente. O sistema 

informático fazia a divisão de custos, sendo a receita original enviada para o SNS e a fotocópia 

para o subsistema. 

 

5.3. MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

Segundo o estatuto do medicamento, um medicamento genérico é um medicamento com a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica 

que o medicamento de referência e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha 

sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados
1
. 
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Os medicamentos genéricos são 20 a 35% mais baratos do que o medicamento de 

referência, com a mesma forma farmacêutica e igual dosagem, o que se reflete não só numa 

vantagem económica para os utentes, como para o SNS
3
. Durante o meu estágio verifiquei a 

maioria dos utentes já se encontram rendidos à poupança que representam genéricos. Contudo, 

alguns utentes continuam a preferir o medicamento de marca porque já estão habituados e têm 

confiança na eficácia terapêutica ou por desconfiarem dos genéricos.  

 

5.4. PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os medicamentos contendo uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópica (compreendidas nas tabelas I a II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, ou 

qualquer das substâncias referidas no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 

de outubro) estão sujeitos a regras especiais: têm que ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita 

médica não pode conter outros medicamentos e em receitas eletrónicas e identificadas com RE – 

receita especial. Após confirmar que a receita cumpre os todos os requisitos o farmacêutico tem de 

anotar no verso da receita as informações relativas ao adquirente que se encontram no anexo 3
4
. 

 

5.5. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

Qualquer medicamento que não preencha qualquer uma das condições referidas para os 

MSRM pode ser classificado como MNSRM. Contudo, estes medicamentos têm que conter 

indicações terapêuticas que se incluam na lista de situações passíveis de automedicação. Em 2005, 

o mercado dos MNSRM foi liberalizado passando estes medicamentos a poder ser vendidos fora 

das farmácias em locais de venda autorizados para esse efeito. Os MNSRM comparticipados, por 

sua vez, se forem vendidos fora das farmácias não têm a comparticipação do SNS no seu preço
2
.  

Os MNSRM não podem ser considerados como qualquer outro bem de consumo. A sua 

banalização apresenta riscos para a saúde pública, cabendo ao farmacêutico assegurar-se que a sua 

utilização é efetuada de forma racional, efetiva e segura. 

 

5.5.1. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, “Os medicamentos 

homeopáticos e os medicamentos tradicionais à base de plantas são classificados como 

medicamentos não sujeitos a receita médica…”.
1 

Como os medicamentos homeopáticos são muito procurados na FB, durante o meu estágio 

tive oportunidade não só de dispensar, como também manipular estes medicamentos. A dispensa 

destes medicamentos apresenta algumas particularidades que se encontram descritas 2ª parte deste 

relatório. 
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5.6. AUTOMEDICAÇÃO E INDICAÇÃO FARMACÊUTICA   

A automedicação é a instauração de um tratamento medicamentoso por iniciativa própria 

do doente
5
. A prática da automedicação não deve de ultrapassar um escasso número de dias, está 

desaconselhada a grávidas, mães que amamentam, crianças e idosos vulneráveis
6
. Uma 

automedicação responsável contribui para a consciencialização dos autocuidados em saúde e evita 

consultas inúteis aos serviços de saúde sobrecarregados
6
. Contudo, é preciso ter presente que a 

automedicação, quando praticada indiscriminadamente, pode mascarar sintomas e doenças mais 

graves e, consequentemente atrasar um tratamento farmacológico efetivo
6
. Compete ao 

farmacêutico avaliar se os sintomas podem ou não ser associados a uma patologia grave; em caso 

afirmativo, o utente deverá ser aconselhado a recorrer a uma consulta médica
5,6

. O farmacêutico 

deve, então, orientar a utilização ou não do medicamento solicitado pelo doente, contribuindo para 

que a automedicação se realize sob uma indicação adequada e garantindo a segurança do utente
6
. 

A indicação farmacêutica leva a uma automedicação responsável na medida em que a 

dispensa de medicamentos é feita numa farmácia com o aconselhamento necessário e 

individualizado para o utente em questão. Segundo as Boas Praticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária, “a indicação farmacêutica é o ato profissional pelo qual o farmacêutico se 

responsabiliza pela seleção de um medicamento não sujeito a receita médica e/ou indicação de 

medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde 

considerado como um transtorno menor ou sintoma menor, entendido como problema de saúde de 

carácter não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente relação com manifestações 

clínicas de outros problemas de saúde do doente
6
.  

A entrevista clínica ao doente é a etapa decisiva para um aconselhamento adequado onde o 

farmacêutico se informa sobre os sintomas ou motivo de consulta ao farmacêutico, a duração do 

problema de saúde, a existência de outros sinais ou sintomas associados ao problema de saúde que 

motivou a consulta do doente ao farmacêutico, outros problemas de saúde manifestados pelo 

doente e medicamentos que o doente toma, para definir se o problema de saúde se trata de um 

transtorno menor. No caso de o farmacêutico verificar condições para adotar uma terapêutica 

farmacológica deve dispensar o medicamento prestando todas as informações necessárias (modo de 

administração, posologia, duração do tratamento, efeito esperado e contraindicações), no sentido de 

garantir a eficácia e a segurança do medicamento. 

A indicação farmacêutica consiste, assim, numa boa recolha de dados sobre o utente, numa 

base sólida de conhecimentos de farmacologia e numa adequada dispensa do medicamento. 
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6. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS  

   

6.1. MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS 

A FB apresenta uma ampla seleção de medicamentos e produtos veterinários incluindo 

desparasitantes, suplementos, alimentos, produtos de higiene, antibióticos e pílulas. 

6.2. DISPOSITIVOS MÉDICOS   

 

Dispositivo médico define-se como “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 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”
7
. A FB disponibiliza uma ampla gama de dispositivos médicos aos seus 

utentes: dispositivos destinados à recolha de fluídos corporais (ex.: fraldas e pensos para 

incontinência); destinados à imobilização de partes do corpo e/ou aplicar força ou 

compressão  (ex.: meias de compressão);  dispositivos que se destinam à administração de 

medicamentos: (ex.: canetas de insulina); dispositivos que se destinam a controlar o micro 

ambiente de uma ferida: (ex.: compressas de gaze hidrófila esterilizadas ou não esterilizadas), entre 

muitos outros. 

 

6.3. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 

 

Numa sociedade cada vez mais preocupada com a aparência física e mais exigente no 

aconselhamento, é fundamental que o farmacêutico esteja à vontade para abordar a temática e 

aconselhar da melhor forma possível, cada situação em particular. Os cuidados de higiene e os 

cuidados com a pele constituem assim uma oportunidade de intervenção farmacêutica, devido ao 

conhecimento dos aspetos da fisiologia da pele e acerca dos vários produtos formulados para esse 

efeito que os farmacêuticos detêm. 

Os Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) constituem um mercado bastante 

atrativo na farmácia comunitária. O mercado divide-se em 7 segmentos: produtos de beleza da 

mulher, produtos de beleza do homem, produtos de beleza unissexo, higiene pessoal, higiene oral, 

cuidado do cabelo e cuidado e higiene do bebé, sendo os produtos que representam maior volume 

de vendas os de beleza da mulher e os de beleza unissexo
8
.  

Na FB, os PCHC ocupam a maior parte da área de atendimento ao público e estão 

organizados por gamas, dentro de cada marca. São muito procurados cremes hidratantes para o 
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rosto, mãos e corpo, cremes anti-envelhecimento, cremes para tipos particulares de pele (ex.: pele 

sensível), desodorizantes, produtos capilares, produtos de higiene dentária como os elixires e pastas 

dentífricas, produtos de higiene íntima feminina, entre outros. 

 

6.4. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

 

Os suplementos alimentares não constituem medicamentos, são géneros alimentícios que se 

destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal. Na generalidade dos casos, 

uma alimentação diversificada é mais do que suficiente para fornecer ao nosso organismo tudo o 

que ele necessita. Contudo, o estilo de vida atual, gera desequilíbrios nutricionais causados por 

exemplo, pelo stress, fadiga, má alimentação ou outras agressões.  

O farmacêutico, quando solicitado para recomendar um suplemento alimentar, tem de ter 

em atenção toda a terapêutica do utente, uma vez que pode haver incompatibilidades entre 

medicamentos e suplementos alimentares. Pode ainda suceder que o produto seja prejudicial a 

doenças que utente possui, sendo o papel do farmacêutico verificar se é seguro tomar determinado 

produto. 

A FB disponibiliza uma ampla gama de suplementos alimentares para os seus utentes 

sendo muito solicitados suplementos para a queda de cabelo, fadiga física e mental, problemas de 

memória e concentração, problemas menores de sono, stress, emagrecimento, problemas digestivos 

e obstipação e para melhorar a imunidade. 

 

6.5. PRODUTOS DIETÉTICOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

Os produtos dietéticos para alimentação especial destinam-se a responder às necessidades 

nutricionais especiais das seguintes categorias de consumidores: pessoas que sofrem de 

perturbações do aparelho digestivo ou a nível do metabolismo (ex.: doença celíaca); pessoas em 

condições fisiológicas especiais (ex.: subnutrição); lactentes ou crianças jovens em bom estado de 

saúde
9
. Na FB são muito procuradas papas e leites para lactentes e crianças e os suplementos hiper 

proteicos (ex.: FORTIMEL
®
 (Nutricia)) 

 

 

7. PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

7.1. MEDICAMENTOS MANIPULADOS   

 

Os medicamentos manipulados são uma alternativa terapêutica importante para a adaptação 

do medicamento ao perfil fisiopatológico do doente dando resposta a necessidades de 

individualização terapêutica. Por exemplo, os manipulados são solicitados em casos em que os 

medicamentos industrializados disponíveis não apresentam as dosagens e as formas farmacêuticas 
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apropriadas, associações de substâncias ativas não disponíveis na indústria, e para algumas 

especialidades como dermatologia e pediatria preenchendo carências terapêuticas. 

A preparação de medicamentos manipulados pode seguir as indicações de uma 

Farmacopeia ou Formulário e destinar-se aos utentes das farmácia (Preparado Oficinal) ou de uma 

receita médica destinando-se a um utente determinado (Fórmula Magistral).  

Antes de preparar um medicamento manipulado é preenchida uma ficha de preparação 

desse medicamento (anexo 4). Estas fichas são assinadas pelo operador e supervisor e são 

guardadas, sendo-lhes anexadas as fotocópias da receita médica e do rótulo do manipulado. No 

final da manipulação procede-se às verificações necessárias para garantir a boa qualidade final do 

medicamento manipulado. 

O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados é efetuado com base no valor dos 

honorários da preparação, no valor das matérias-primas e dos materiais de embalagem. 

 A FB, como já foi referido, possui 3 laboratórios equipados ao mais alto nível, e manipula 

medicamentos atendendo às Boas Práticas de Fabrico, não só para os seus utentes mas também para 

mais de 300 farmácias, clínicas e outras instituições de todo o País.  

 A FB manipula diariamente medicamentos esgotados como o QUADRIDERME
®
 (Merck 

Sharp & Dohme, Lda), Leite de Magnésio, Xilocaína, Shampô de Coaltar Saponificado e cápsulas 

de hidrocortisona, sendo estes alguns dos medicamentos mais solicitados.  

No Laboratório de Cápsulas da FB tive a oportunidade de preparar cápsulas de 

hidrocortisona (anti-inflamatório), cápsulas de minoxidil (queda de cabelo), cápsulas de orlistato 

(emagrecimento) e cápsulas de amido (placebo). 

Na minha estadia no Laboratório de Alopatia preparei inúmeras formulações que passo a 

referir: solução alcoólica saturada de ácido bórico (antisséptico); solução de minoxidil a 5% com e 

sem glicerina; gel de minoxidil a 5% (para aplicação nas sobrancelhas); uma fórmula magistral de 

ácido bórico a 40% (hiperhidrose); leite de magnésio (azia, enfartamento, indigestão e obstipação); 

creme de tretinóina em XEMOSE
®
 (Uriage) (anti-envelhecimento); enxofre precipitado em 

vaselina (escabiose); champô de coaltar saponificado (psoríase, eczema no couro cabeludo) e uma 

máscara de manutenção para a Corporation Dermostetica (despigmentante e anti-envelhecimento).   

Uma grande parte da minha estadia nos laboratórios de manipulação da FB foi no 

Laboratório de Homeopatia. Neste laboratório as formas farmacêutcas mais pedidas eram os 

grânulos seguindo-se as gotas. Os grânulos homeopáticos podiam ser em dose única (15 grânulos) 

para uma única toma ou em tubos de grânulos com cerca de 80 grânulos (anexo 5). Os tubos de 

grânulos mais solicitados eram de um só componente (grânulos simples), contudo alguns 

homeopatas, por vezes, solicitavam misturas (grânulos compostos). As gotas, por sua vez, podiam 

também ser simples ou compostas (anexo 6). Mais raramente eram pedidas misturas de Florais de 

Bach, cuja função era equilibrar uma determinada característica ou estado emocional específico.  
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7.2. PREPARAÇÕES EXTEMPORÂNEAS 

 

Alguns medicamentos, devido à instabilidade da sua formulação final, são vendidos na 

forma de pós para suspensões. Um exemplo deste tipo de medicamentos são os antibióticos 

pediátricos. Nestes casos, no momento da dispensa realizava a reconstituição da formulação, 

adicionando à embalagem a quantidade de água purificada definida pelo fabricante. No ato de 

dispensa informava o utente das condições de conservação (habitualmente, armazenamento no 

frigorífico para manter a estabilidade), do prazo de utilização após reconstituição e dos cuidados a 

ter na toma (agitar antes de usar, porque se trata de uma suspensão).  

 

8. CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

 

As farmácias comunitárias são verdadeiras unidades de saúde, vocacionadas para a 

prestação de cuidados de saúde à população. Neste sentido, a FB possui um conjunto de serviços 

farmacêuticos para os seus utentes que incluem: determinação de parâmetros bioquímicos 

(glicémia, colesterol total, triglicerídeos), medição pressão arterial, peso, altura e IMC, avaliação da 

composição corporal, testes de intolerâncias alimentares, administração de vacinas e injetáveis; 

teste de gravidez, recolha de radiografias e medicamentos fora e uso, consultas de nutrição, de 

cessação tabágica, podologia entre outras. Nas secções seguintes passo a destacar os serviços que 

tive oportunidade de realizar durante o meu estágio.  

 

8.1. MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

A hipertensão arterial é um reconhecido fator de risco das doenças cardiovasculares, daí a 

importância do controlo regular da pressão arterial. 

A medição da pressão arterial é o principal motivo que leva as pessoas ao gabinete de 

prestação de Cuidados Farmacêuticos da FB. Quando o utente solicitava este serviço era 

aconselhado a descansar cerca de 5-10 minutos, dado que o exercício físico altera esta 

determinação. Seguidamente perguntava ao utente se sofria de alguma patologia, nomeadamente 

hipertensão e diabetes e se tomava alguma medicação. A medição era efetuada com o utente 

sentado, numa postura direita e relaxada e sem falar. Preferencialmente usava um aparelho 

eletrónico para efetuar a determinação mas na ausência deste, utilizava um esfigmomanómetro. No 

final de cada medição, transcrevia os valores registados pelo aparelho para um cartão 

disponibilizado pela farmácia. 

A maioria dos utentes com os quais tive a oportunidade de contactar eram pessoas mais 

idosas ou de meia-idade com hipertensão diagnosticada e a receber terapêutica farmacológica sob 

acompanhamento médico. Na maioria dos casos as pessoas apresentavam uma pressão arterial 

acima do normal (140/90 mmHg). Nestes casos questionava sobre a caminhada que fez até chegar à 

farmácia, se tomou café ou bebidas alcoólicas, se fumou, se realizou exercício físico nos 30 
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minutos anteriores ou se se encontra em stress ou agitado, no sentido de garantir que os valores 

determinados eram fidedignos. Interrogava também o utente para me informar quanto à sua adesão 

à terapêutica e aconselhava-o a efetuar uma nova determinação no dia seguinte. Seguia-se um 

diálogo como utente, em que indicava medidas não farmacológicas para o controlo da hipertensão 

arterial, como a adoção de uma dieta rica em frutos, vegetais e com baixo teor de gorduras 

saturadas, redução da ingestão de sal, atividade física, moderação do consumo de álcool, cessação 

tabágica e redução do peso se fosse o caso. 

O utente que me suscitou maior preocupação era do sexo masculino com cerca de 50 anos 

que registou uma pressão arterial da ordem dos 200/110 mmHg. O utente informou-me que era um 

caso de hipertensão familiar e que sempre teve valores daquela ordem de grandeza apesar de se 

encontrar medicado. Para além das medidas já referidas, sem o alarmar, aconselhei-o a consultar 

um médico no sentido de rever a terapêutica para despistar uma eventual falha terapêutica e seleção 

de um tratamento mais apropriado. 

 

8.2. MEDIÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS: GLICÉMIA, COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS 

 

Um controlo adequado dos níveis de glicose no sangue é fundamental para prevenir as 

complicações da diabetes, e este controlo é verificado pela medida adequada da glicemia.  A 

medição da glicémia deve ser efetuada preferencialmente com um jejum de 8 horas, pelo que 

perguntava sempre aos utentes se estavam em jejum. O procedimento consistia em colocar a tira de 

teste na ranhura do aparelho medidor, picar o dedo (depois de desinfetado) com uma lanceta e 

encostar a extremidade da tira à gota de sangue. Finalmente desinfetava o local da punção e 

visualizava o resultado no ecrã. Geralmente, os utentes que requisitavam este teste eram diabéticos 

medicados que efetuavam a medição com frequência para monitorização da terapêutica. Ao 

contrário da pressão arterial, verifiquei que a maioria dos utentes tinha a glicémia controlada (<125 

mg/dl em jejum). 

O colesterol e os triglicerídeos elevados são fatores de risco das doenças cardiovasculares, 

uma das principais causas de mortalidade e morbilidade nos países industrializados, daí a 

importância do seu controlo. As determinações de colesterol total podem ser efetuadas a qualquer 

hora do dia, dado que a ingestão de alimentos influencia apenas ligeiramente os valores, ao 

contrário dos triglicerídeos, cuja determinação deverá ser precedida de um jejum de 12 horas. Os 

valores ideais de colesterol total devem ser inferiores a 190 mg/dl e os de triglicerídeos inferiores a 

150 mg/dl. Era frequente encontrar utentes com níveis de colesterol ligeiramente acima do normal. 

A estes utentes aconselhava medidas não farmacológicas de controlo, como uma alimentação mais 

saudável com menor ingestão de gorduras em especial saturadas, um aumento do aporte de frutas e 

legumes e prática de exercício físico regular. 
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8.3. TESTE DE GRAVIDEZ 

 

O teste de gravidez baseia-se na deteção imunocromatográfica da hormona gonadotrofina 

coriónica humana (hCG) na urina da mulher. A concentração de hCG aumenta muito rapidamente 

nas fases iniciais da gravidez e parte desta é excretada na urina. Numa mulher saudável, a hCG é 

um marcador específico para a gravidez, uma vez que é produzida apenas pela placenta. A altura do 

dia mais adequada para fazer o teste é pela manhã, usando a primeira urina do dia, pois é nesta 

altura que a hCG se encontra em maior concentração na urina, o que facilita a sua deteção. 

As utentes que pretendiam realizar esta determinação na farmácia entregavam um frasco 

com a primeira urina da manhã, onde eu mergulhava o teste durante alguns segundos. A 

determinação do resultado do teste é simples e avalia-se o aparecimento ou não de uma banda na 

zona de controlo e na zona de teste. No fim da determinação, dava o resultado à utente (positivo ou 

negativo) em privado e entregava-lhe o teste como comprovativo. 

 

9. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 

Em farmácia comunitária as formações são essenciais para a atualização constante dos 

profissionais, já que os produtos da farmácia se encontram em permanente inovação. Como a FB 

prima pela formação contínua de todos os seus colaboradores incluindo os estagiários, durante o 

meu estágio, tive a oportunidade de participar em diversas formações: Omegapharma
®
 

(suplementos alimentares e MNSRM), Mypharma
® 

(suplementos alimentares), Amplifar
®
, Lierac

®
, 

Bioderma
®
 e Physiogel

®
 (dermocosmética), Novartis

® 
(MNSRM), Bebécord

®
 (células histaminais), 

Lindor
® 

(fraldas para incontinência) e uma formação sobre receituário.  

No geral, estas formações foram muito importantes para mim dado que aprendi muito sobre 

os produtos e adquiri competências preciosas para aconselhá-los aos utentes. 

 

10. FARMACOVIGILÂNCIA 

 

A Farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em defesa 

do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de reações adversas a 

medicamentos (RAM). O farmacêutico comunitário, tendo em conta os seus conhecimentos 

farmacológicos, terapêuticos e clínicos tem o dever de monitorizar a segurança dos medicamentos 

comercializados e notificar suspeitas de RAM
10

. No entanto, durante o período do meu estágio não 

surgiu nenhuma oportunidade de notificação de suspeitas de RAM. 

 

11. CONCLUSÃO 

O meu estágio em Farmácia Comunitária constituiu o culminar de longos anos de estudo, 

sendo para mim um momento particularmente esperado dado já ter outro curso superior. Foi uma 
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excelente oportunidade de aplicar a teoria à prática e aprender em que consiste verdadeiramente a 

profissão de farmacêutica. 

Finalmente tive a oportunidade de aplicar os meus conhecimentos como “especialista do 

medicamento” à assistência e promoção da saúde dos utentes, contribuindo para a melhoria da sua 

qualidade de vida.  

Apesar da minha experiência de atendimento ter sido curta, fiz o possível para contribuir 

para a melhoria da saúde e prevenção da doença dos utentes da farmácia com que tive contato, o 

que constituiu uma experiência extremamente gratificante a nível pessoal. 
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I.  PANFLETO PARA AS UTENTES COM SUGESTÕES PARA A PREVENÇÃO DA 

RECORRÊNCIA DAS INFEÇÕES URINÁRIAS 

 

1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

O papel do farmacêutico na atualidade vai muito para além da função da dispensa e 

prestação de assistência medicamentosa ao utente
11, 12

. Os conhecimentos técnicos, a experiência e 

a acessibilidade à população colocam os farmacêuticos comunitários na posição ideal para 

promoção de estilos de vida mais saudáveis e de prevenção da doença. A Educação para a Saúde é 

o meio que o farmacêutico dispõe na sua farmácia para modificar estilos de vida para evitar a 

doença e promover a saúde das populações. Neste sentido, a Educação para a Saúde no contexto da 

farmácia comunitária refere-se à execução de estratégias com o objetivo de prevenção, deteção 

antecipada e tratamento da doença
11, 12

.  

O interesse sobre este tema surgiu de uma sugestão dada pela Dr.ª Cláudia Barros no sentido 

de eu pesquisar mais sobre um suplemento alimentar para a prevenção de infeções urinárias com o 

intuito de o introduzir na farmácia. Contudo, ao consultar as existências na farmácia, reparei que já 

existiam 2 referências de suplementos alimentares para esse efeito.  

Na sequência da minha pesquisa constatei que seria do interesse das utentes e da farmácia 

transmitir às utentes algumas sugestões preventivas das referidas infeções, no sentido de melhorar a 

sua qualidade de vida ao reduzir as reincidências e, consequentemente, contribuir para a redução do 

uso prolongado e abuso de antibióticos que é responsável pelo aparecimento de estirpes de 

resistentes – um verdadeiro problema de saúde pública. Uma das medidas sugeridas inclui, então, a 

toma de um suplemento alimentar para a profilaxia das reincidências, com o potencial de estimular a 

venda cruzada dos produtos referidos. 

Este trabalho insere-se no âmbito do importante papel do farmacêutico na Educação para 

Saúde, particularmente no que diz respeito prevenção da recorrência das infeções urinárias e baseia-

se na elaboração de um panfleto para entregar às utentes com este problema de saúde. 

Vou começar por apresentar uma breve introdução sobre as infeções urinárias, passando pelo 

tratamento e, finalmente, pela prevenção. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

2.1. INFEÇÕES URINÁRIAS  

Uma infeção urinária (IU) refere-se à presença de sinais e sintomas clínicos (tabela 1) com 

origem no trato geniturinário, com a presença de um ou mais microrganismos na urina excedendo 

um limiar (geralmente 10
5
 Unidades Formadoras de Colónias por ml)

 13-15
. Existem diferentes tipos 
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de IUs de acordo com a estrutura afetada: cistite (infeção da bexiga), uretrite (infeção da uretra) e 

pielonefrite (infeção do rim)
 15,16

. 

Tabela 1 – Sinais e sintomas das IU em mulheres
16,17 

Micção frequente 

Disúria 

Urgência 

Noctúria 

Hematúria 

Mal-estar geral 

Ardor, dor ou queimadura na bexiga e na uretra enquanto passa a urina 

Sensação de peso e dor na região inferior do abdómen mesmo quando não está a urinar 

Incontinência 

 

As IUs são causadas por microrganismos, principalmente bactérias Gram negativas, sendo 

a Escherichia coli a responsável pela maioria das infeções (80%) em mulheres. A cistite é causada 

em cerca de 75% das vezes pela bactéria E. coli, que se encontra, habitualmente no cólon. Outros 

microrganismos como Clamídia e Micoplasma também podem causar infeção mas limitam-se 

geralmente à uretra e vagina podendo, ao contrário da E. coli, ser sexualmente transmitidos, o que 

obriga ao tratamento de ambos os parceiros.  Existem outras bactérias menos frequentes como 

o Proteus mirabilis em 10%, Klebsiella pneumoniae em 6%, Staphylococcus saprophyticus em 4% 

e Enterococcus spp. em 2%
16-18

.  

O primeiro passo da infeção é a colonização dos tecidos periuretrais seguidos da passagem 

da bactéria através da uretra. A infeção surge da proliferação da bactéria no trato urinário 

usualmente estéril. A segunda fase consiste na adesão da bactéria à uretra e proliferação
15,19

. A 

principal estrutura da E. coli relacionada com a sua adesão é uma proteína – a adesina, sendo o nome 

baseado na forma: pili ou fímbrias. As estirpes mais virulentas de E. coli possuem fímbrias P que se 

ligam a carbohidratos complementares no tecido do hospedeiro
19

.
 

A bexiga possui vários mecanismos naturais de defesa para resistir às infeções. As bactérias 

são expulsas da bexiga por micção e o baixo pH da urina inibe a proliferação bacteriana. O urotélio 

também defende a bexiga da infeção ao identificar e bloquear a adesão bacteriana. A camada de 

glucosaminoglicanos (GAG), células umbrella e as tight junctions das camadas superiores do 

urotélio trabalham em conjunto para o tornar a superfície epitelial mais impermeável conhecida
20

.  

As IUs constituem uma das principais causas de morbilidade da população feminina sendo 

cerca de 50 vezes mais comuns em mulheres do que em homens, devido à proximidade da uretra ao 

ânus e ao seu pequeno comprimento que permite a ascensão das bactérias até à bexiga
13-17,19,21

.  

 

2.2. INFEÇÕES URINÁRIAS RECORRENTES  

Estima-se que 25% das mulheres diagnosticadas com uma IU primária sofram uma 

recorrência ao longo da vida  com um grande impacto na sua qualidade de vida, bem como no 
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Sistema Nacional de Saúde, em virtude dos elevados custos que acarretam: absentismo laboral, 

consultas médicas, exames clínicos e medicação
14,15,18,22

. Por definição uma IUR é aquela que 

ocorre com frequência ≥ 3/ano ou com frequência ≥ 2 episódios nos últimos 6 meses
22

. As IURs 

dividem-se em 2 tipos: IUs recidivantes (i.e. IUs sintomáticas sendo o agente etiológico o mesmo 

da infeção inicial após tratamento) e reinfeção (i.e. tardia, num doente curado, sendo o agente 

etiológico diferente da IU anterior, geralmente pertencente à flora do tubo digestivo ou da vagina, e 

menos frequentemente, proveniente do parceiro sexual)
16-18

. 

 

2.2.1. FATORES DE RISCO/ PREDISPOSIÇÃO
16-18,22

: 

 Genéticos – As IUs são mais comuns em mulheres com fenótipo sanguíneo P1, ou não 

secretoras de antigénios sanguíneos ABO (20% população feminina). Células epiteliais que 

não secretam estes antigénios não só expressam recetores para E. coli, como também 

demonstraram maior aderência dos uropatogénios; outro fator genético é o historial de IU 

materna. 

 Estruturais/ Funcionais – como o prolapso vesical, incontinência urinária, resíduo pós 

miccional aumentado, cálculos urinários, esvaziamento incompleto da bexiga e a falta de 

estrogénios (menopausa) que é responsável pela redução da espessura e lubrificação do 

epitélio vaginal e uretral, tornando-o mais permeável às bactérias. 

 Ambientais/Comportamentais – os 3 fatores comportamentais que mais predispõem para as 

IURs em mulheres jovens são: a frequência das relações sexuais, novos parceiros sexuais e 

uso de espermicidas. A penetração vaginal facilita a progressão bacteriana através da uretra, 

sendo comum a ocorrência de IUs com maior frequência no início da vida sexual ativa; outro 

fator é a idade na primeira IU (risco aumentado se abaixo dos 15 anos de idade).  

 Outros fatores – Diabetes mellitus; doença oncológica avançada; SIDA; tratamentos 

imunossupressores em transplantados; doenças reumatológicas e do sangue; doenças 

neurológicas; cateterização.  

 

2.2.2. TRATAMENTO 

O tratamento das IURs deve ser precedido da identificação por cultura da primeira 

incidência de uma IUR e da determinação do perfil de suscetibilidade aos antibióticos o que 

permite orientar, com mais rigor, o tratamento, permitindo ao médico escolher o medicamento mais 

eficaz
16-18,22

. 

O tratamento de primeira linha consiste em trimetropim/sulfametoxazol (TMP-SMX) 

durante 3 dias. Adicionalmente, 3 dias de trimetropim ou uma fluoroquinolona (i.e. ofloxacina, 
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norfloxacina ou ciprofloxacina) constituem tratamentos altamente eficazes
15,17,18

. Como as 

fluoroquinolonas são vulgarmente usadas para tratar IUs complicadas e outros distúrbios que não 

do foro urinário, a resistência a esta classe de fármacos constitui uma preocupação. Deste modo, 

não estão recomendadas como terapia empírica inicial
17,18

. Adicionalmente as fluoroquinolonas são 

responsáveis por efeitos adversos significativos devendo ser reservadas como tratamento 

alternativo
17

. 

A administração de 5 dias de nitrofurantuina é uma opção segura e eficaz em casos de 

resistência ao TMP-SMX.  

 

2.2.3. PREVENÇÃO 

 

2.2.3.1. PROFILAXIA COM ANTIBIÓTICOS 

A profilaxia com antibióticos é eficaz na redução do risco de IURs em mulheres com 2 

episódios de infeção no ano anterior
18

.  

Existem diferentes regimes profiláticos com antibióticos como a profilaxia contínua, 

profilaxia pós-coito e tratamento agudo iniciado pelo próprio que constituem estratégias 

preventivas importantes das IURs. A profilaxia contínua é considerada quando outras medidas 

falham. Neste caso são administradas baixas doses de antibióticos durante 6 meses ou mais. A 

profilaxia pós-coito é preferível em mulheres com IURs relacionadas com a relação sexual e 

dependente da frequência das relações sexuais. Este regime profilático acarreta menos efeitos 

secundários e reduz o consumo de antibióticos para um terço. O tratamento agudo iniciado pelo 

próprio é recomendado para mulheres com IUs prévias que conseguem reconhecer os sintomas e 

apresentam boa adesão à terapêutica. As mulheres recebem uma prescrição de um regime 

antibiótico para 3 dias e é-lhes dada a indicação para iniciarem a terapia quando os sintomas se 

desenvolverem. Se não ocorrerem melhorias em 48 horas, a paciente deverá ser reavaliada 

clinicamente
17,18,23

.  

Foram sugeridas várias doses de antibióticos profiláticos (tabela 2) mas não há evidências 

conclusivas que suportem a seleção de um fármaco particular, dose ou duração do tratamento
18

. 

 

Tabela 2 – Profilaxia antimicrobiana contínua vs. pós-coito para as IURs
18

 

Agente antimicrobiano 
Profilaxia contínua  

(dose diária/mg) 

Profilaxia pós-coito  

(dose única/mg) 

Cefalexina 125-250  250  

Ciprofloxacina 125  125  

Nitrofurantuína 50-100  50-100  

Norfloxacina 200  200  

Trimetropim 100  100 

TMP/SMX 40/200  40/200 – 80/400 
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2.2.3.2. OUTRAS MODALIDADES PREVENTIVAS 

Apesar da profilaxia com baixas doses de antibióticos ser atualmente o tratamento 

recomendado para a prevenção das IURs está relacionada com o desenvolvimento de resistências, 

não apenas aos microrganismos responsáveis pela infeção, mas também da flora comensal. Deste 

modo, o aumento da prevalência de uropatogénios resistentes aos antibióticos, especialmente E. 

coli tem estimulado o interesse em novos métodos para a prevenção das IURs
13,21-23

. 

É importante ter em consideração que muitas pacientes preferem alternativas não 

farmacológicas e outras não respondem à quimioprofilaxia recomendada. Recomendações como os 

probióticos, alterações comportamentais, sumo de arando e respetivos suplementos e a acupuntura 

poderão ser alternativas mais aceitáveis para as pacientes que preferem alternativas “naturais”
17

. 

 

2.2.3.3. IMUNOPROFILAXIA 

A imunoprofilaxia oral poderá constituir uma alternativa eficaz aos antibióticos na 

prevenção das IURs. O imunoestimulante oral URO-VAXOM® (OM Pharma, S.A.) é um extrato 

de 18 serótipos de E. coli uropatogénica que estimula a imunidade inata. Estudos comprovam que a 

vacinação oral (1 cápsula/dia) durante 3 meses é eficaz na prevenção das IURs por um período de 6 

meses sendo os extratos de E.coli eficazes e bem tolerados
21-23

. 

 

2.2.3.4. ESTROGÉNIOS INTRAVAGINAIS 

A utilização de estrogénios estimula a proliferação de lactobacilos no epitélio vaginal, 

reduz o pH e evita a colonização por uropatogénios
23

. 

Vários estudos em mulheres pós-menopáusicas demonstraram a eficácia do uso de 

estrogénios tópicos (0,5 mg de estriol vaginal à noite durante 2 semanas, seguindo-se de 2 

vezes/semana durante 8 meses)
18,21,23

. Contudo, esta profilaxia causou desconforto local e irritação 

vaginal em 20% das mulheres
21

. 

  

2.2.3.5. PROBIÓTICOS – LACTOBACILLUS 

Estirpes específicas de lactobacillus podem interferir com o crescimento, adesão e 

colonização do epitélio urogenital por bactérias uropatogénicas particularmente estirpes produtoras 

de compostos antibacterianos como peróxido de hidrogénio e biosurfactantes
21

. Estudos in vitro 

mostraram que os lactobacillus são capazes de prevenir as infecções
22

. No entanto, os resultados 

clínicos da aplicação vaginal não demonstraram vantagens em relação ao placebo, sendo 

necessários mais estudos
21

. 

 

 



 

 

25 

 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Parte 2  

2.2.3.6. ACUPUNTURA 

Dois estudos clínicos randomizados e controlados indicam que a acupuntura ajuda a 

prevenir as IURs. Estes estudos demonstraram que a taxa de cistite em mulheres com predisposição 

tratadas com acupuntura foi 1/3 da taxa do grupo placebo
17,21,23

. Contudo mais estudos são 

necessários para comprovar estes efeitos
21

. 

 

2.2.3.7. ADMINISTRAÇÃO INTRAVESICAL DE HEPARINA  

Um estudo piloto de 2013 demonstrou que instilações na bexiga com heparina em mulheres 

com infeções urinárias recorrentes ou crónicas que não respondem à antibioterapia reduziram a 

taxa de IU em 68% das pacientes e o efeito persistiu pós-tratamento
20

. Este estudo baseou-se na 

evidência de que as IURs podem estar ligadas a anormalidades da camada GAG. Vários estudos 

demostraram uma redução nas taxas de IUR com instilações da bexiga usando os GAGs ácido 

hialurónico e sulfato de condroitina . O sulfato de heparina é estruturalmente semelhante ao sulfato 

de condroitina e ao ácido hialurónico
20

. 

 

2.2.3.8. ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS 

As pacientes devem ser educadas acerca de hábitos que aumentam o risco de IURs como 

relações sexuais frequentes, novos parceiros sexuais e o uso de espermicidas
17,18

. Outras medidas, 

apesar de carecerem de estudos que provem a sua eficácia, são bastante citadas sendo, 

inclusivamente, aconselhadas pela Sociedade Portuguesa de Urologia
13,17,22-25

. Estas medidas serão 

apresentadas no panfleto na secção “Resultados”. 

 

2.2.3.9. SUMO DE ARANDO OU SUPLEMENTOS ALIMENTARES DE ARANDO 

Os Ameríndios foram os primeiros a reconhecer o efeito benéfico do arando maduro em 

doenças da bexiga e dos rins, entre outras
26,27

.  

O arando é uma planta da família Ericaceae, que inclui a espécie Americana (Vaccinium 

macrocarpon) e as espécies europeias (V. oxycoccus e V. microcarpum)
13-15

. 

Os arandos são constituídos principalmente por água (80-88%) e carbohidratos (cerca de 

10%). Flavonoides, antocianinas, catequinas, triterpenoides, ácidos orgânicos e ácido ascórbico 

constituem os restantes constituintes
13,15,19,27

. 

O mecanismo de ação do arando ainda não foi completamente elucidado. Contudo os 

arandos contêm proantocianidinas tipo A que na urina conseguem inibir a adesão das fímbrias P de 

E. coli aos recetores celulares do uroepitélio
14,15,19,21,26

. A maioria dos estudos focou-se na E. coli, 

porém existem muitos estudos in vitro que demonstram uma inibição da adesão de Proteus spp., P. 

aeruginosa, E. faecalis, S. aureus, S. typhimurium e K. pneumoniae. Mesmo estirpes 
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multirresistentes de E. coli exibiram inibição da adesão às células uroepiteliais na presença de 

proantocianidinas
19

.  

Outro mecanismo de ação potencial do arando contra E. coli uropatogénica é a geração 

não-enzimática de óxido nítrico (NO), que possui atividade antibacteriana potente, por dismutação 

do nitrito a NO e NO2 em condições acídicas
13

.  

Parte do benefício clínico do arando nas IURs advém do alívio significativo da 

sintomatologia, que é principalmente atribuída à reação inflamatória desencadeada pela invasão dos 

patogénicos. Recentemente demonstrou-se que estes efeitos podem ser atribuídos à ação anti-

inflamatória de alguns dos seus constituintes. Estudos in vitro sugerem que o ácido ursólico inibe a 

atividade da cicloxigenase-2. Adicionalmente extratos de arando inibem a ativação da transcrição 

do fator nuclear kB em linfócitos T humanos e suprimem a libertação das interleucinas (IL): IL-1β, 

IL-6, IL-8 e fator de necrose tumoral-α das células mononucleadas do sangue periférico 

estimuladas pelo lipopolissacarideo (LPS) de E. coli. Os dados referidos sugerem que os arandos 

provavelmente atenuam parte da cascata de transdução de sinal desencadeada pelo LPS bacteriano 

que por sua vez poderá desencadear uma reação inflamatória excessiva
13

.  

Um artigo de revisão de 2012 da Cochrane
*
 concluiu que os produtos com arando não 

reduziram significativamente a ocorrência de IUs sintomáticas em mulheres com IUs 

recorrentes
18,21,28

.  

Estudos mais recentes reportaram que o sumo e os comprimidos de arando reduziram a 

ocorrência de IURs em comparação com placebo. Porém, os comprimidos são melhor tolerados. O 

grande desafio da investigação do arando consiste na determinação da dose ótima de 

proantocianidinas para a prevenção das IURs in vivo. Um estudo ex vivo concluiu que 72 mg de 

proantocianidinas por dia poderão oferecer alguma proteção contra a adesão bacteriana e virulência 

no trato urinário
21

. 

Não há efeitos adversos associados ao consumo de sumo ou suplementos de arando. 

Contudo existem alguns relatos de interações entre produtos com arando e a varfarina. Não foram 

reportadas quaisquer outras interações entre o arando e medicamentos sujeitos a receita médica, 

não sujeitos a receita médica e outros suplementos alimentares ou alimentos
19,27

. 

As respostas a várias dúvidas respeitantes ao real valor do arando na manutenção da saúde 

do trato urinário deverão ser obtidas em estudos prospetivos controlados comparando esta terapia 

com a terapia profilática convencional. Contudo, o Guia das Infeções Urinárias da Associação 

                                                      
*
 Instituição Cochrane dedica-se à medicina baseada na evidência e avalia a mais recente 

informação publicada de forma independente no sentido de informar a tomada de decisão nos cuidados de 

saúde
29

.  
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Europeia de Urologia já inclui os produtos com arando nos métodos profiláticos alternativos para o 

controlo das IURs em mulheres
27

.  

 

3. RESULTADOS 

Nesta secção é apresentado o panfleto produzido: 
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4. DISCUSSÃO 

Este trabalho, para meu grande prazer, despertou grande interesse ao Dr. António Névoa 

elogiando o seu contributo à farmácia e aos seus utentes. 

A ampla distribuição geográfica das farmácias no território nacional permite que 

constituam postos avançados de Educação para a Saúde. A farmácia surge, deste modo, como uma 

peça de extrema importância no contexto do sistema de saúde português, no qual o posicionamento 

centralizado do farmacêutico e a sua experiência clínica são valiosos. 

O grande objetivo deste trabalho era a promoção da saúde pública e a melhoria da 

qualidade de vida das utentes que sofrem diariamente com esta patologia. Não houve tempo para 

avaliar o impacto da medida na redução das reincidências da patologia, dado que seria necessário 

um seguimento prolongado, que está fora do âmbito deste trabalho. Contudo, as utentes que 

receberam o panfleto demonstraram bastante interesse pelas sugestões apresentadas afirmando não 

terem conhecimento de grande parte das medidas preventivas.  

Deste modo, espero que o meu trabalho possa ter ajudado a promover estilos de vida de 

mais saudáveis diminuindo o impacto da patologia no dia-a-dia das utentes. Adicionalmente creio 

ter dado um contributo, por pequeno que seja, no sentido de diminuir o impacto que o uso 

descontrolado dos antibióticos tem no desenvolvimento de resistências, que torna esta fundamental 

linha de prevenção e/ou tratamento ineficaz.  

Dada a importância que a Educação para a Saúde apresenta na comunidade seria 

interessante, implementar este e outros projetos nas farmácias.  

 

 
 

II.  COMPILAÇÃO DOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS MAIS VENDIDOS NA 

FARMÁCIA BARREIROS E SEUS EFEITOS TERAPÊUTICOS 

1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

O trabalho no laboratório de manipulados da Farmácia Barreiros constituiu uma forte 

componente do meu estágio tendo dedicado uma grande parte do meu tempo, particularmente, ao 

laboratório Homeopatia. Por conseguinte, não poderia deixar de referir este tema.  

A minha formação académica foi fortemente “anti-homeopatia”, tendo constituído uma 

surpresa, a quantidade de utentes que optam por esta terapêutica apesar da polémica que este tema 

suscita. Os defensores das medicinas alternativas argumentam que a homeopatia não só funciona 

como é mais barata e não apresenta efeitos secundários. Os céticos, por outro lado, afirmam que os 

produtos não têm eficácia comprovada, são tão diluídos que não passam de açúcar e podem atrasar 

terapêuticas efetivas.  
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Polémicas à parte, a verdade é que a homeopatia se está a tornar cada vez mais popular e 

apesar de não ser reconhecida pela Ordem dos Médicos como especialidade médica, a venda de 

medicamentos homeopáticos nas farmácias é autorizada pelo Infarmed. 

Devo confessar que quando cheguei ao laboratório de homeopatia fiquei perplexa com a 

quantidade assombrosa de medicamentos homeopáticos que existem e confusa sobre as suas ações. 

O mesmo sentimento, foi demonstrado pelos meus colegas estagiários e, inclusivamente, por algum 

pessoal do balção que afirmou terem dificuldades no aconselhamento aos utentes destes produtos. 

Por conseguinte, achei que seria vantajoso compilar os efeitos terapêuticos dos medicamentos 

homeopáticos mais vendidas, não só para futuros estagiários como também para os colegas no 

balcão. Adicionalmente considerei ser de enorme importância sumariar alguma informação 

relevante a transmitir aos utentes aquando da dispensa dos medicamentos homeopáticos, ou para 

esclarecer dúvidas apresentadas pelos mesmos. 

Vou começar por apresentar uma introdução sobre os medicamentos homeopáticos 

centrando-me, posteriormente, nos efeitos terapêuticos destes medicamentos.  

 

2. INTRODUÇÃO  

 

2.1. HISTÓRIA E USO DA HOMEOPATIA 

A homeopatia foi fundada pelo médico alemão Samuel Hahnemann durante o final do 

século XVII
30-32

. A homeopatia e Hahnemann ganharam muita popularidade a seguir ao Inverno de 

1812, quando eclodiu uma epidemia de febre tifoide em Leipzig. Hahnemann tratou 180 casos com 

homeopatia tendo perdido apenas 1 doente
30,32

. 

O uso da homeopatia encontra-se generalizado há 200 anos e a sua popularidade está a 

aumentar
31,33-35

. Existe um grande mercado para os produtos homeopáticos em todo o mundo. Em 

2008 a Austrália gastou 7,3 milhões de dólares em medicamentos homeopáticos; a França mais de 

408 milhões; a Alemanha 364 milhões; o Reino Unido mais de 6 milhões de dólares. Nos Estados 

Unidos gastaram-se 2.9 mil milhões de dólares em produtos homeopáticos em 2007
36

. 

As razões para a utilização da homeopatia são complexas e incluem os custos das terapias 

convencionais, um desejo de uma abordagem mais holística ao tratamento e a insatisfação com as 

terapias convencionais
35

.  

 

2.2. PRINCÍPIOS DA HOMEOPATIA 

A homeopatia constitui uma terapia que envolve vários componentes e 3 agentes 

principais: o paciente, com a sua patologia e características pessoais; o medicamento usado, com a 

sua composição e processo de fabrico e o homeopata, com a sua abordagem ao tratamento e 

conceitos de saúde
37

. A medicina tradicional procura controlar os sintomas de uma doença e a 
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homeopatia, por sua vez, considera os sintomas como a tentativa do organismo de restabelecer o 

equilíbrio
31

. 

A homeopatia baseia-se em 3 princípios:  

i. Princípio da similitude: A premissa básica da homeopatia é “similar cura similar” (similia 

similibus curentur) – as doenças podem ser tratadas por substâncias que produzem os mesmos 

sinais e sintomas num indivíduo saudável
31-33,38,39

. Hahnemann descobriu, experimentando nele 

próprio, que a Chinchona (usada na época para o tratamento da malária) produzia nele uma 

patologia febril semelhante à malária. Isto levou a um processo de descoberta de medicamentos 

designada por “experimentação” – a substância é testada em indivíduos saudáveis e os 

sintomas exibidos são anotados
31,32,39

. A Materia Medica Homeopática contém agora mais de 

5000 medicamentos de origem vegetal, animal, mineral e as origens da doença
31

. 

ii. Princípio da infinitessimalidade: A preparação do medicamento envolve diluições sucessivas 

com álcool ou água e agitação vigorosa entre diluições (sucussão) processo este, que se 

designa, também, por dinamização
31-33,38-41

. Hahnemann verificou, para sua própria surpresa, 

que a diluição e a sucussão tornavam o medicamento mais potente em termos de resposta 

clínica
31,33,38,39

. A utilização de doses infinitesimais é fundamental uma vez que as substâncias 

são tóxicas a concentrações não diluídas
31

. Este princípio é o mais controverso das crenças de 

Hahnemann, sendo único da homeopatia
31

.  

iii. Medicamento único: O ideal da homeopatia é encontrar o medicamento único que 

corresponde a um conjunto de sintomas e queixas que são sentidas de forma individual por 

cada indivíduo
38

. Cada paciente possui uma personalidade única e padrão sintomático da 

doença, de modo que a mesma doença se pode manifestar de forma diferente em cada paciente. 

Portanto o medicamento homeopático deve ser escolhido por um profissional Homeopata de 

modo a dirigir-se o mais proximamente possível a cada variação única
33

. 

 

2.3. O MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO 

Um medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico 

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

Estado membro, e que pode conter vários princípios
1
.  

Uma preparação homeopática é geralmente designada pelo nome do stock em latim seguido 

pela indicação do grau de diluição. As diluições mais frequentes são de uma parte de stock 

homeopático mais nove partes de veículo (diluição decimal), ou de uma parte do stock 

homeopático mais noventa e nove partes de veículo (diluição centesimal). O número de passos é 
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referido, por exemplo, como 4DH ou 4CH (em que o H se refere ao método clássico de diluição 

atribuído a Hahnemann)
32,38,42

. 

A potência de um medicamento homeopático é dada pelo número, por exemplo, Arsenicum 

album 5CH. Quanto maior o número, maior a potência
38

.  

Na homeopatia a dose não é importante, sendo mais importante o número de tomas, pois 

em cada toma o organismo é estimulado para se libertar da doença. A escolha da posologia 

depende do tratamento ser para situações agudas ou crónicas. Nas crises agudas deve começar-se 

por potências baixas 5, 6 ou 7CH várias vezes ao dia
38

. Quanto mais grave for a situação maior a 

frequência de dosagem
32

. As opiniões variam acerca da posologia adequada. Em casos crónicos, há 

quem defenda potências elevadas (superiores a 30CH) e quem prefira potências inferiores (6 a 

30CH) aumentando a frequência das doses
32

. 

Em Portugal os medicamentos homeopáticos podem apresentar-se em diferentes formas 

farmacêuticas, sendo as principais: os grânulos, os líquidos (ampolas, gotas ou xaropes) e as 

pomadas de aplicação tópica. Os grânulos são a forma mais conhecida e são muito bem aceites, 

inclusivamente pelas crianças, por serem constituídos por sacarose onde foi impregnado o 

medicamento homeopático
32,38

. Os grânulos homeopáticos devem ser dissolvidos na boca 

preferencialmente no espaço sublingual para aumentar a absorção. A toma não deve ser feita 

simultaneamente com fármacos alopáticos ou alimentos e bebidas. Deve ser feito um intervalo de 

cerca de 20 minutos antes e após as refeições ou a lavagem dos dentes. Alimentos como o mentol 

provocam a vasoconstrição na cavidade oral dificultando a absorção e certos medicamentos 

homeopáticos podem ser inativados por substâncias como o café, álcool, etc
38

. 

 

2.4. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA EFICÁCIA DA HOMEOPATIA 

Os principais fatores de controvérsia incluem a implausibilidade dos princípios da 

homeopatia; a falta de um mecanismo de ação plausível ou provado e resultados contraditórios de 

estudos randomizados e controlados sobre as preparações homeopáticas
33

. 

A grande discussão acerca homeopatia advém do fato de a diluição seriada ser para além 

do número de Avogadro, até ao ponto de não existirem moléculas da substância original. À luz do 

conhecimento atual é difícil explicar como um fármaco pode ter qualquer eficácia clínica sem ter 

uma única molécula da substância ativa original, tornando a homeopatia cientificamente 

improvável. Deste modo, muitos autores afirmam que os pacientes curados por medicamentos 

homeopáticos poderiam ter sido curados sem recurso a qualquer medicamento, ou a cura foi apenas 

um efeito na sua crença na eficácia do medicamento, isto é, simplesmente atribuível ao “efeito 

placebo”
33,39

.  

A falta de um mecanismo de ação comprovado constitui o “calcanhar de Aquiles” da 

pesquisa clínica homeopática
33

. Há vários mecanismos de ação propostos para a homeopatia, sendo 
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o preponderante denominado por Hipótese da Memória da Água. Esta hipótese propõe que a água é 

capaz de conservar a informação sobre substâncias com as quais esteve previamente em contacto 

transmitindo, posteriormente, essa informação aos sistemas biológicos. Pensa-se que este processo 

será mediado por modificações estruturais da água. Alguns estudos sobre a agregação molecular 

das moléculas de água mostraram que à medida que uma solução é diluída, desenvolvem-se 

agregados cada vez maiores. Deste modo, poderão estar presentes agregados residuais da 

substância original nas diluições homeopáticas
31,39

. 

A evidência a favor e contra a homeopatia não é uniforme
30,40,43

. Nas últimas 3 décadas 

foram publicados vários estudos randomizados, com ocultação e controlados por placebo de 

elevada qualidade que reportaram que os medicamentos homeopáticos são mais eficazes que o 

placebo para uma variedade de patologias, como a febre dos fenos aguda, artrite reumatoide, 

fibromialgia primária (Rhus toxicodendron 6DH), asma alérgica, síndrome gripal (Oscillococcinum 

200CH) e diarreia infantil
33

.  

Uma revisão da Lancet de 1997 concluiu que “os efeitos clínicos da homeopatia não são 

completamente devidos a placebo”, porém, outra revisão sistemática da mesma revista em 2005 

concluiu que “os efeitos clínicos da homeopatia são efeitos placebo”
40,43

. Neste último estudo da 

revista Lancet, os autores afirmam que quando as análises são restritas a estudos de grande 

dimensão e de elevada qualidade, não existem evidências convincentes de que o efeito da 

homeopatia foi superior ao placebo
43

.  

Vários autores demonstraram que as revisões Cochrane são mais rigorosas, transparentes, 

menos sujeitas a viés e mais atuais. Uma revisão de 2010 das revisões Cochrane não mostrou que a 

homeopatia tinha efeitos além dos placebo
43

.  

Atualmente existem mais de 200 ensaios clínicos sobre a homeopatia e coletivamente estes 

dados falham em provar que os efeitos clínicos dos medicamentos homeopáticos são diferentes dos 

placebo
42

.  

 

2.5. SEGURANÇA DOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS  

É geralmente tomado por garantido que os medicamentos homeopáticos são seguros dado 

que são administrados de forma altamente diluída. Contudo, existem medicamentos homeopáticos 

a diluições mais baixas que efetivamente contêm moléculas da substância original e poderão ser 

biologicamente ativos. Adicionalmente, os medicamentos homeopáticos são produzidos a partir de 

uma grande variedade de fontes naturais ou sintéticas: minerais; químicos; plantas; 

microrganismos, incluindo fungos, bactérias, vírus e parasitas de plantas; órgãos e tecidos animais, 

secreções e linhas celulares. Alguns destes materiais proporcionam riscos de segurança mesmo a 

altas diluições
36

.  
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Todos os materiais de origem animal ou humana apresentam o risco de conter agentes 

patogénicos. Alguns medicamentos homeopáticos poderão ser baseados em fontes animais ou 

vegetais tóxicas, ao passo que outros poderão ser suscetíveis a processos de degradação ou 

contaminação microbiológica. Os materiais vegetais poderão estar contaminados com pesticidas e 

metais pesados e, adicionalmente, os componentes tóxicos dos materiais vegetais podem variar 

consideravelmente
36

. Deste modo, cabe ao fabricante assegurar que o medicamento cumpre os 

requisitos de qualidade e segurança e adere às diretrizes das Boas Práticas de Fabrico
36

. 

Uma revisão sistemática de 2007 mostrou que os medicamentos homeopáticos altamente 

diluídos, tomados sob supervisão de profissionais treinados, são geralmente seguros e é improvável 

que causem efeitos adversos severos
44

. 

Outra revisão sistemática de 2012 de relatos de casos concluiu que apesar dos 

medicamentos homeopáticos serem altamente diluídos, foram reportados efeitos adversos diretos e 

indiretos. Os efeitos adversos indiretos relacionam-se, principalmente com a substituição dos 

tratamentos convencionais eficazes por preparações homeopáticas ineficazes
45

.  

O número total de pacientes que experienciaram efeitos secundários com homeopatia foi de 

1159. Os efeitos adversos foram de moderados a severos e incluíram 4 mortes. Os efeitos adversos 

mais comuns foram reações alérgicas e intoxicações. Os medicamentos homeopáticos implicados 

incluem: Baryta carbonica, Calcium carbonicum, Cantharis, Hypericum perfuratum, Ipecacuanha, 

ferro, crómio, enxofre, Kalium bichromicum, Mercurius sublimatus corrosivus, Nux vomica, 

Petroleum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Ruta graveolans, Tuberculinum, entre outros
45

. 

A preferência da homeopatia em detrimento da medicina convencional em doenças graves 

e situações de risco de vida pode causar danos graves. Exemplos de patologias graves tratadas com 

homeopatia incluem: leucemia, pneumonia bacteriana, dermatite atópica, depressão, enxaqueca e 

reumatismo. O facto de existirem relatos de tratamentos homeopáticos destas patologias é 

preocupante, sendo de stressar a importância dos homeopatas possuírem formação médica, o que 

nem sempre é verdade
45

. 

 

2.6. A HOMEOPATIA NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

Apesar do grande debate acerca da plausibilidade e eficácia dos medicamentos 

homeopáticos, muitos consumidores, farmacêuticos, médicos e outros profissionais de saúde 

continuam a praticar a homeopatia e a defender a sua eficácia e segurança
33

.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, “Os medicamentos 

homeopáticos e os medicamentos tradicionais à base de plantas são classificados como 

medicamentos não sujeitos a receita médica…”.
1 

Como especialistas do medicamento, os 

farmacêuticos deverão ser capazes de aconselhar os utentes sobre o uso eficaz e seguro dos 

medicamentos, os quais tecnicamente incluem os homeopáticos.
 
Porém, muitos farmacêuticos 
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creem que a homeopatia é baseada em teorias pouco científicas e não apresenta evidência de 

eficácia. Por conseguinte, não deveriam aconselhar medicamentos homeopáticos, uma vez que 

poderiam arruinar a reputação do farmacêutico como praticante de medicina baseada em 

evidências
33

.  

Há 837 produtos farmacêuticos homeopáticos registados no Infarmed, mas ninguém sabe 

quanto vale o negócio em Portugal
46

. O lucro poderá constituir um fator relevante para a entrada 

dos medicamentos homeopáticos nas farmácias
47

. 

A verdade é que os consumidores continuam a usar os produtos homeopáticos. É, assim, 

necessário que o farmacêutico possua um conhecimento básico de homeopatia de modo a 

aconselhar os utentes sobre o seu uso. É de extrema importância o farmacêutico ter presente que 

alguns utentes poderão descontinuar o uso de medicamentos convencionais com base na crença que 

a melhoria da saúde é devida à homeopatia, o que poderá prejudicar a sua saúde
33,47

. 

 

3. MÉTODOS 

A partir da listagem do histórico de vendas de grânulos homeopáticos do Laboratório de 

Homeopatia da Farmácia Barreiros de Novembro de 2012 a Janeiro de 2014 foram selecionados os 

medicamentos homeopáticos com mais de 30 unidades vendidas neste período.  

4. RESULTADOS 

A distribuição dos medicamentos homeopáticos mais vendidos foi representada 

graficamente (Gráfico 1) e serviu por base à escolha dos produtos a desenvolver. 

A informação recolhida de cada produto foi representada sob a forma de uma tabela 

(Tabela 3). A seguir à tabela foram sumariadas algumas informação importantes, já referidas ao 

longo do texto, para o aconselhamento destes medicamentos aos utentes (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Medicamentos homeopáticos com mais de 30 unidades vendidas no período de Novembro de 2012 a Janeiro 

de 2014 no Laboratório de Homeopáticos da Farmácia Barreiros. 
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Tabela 3 – Lista dos medicamentos homeopáticos mais vendidos com a sua origem, farmacologia, indicações 

clínicas
32,38,48,49

. 

MEDICAMENTO ORIGEM FARMACOLOGIA INDICAÇÕES CLÍNICAS 

Allium cepa  

Cebola 

Propriedades diuréticas, 

laxantes, hipoglicemiantes, 

antimicrobianas, e antialérgicas 

Rinite alérgica ou infeciosa (corrimento nasal, 

espirros) 

Laringite 

Cólicas flatulentas 

Dor nevrálgica 

Apis mellifica 

 
Abelha 

Propriedades anti-inflamatórias, 

antialérgicas e anti-eritematosas 

Edemas de origem alérgica ou inflamatória (picadas 

de insetos, queimaduras de 1º grau, flebites, eritema 

solar, urticária) 

Hidrartrose pós-traumática 

Dor reumática com articulações vermelhas e 

inchadas 

Síndrome febril 

Conjuntivite 

Cefaleias 

Cistite e nefrite 

Arnica 

montana 

 

 
Planta vivaz das 

montanhas 

Europeias 

Propriedades anti-inflamatórias, 

venotónicas e analgésicas 

(lactonas sesquiterpénicas) 

Tropismo venoso, efeito 

cardiotónico, vasodilatador 

(flavonoides e procianidinas) 

Efeito antibacteriano e 

fungicida (ácido cafeico e 

clorogénico) 

Traumatismos (choques, quedas, acidentes, feridas) 

Fragilidade capilar (hematomas e equimoses) 

Hemorragias 

Fadiga muscular 

Hemorroides 

Varizes 

Arsenicum 

album 

 

 
Anidrido 

arsenioso 

Nota: Muito tóxico. Não deve 

ser prescrito abaixo de 4CH 

Gastroenterite aguda, intoxicação alimentar 

Otite 

Afeções cutâneas agudas (dermatite, urticária, 

zona) 

Síndromes febris agudas 

Algias, nevralgias 

Asma 

Astenia/ emagrecimento 

Aurum 

metallicum 

Ouro metálico 

- 

Hipertensão 

Rinites e sinusites cónicas 

Síndromes depressivos 

Halitose 

Dores ósseas 

Belladonna 

Planta 

espontânea 

Efeito anticolinérgico por 

antagonismo competitivo da 

acetilcolina 

Relaxamento da musculatura 

lisa 

Febre 

Faringites, rinofaringites, otite média congestiva 

Cefaleias 

Insolação 

Eritema solar 

Ondas de calor da menopausa 

Espasmos da musculatura lisa 

Bryonia alba 

Planta 

trepadeira 

Propriedades anti-inflamatórias 

Febre com sede, gripe e estados gripais 

Traqueíte, bronquite (tosse seca e dolorosa), rinite 

Artralgias, hidrartroses, artrites reumáticas 

Obstipação com fezes duras e secas 

Mastite 
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Calcarea 

carbonica 

Calcário da 

ostra 

- 

A
d

u
lt

o
 

 

Patologias de sobrealimentação e 

metabólicas (obesidade, hiperlipidemia, 

gota, diabetes) 

Eczema 

Enxaqueca 

Litíase urinária 

C
ri

an
ça

 e
 

la
ct

en
te

 

 

Afeções de otorrinolaringologia 

Distúrbios do crescimento e puberdade 

Distúrbios digestivos 

Dermatoses do lactente 

Carbo 

vegetabilis 

Carvão de 

madeira 

- 

Dispepsias com flatulência 

Broncopneumonias crónicas obstrutivas (asma, 

enfisema, bronquite crónica) 

Broncospasmo 

Laringites 

Varicoses/ úlceras 

Causticum 

Mistura de cal 

com bissulfato 
de potássio 

- 

Paralisia facial 

Disfonia / rouquidão 

Incontinência urinária de esforço 

Rigidez articular/ tendinites/ cãibras 

Verrugas subungueais e na face 

Tosse seca e dolorosa 

Chamomilla 

vulgaris 
Camomila 

alemã 

Efeitos anti-inflamatórios, 

antifúngicos (candidíases), 

antibióticos, antiulcerosos e 

antiespasmódicos (flavonoides) 

Perturbações da dentição (dores e febre) 

Intolerância à dor em casos de nevralgias dentárias, 

cólicas hepáticas, renais e intestinais e 

dismenorreias 

Dulcamara 

 
Doce-amarga 

Propriedades antirreumáticas 

(saponósidos) e anti-

inflamatórias 

Perturbações respiratórias (rinofaringites, 

bronquites e asma) após exposição ao frio húmido 

Diarreias após exposição ao frio húmido 

Dores musculares e tendinosas pelo tempo frio e 

húmido 

Gelsemium 

sempervirens 

Jasmim amarelo 

Efeito analgésico e 

antiespasmódico 

Broncodilatação 

Bradicardia e efeito anti-

hipertensor 

Gripes e síndromes gripais 

Medo e insónia por antecipação e ansiedade 

Febre de surgimento progressivo 

Paralisias faciais após a zona 

Cefaleias e enxaquecas 

Hepar 

sulphuris 
 

Mistura de flor 
de enxofre 

purificada e de 

calcário de ostra 

- 

Laringites agudas hiperálgicas, amigdalites 

Rouquidão (tosse rouca) 

Rinite e sinusite agravada pelo frio 

Traqueobronquite 

Otite 

Abcessos dentários 

Hydrastis 

canadensis 

Planta herbácea 

Efeitos vasoconstritores, 

venotónicos e anti-hipertensores 

(hidrastina e hidrastinina) 

Efeitos coleréticos, colagogos e 

espasmolíticos 

Rinite e sinusite com secreções amarelas espessas e 

corrimento nasal 

Bronquite crónica do fumador e do idoso 

Aftose ou herpes na boca 

Obstipação crónica, principalmente devido ao 

abuso de laxantes 

Dispepsia, gastrite crónica 

Leucorreia por vaginite, cervicite ou endometrite 

Ignatia amara Efeitos psicotrópicos 

Perturbações depressivas (astenia intensa após 

choque afetivo, tristeza silenciosa, suspiros) 

Ansiedade, medo por antecipação 
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Fava-de-santo-

inácio 
Espasmos induzidos pela hiperemotividade 

Ipecacuanha 

Raiz da 

ipecacuanha 

Expetorante (cefalina), emético 

(emetina), antidiarreico (ácido 

ipecuanhico) e antiespasmódico 

(ipecacosídeo) 

Náuseas com vómitos 

Diarreias agudas 

Gastroenterites 

Tosse espasmódica com náuseas e vómitos 

Bronquites agudas, bronquiolites, asma 

Kalium 

bichromicum 

Bicromato de 

potássio 

Nota: Venenoso. Só pode ser 

dispensado sem prescrição 

acima de 5CH 

Perturbações digestivas (aftose, dispepsia, gastrite, 

úlceras gástricas ou duodenais, intolerância à 

cerveja) 

Rinorreias e sinusites agudas ou crónicas purulentas 

ou mucopurulentas 

Tendinites 

Leucorreias esverdeadas e espessas 

Úlceras varicosas 

Impetigo 

Eczema causado por contacto com cimentos 

Lachesis mutus 

Veneno de 

Surucucu 

- 

Síndromes pré-menstruais, dismenorreia 

Menopausa 

Alterações do humor e comportamento (angústia, 

ciúme, desconfiança, alternância excitação/ 

depressão, insónias, pesadelos) 

Mercurius 

solubilis 

 
Mistura de 

nitrato de 

mercúrio, ácido 
nítrico e 

mercúrio 

metálico 

Nota: Venenoso. Só pode ser 

dispensado sem prescrição 

acima de 4CH 

Amigdalites agudas ou crónicas 

Rinite e sinusite 

Corrimento nasal mucopurulento 

Diarreia aguda esverdeada e por vezes hemorrágica 

Problemas dentários (gengivites, estomatites, aftas 

e abcessos gengivais) 

Hálito fétido 

Natrum 

muriaticum 

Sal marinho 

- 

Rinite alérgica, rinofaringite recidivante, otite, 

asma 

Dermatite atópica, dermite seborreica, acne 

Síndrome pré-menstruais 

Vaginite 

Infeções urinárias recidivantes 

Estados depressivos (desanimo, tristeza, choro 

fácil, indiferença ao próximo) 

Nux vomica 

 
Noz-vómica 

Ação antagonista dos recetores 

de glicina e acetilcolina 

(estricnina e brucina) 

Distúrbios do comportamento (irritabilidade, 

cólera, agressividade, espasmos, híper-

reflexividade, insónias) – é o medicamento de 

eleição para pessoas com excesso de trabalho 

Dispepsias 

Hemorroides pruriginosas 

Tratamento e prevenção do consumo excessivo 

ocasional de bebidas alcoólicas 

Estados febris com arrepios, rinites alérgicas, 

rinorreia 

Phosphorus 

Fósforo 

branco 

Nota: Venenoso. Só pode ser 

dispensado sem prescrição 

acima de 4CH 

Hemorragias (prevenção das hemorragias 

cirúrgicas, hemorragias digestivas e de feridas e 

úlceras; epistaxe) 

Tosse seca e dolorosa 

Laringites 

Hepatite aguda 

Gastroenterite aguda, vómitos 



 

 

38 

 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Parte 2  

Pulsatilla 

Anémona dos 

prados 

Ação antiespasmódica, 

antinevrálgica, sedativa e 

antibacteriana 

 

Nota: Venenosa. Só pode ser 

dispensado sem prescrição 

acima de 1DH 

Rinorreia diurna e obstrução nasal noturna 

Prevenção das rinofaringites recidivantes, rinite 

alérgica e bronquite 

Otorreia purulenta 

Dispepsia e intolerância às gorduras 

Distúrbios do trânsito intestinal 

Síndrome pré-menstrual 

Distúrbios circulatórios dos membros inferiores 

(edema, varizes, flebites) 

Estados depressivos 

Rhus 

toxicodendron 

Sumagre 

venenoso 

Propriedades anti-inflamatórias 

(fesetina – flavonoide) 

Erupções eritematosas ou vesiculosas (eczema, 

herpes labial ou genital, zona) 

Reumatismo e artroses agravadas pelo frio e 

humidade 

Entorses e Luxações 

Gripe e estados gripais 

Rouquidão e disfonia 

Sepia 

officinalis 

 

 
Tinta do 

choco 

 

- 

Dispepsias 

Náuseas nos primeiros meses da gravidez 

Enxaquecas 

Infeções recorrentes do trato genital com leucorreia 

Sensação de peso na região pélvica 

Menopausa 

Eczemas e herpes labial ou genital 

Estados depressivos reacionais a situações de 

ansiedade ou pós-parto 

Silicea 

Silício 

Atividade protetora da parede 

arterial (em baixas 

concentrações) 

Rinite, rinofaringite, sinusite, otorreia 

Prevenção das infeções respiratórias 

Cistite crónica 

Furúnculos, impetigo, abcessos 

Obstipação 

Distúrbios do comportamento (esgotamento 

intelectual, perturbações na atenção e memória, 

situações de desanimo, medo e timidez) 

Sulphur 

Flor de 

enxofre 

- 

Estados febris agudos 

Prurido, urticária, dermatite atópica, eczema de 

contato, herpes 

Rinite alérgica e crónica, otite 

Asma e bronquite crónica 

Estomatite, aftas, gastrite, dispepsia 

Artrites inflamatórias e lombalgias 

Thuya 

occidentalis 

Árvore da 

vida 

Propriedades emenagogas*(d-

tuiona), e imunoestimulantes 

(polissacarídeos) 

Verrugas (é o medicamento principal das verrugas) 

Acne juvenil ou rosáceas 

Papilomas, condilomas 

Celulite 

Leucorreia 

Infeções urinárias crónicas 

Rinofaringite, sinusite, otite 
*Emenagogo -restabelece a menstruação 
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 Figura 1 – Sumário de informações úteis para transmitir aos utentes 

 

5. DISCUSSÃO 

A homeopatia é relativamente nova nas farmácias portuguesas e, na minha opinião, os 

próprios farmacêuticos receberam pouca formação acerca deste tema. Apesar da existência de 

estudos que reportam efeitos dos medicamentos homeopáticos estatisticamente significativos em 

 

INFORMAÇÃO PARA OS UTENTES 

 A medicina tradicional procura controlar os sintomas de uma doença e a homeopatia, por sua vez, considera 

os sintomas como a tentativa do organismo de restabelecer o equilíbrio; 

 

 Potência: a potência de um medicamento homeopático é dada pelo número, por exemplo, Arsenicum album 

5CH. Quanto maior o número, maior a potência; 

 

 Dose: na homeopatia a dose não é importante, sendo mais importante o número de tomas, pois em cada 

toma o organismo é estimulado para se libertar da doença.  

 

 Posologia: depende do tratamento ser para situações agudas ou crónicas: 

o Crises agudas: começar por potências baixas 5, 6 ou 7CH várias vezes ao dia. Quanto mais grave 

for a situação maior a frequência de dosagem; 

o Situações crónicas: há quem defenda potências elevadas (superiores a 30CH) e quem prefira 

potências inferiores (6 a 30CH) aumentando a frequência das doses; 

 

 Toma:  

o Os grânulos homeopáticos devem ser dissolvidos na boca preferencialmente no espaço sublingual 

para aumentar a absorção.  

o A toma não deve ser feita simultaneamente com fármacos alopáticos ou alimentos e bebidas. Deve 

ser feito um intervalo de cerca de 20 minutos antes e após as refeições ou a lavagem dos dentes.  

o Alimentos como o mentol provocam a vasoconstrição na cavidade oral dificultando a absorção e 

certos medicamentos homeopáticos podem ser inativados por substâncias como o café, álcool, etc. 

 

 Efeitos adversos: 

o Os medicamentos homeopáticos altamente diluídos, tomados sob supervisão de profissionais 

treinados, são geralmente seguros e é improvável que causem efeitos secundários adversos 

severos 

o Existem relatos de casos de efeitos adversos moderados a severos. Os efeitos adversos mais 

comuns foram reações alérgicas e intoxicações. 

o A preferência da homeopatia em detrimento da medicina convencional em doenças graves e 

situações de risco de vida pode causar danos graves. O utente não deve descontinuar o uso de 

medicamentos convencionais  
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relação ao placebo, outros estudos de elevada qualidade, nomeadamente revisões sistemáticas 

falharam em comprovar que a homeopatia tem efeito para além do placebo. Contudo, centenas de 

utentes de vários estatutos sociais e formação diversificada continuam a afluir à Farmácia Barreiros 

à procura de medicamentes homeopáticos, plenamente confiantes na sua eficácia terapêutica. O 

próprio Diretor Técnico da Farmácia Barreiros é um defensor aguerrido da homeopatia.  

Pessoalmente confesso não estar convencida… As evidências científicas indicam que a 

eficácia dos medicamentos homeopáticos não é superior ao placebo. Se estes medicamentos não 

são eficazes, será o efeito placebo assim tão importante para resultar em sucesso terapêutico? Será 

poder de sugestão ou será simplesmente o sistema imunitário a atuar para solucionar a patologia? 

Espero que os investigadores consigam descobrir a resposta a estas questões no futuro. 

Polémicas à parte, a homeopatia é um negócio e está em expansão nas farmácias. Os 

medicamentos homeopáticos são classificados como “medicamentos não sujeitos a receita médica”, 

caindo porém no âmbito de ação do farmacêutico garantir o seu uso com eficácia e segurança. É, 

então, dever do farmacêutico possuir um conhecimento básico de homeopatia de modo a aconselhar 

os utentes sobre o seu uso e alerta-los para a possibilidade dos medicamentos homeopáticos não 

serem tão inócuos como se crê. Adicionalmente, o farmacêutico deve ser capaz de orientar os utentes 

para o seu uso em conjunção com os medicamentos convencionais e estar atento ao risco de alguns 

doentes descontinuarem o uso dos medicamentos convencionais se percecionarem que a melhoria da 

sua saúde se deve à homeopatia. 

Um dos objetivos deste trabalho era auxiliar o farmacêutico no aconselhamento ao utente 

dos medicamentos homeopáticos, pensando, não só, nos farmacêuticos que se encontram ao balção 

em contacto com o utente, mas também nos meus colegas e futuros estagiários da Farmácia 

Barreiros, aos quais espero ter transmitido conhecimentos úteis para o seu futuro profissional. Por 

conseguinte, foram deixadas cópias deste trabalho à disposição de toda a farmácia inclusivamente 

cópias no laboratório de Homeopatia para futuros estagiários. Algumas pessoas solicitaram-me que 

lhes enviasse o meu trabalho por e-mail e disponibilizei uma cópia ao Diretor Técnico para 

disponibilizar a quem tivesse interesse no tema. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Prolog. A) Visto do exterior; B) visto do interior do robot; C) detalhe do Prolog. 
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Anexo 2 – Critérios de validação da receita
4 

 

Receita Eletrónica Receita Manual 

CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO DA RECEITA 

Número da receita  

Identificação do médico prescritor Identificação do médico prescritor e local de 

prescrição com as respetivas vinhetas 

Dados do utente: 
 Nome e número de utente do SNS 

 Número de beneficiário da entidade financeira responsável (subsistema de  

 saúde, CNPRP, Migrante), sempre que aplicável  

 ƒ Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas  

letras “R” e “O”, se aplicável.  

Identificação do medicamento: 
 DCI ou nome da substância ativa 

 Dosagem 

 Forma farmacêutica 

 Dimensão da embalagem 

 Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM) 

Nos casos em que a lei permite a prescrição por 

marca a identificação do medicamento deve conter 

ainda: 

 Nome comercial do medicamento ou do 

respetivo titular de autorização de introdução no 

mercado  

 Número de registo do medicamento 

Identificação do medicamento 
 DCI ou nome da substância ativa 

 Dosagem 

 Forma farmacêutica 

 Dimensão da embalagem 

 

 
Nos casos em que a lei permite a prescrição por 

marca a identificação do medicamento deve conter 

ainda: 

 Nome comercial do medicamento ou do 

respetivo titular de autorização de introdução no 

mercado  

 

Posologia e duração do tratamento  

Quando não indicado o farmacêutico deverá 

informar o utente e se necessário, contactar o 

médico  

Exceção 
No canto superior direito da receita, está assinalada 

uma das exceções legais:  

a) Falência informática;  

b) Inadaptação do prescritor;  

c) Prescrição no domicílio;  

d) Até 40 receitas/mês 

Comparticipações especiais 
Além da identificação do utente com a letra “O”, o despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos, se aplicável, tem de constar junto ao medicamento.  

Número de embalagens 
Em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total de 4 embalagens por receita. 

No máximo, podem ser prescritas duas embalagens por medicamento 

Data de prescrição 
Necessária para determinar a validade da receita.  

 Receita normal – válida pelo prazo de 30dias 

seguidos, contados a partir da data da sua 

emissão.  

 Receita renovável – cada via tem uma validade 

de seis meses, contados a partir da data de 

emissão. 

Data de prescrição 
Necessária para determinar a validade da receita.  

Válida pelo prazo de 30 dias seguidos, contados a 

partir da data da sua emissão  

Especificidades da receita manual 
 Não pode conter rasuras ou caligrafias 

diferentes; ƒ  

 Não é permitida mais do que uma via da receita 

manual. 

 

Assinatura do médico prescritor manuscrita 

 

 



 

 

XI 

 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Parte 2  

 Anexo 3- Informações relativas ao adquirente a registar no verso de uma receita de psicotrópicos 

ou estupefacientes
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nome;  

 Número e data do bilhete de identidade ou da carta de condução ou número do cartão do 

cidadão  

 Número do passaporte no caso de cidadãos estrangeiros;  

  Na ausência dos documentos mencionados, o farmacêutico pode aceitar outros documentos 

com fotografia mas, nestes casos, deve solicitar a assinatura do adquirente; no caso do 

adquirente não saber assinar, o farmacêutico consigna essa menção;  

 Se a receita se destinar a um menor, a pessoa que diz ter o menor a seu cargo ou estar 

incumbida da sua educação ou vigilância tem que assinar a cópia da receita que permanece na 

farmácia; no caso do adquirente não saber assinar, o farmacêutico consigna essa menção; 

 Data da dispensa;  

 Assinatura legível do farmacêutico. 
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Anexo 4- Exemplo de uma ficha de preparação. 
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Anexo 5 – Grânulos homeopáticos. A) Dose única. B) Tubos de grânulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Gotas homeopáticas. Direita: gotas simples; esquerda: gotas compostas 
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