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RESUMO

O presente documento descreve as atividades desenvolvidas no decorrer da Unidade 

Curricular Estágio, do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto, na Farmácia Porto.

Na primeira parte são explanadas as tarefas realizadas por mim no âmbito das funções 

técnicas do farmacêutico na farmácia comunitária, nomeadamente no que diz respeito a 

organização e gestão, dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde e ainda aos 

cuidados farmacêuticos. É feita também uma abordagem ao funcionamento da farmácia e às Boas 

Práticas de Farmácia (BPF).

Na segunda parte são relatados os casos de estudo que decidi abordar. A ideia de trabalhar 

cada um dos temas desenvolvidos, acabou por surgir no decurso da Unidade Curricular, por 

observação e perceção de algumas necessidades, ou mesmo algumas lacunas na transmissão de 

informação ao público e, por vezes, também aos profissionais. Assim, foram abordados os temas 

da infeção pelo vírus Zika, que direcionei ao público em geral, mas muito especialmente aos 

colaboradores da Farmácia Porto, que nele podiam encontrar uma forma simples e rápida de 

transmitir informação às pessoas quando solicitada; o papel da Farmácia e do Farmacêutico na 

sociedade que, a par dos temas Proteção Solar e Saúde Oral, dirigi a crianças.

Este relatório traduz seis meses de trabalho teórico e, principalmente prático e científico, com 

um enorme investimento a nível pessoal.
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PARTE I. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO

1. INTRODUÇÃO

As farmácias e os farmacêuticos em Portugal são encarados, pelos utentes, pelos governos e 

pelos diversos organismos nacionais e internacionais competentes, como elementos-chave na 

prestação de cuidados de saúde, a um custo razoavelmente baixo [1, 2]. 

O farmacêutico é hoje requisitado para intervir ativamente na transmissão de informação sobre 

saúde, aconselhamento e dispensa de medicamentos, nomeadamente daqueles que não 

necessitam de receita médica. É neste contexto que o aconselhamento farmacêutico se torna 

numa vertente fundamental no papel que o farmacêutico desempenha na sociedade, sendo certo 

que a qualidade da informação e dos cuidados que presta é condicionada, de forma determinante, 

pelo empenho profundo numa formação continuada e atualizada. O sucesso dessa acção e o 

concomitante reconhecimento da população dependem pois da capacidade que o farmacêutico 

tem para absorver o máximo de conhecimentos, seja na formação que lhe é ministrada nas 

faculdades, seja na formação contínua ao longo de toda a sua vida profissional. Considera-se pois 

fundamental a transposição destes conhecimentos para a prática profissional de forma a que, em 

colaboração com os doentes, se resolvam os seus principais problemas de saúde [3].

É neste contexto que surge a Unidade Curricular Estágio, inserida no plano oficial de estudos 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. O seu objetivo é a promoção de um primeiro 

contacto com a realidade profissional, oferecendo aos estudantes uma oportunidade única de 

preparação técnica e deontológica para o futuro desempenho competente da profissão 

farmacêutica. 

O relatório que aqui apresento descreve de forma clara e sucinta todas as vertentes com que 

contactei no decorrer do meu estágio curricular na Farmácia Porto desde o dia 11 de janeiro ao dia 

15 de julho de 2016.  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2. A FARMÁCIA PORTO

A Farmácia Porto iniciou a sua atividade em janeiro de 2012, tendo já celebrado quatro anos ao 

serviço dos seus utentes. Com uma vasta equipa de profissionais que nela trabalham, oferece, 

não só os serviços relacionados diretamente com a dispensa de medicamentos, mas também 

outros serviços relacionados com a saúde e o bem-estar.

2.1. Localização

A Farmácia Porto está sediada na Estrada Interior da Circunvalação, na cidade do Porto. O 

edifício em que está instalada serviu, outrora, uma das antigas alfândegas do Porto e possui dois 

pisos. Com uma arquitetura contemporânea muito interessante, desde  o momento em que abriu, 

a Farmácia Porto despertou o interesse de diversas pessoas que, frequentemente, solicitavam 

visitar o edifício, de entre elas, arquitetos e estudantes de arquitetura e belas artes, farmacêuticos 

e estudantes de farmácia.

A localização privilegiada permite à Farmácia Porto servir os concelhos do Porto, Matosinhos, 

Maia e Gondomar. A facilidade em chegar à farmácia utilizando os transportes públicos, a 

existência de um parque de estacionamento gratuito e a proximidade com grandes instituições de 

saúde e centros comerciais são também fatores preponderantes para o elevado número de 

utentes que atende todos os dias.

2.2. Horário

A Farmácia Porto está aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano. O meu estágio foi 

realizado de janeiro a julho, no horário compreendido entre as 9h e as 17h30, com uma pausa 

para almoço das 13h00 às 13h30. Durante este período pude percecionar as diferentes atividades 

e movimentações que se verificam durante os dias úteis e feriados.  

2.3. Organização do Espaço Físico

O espaço físico da Farmácia Porto compreende duas áreas principais, front office e back office. 

Para além destas zonas, no piso inferior do edifício existem ainda dois gabinetes onde podem ser 

realizados serviços como medição de pressão arterial ou testes bioquímicos, um laboratório 

destinado à preparação de medicamentos manipulados, uma casa de banho e ainda uma zona 

para realização de refeições e convívio. No piso superior existem ainda um gabinete de 

conferência de receituário e uma sala de reuniões. 

Quanto ao aspeto exterior da farmácia, este inclui a designação “Farmácia Porto”, assim como 

uma “cruz verde” que se encontra iluminada durante a noite. Para além disso, tal como obriga a 

legislação portuguesa, as seguintes informações encontram-se visíveis no espaço da farmácia: 
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nome do diretor técnico; horário de funcionamento; farmácias de turno do município; modo de 

reembolso da comparticipação do Estado no preço dos medicamentos; existência de livro de 

reclamações.

Uma vez que a entrada principal da farmácia é no piso térreo e não existe qualquer tipo de 

obstáculo na passagem, o acesso por parte de todos os utentes está garantido, desde crianças, 

idosos e cidadãos portadores de deficiência motora

Todas estas áreas garantem um ambiente adequado à prestação de cuidados de saúde e 

estão de acordo com as BPF, bem como com a legislação portuguesa em vigor. 

No decurso do meu estágio curricular, tive oportunidade de frequentar e aprender as tarefas 

realizadas em todas estas áreas. 

2.3.1. Back office

A área de back office da Farmácia Porto compreende o seu armazém e zona de receção de 

encomendas, com uma área superior a 25m2 e gabinete de direção técnica. Nesta área existem 

quatro computadores destinados à receção de encomendas, à gestão de reservas e outras tarefas 

relacionadas com estas. 

O back office dispõe ainda de um robô de armazenamento e dispensa de medicamentos 

sujeitos a receita médica que faz a ligação com o front office. 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica e outros produtos em excesso, que não 

tenham lugar no front office, são também colocados nesta zona, onde existem ainda dois 

frigoríficos para manter as condições ideais de conservação de medicamentos ou outros produtos 

que necessitem de estar a temperaturas inferiores à temperatura ambiente (2 a 8ºC). 

2.3.2. Front office

A área de front office compreende a zona de atendimento ao público, com uma área superior a 

50m2; um laboratório destinado à produção de manipulados e preparação de fórmulas 

industrializadas que impliquem manipulação em farmácia, com uma área superior a 8m2; dois 

gabinetes destinados a outros serviços de saúde, como a determinação da pressão arterial, 

colesterolémia, trigliceridémia, glicémia e administração de vacinas, de forma segura, 

aconselhamento nutricional e realização de testes de gravidez, com uma área superior a 7m2. 

A zona de atendimento ao público incluí oito balcões de atendimento circundados com produtos 

de venda livre e dermocosméticos e ainda duas salas, cada uma com mais um balcão de 

atendimento. Uma destas salas possui produtos naturais e fitoterápicos e a outra possui produtos 

para cuidados do bebé e da grávida ou da mulher a amamentar. Na zona de atendimento ao 

público existem dois balcões junto de uma janela com ligação à rua, onde ocorre o atendimento 

nocturno, local designado por farma-drive. 
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As instalações sanitárias, localizadas no front office, compreendem uma área superior a 5m2.

2.4. Recursos Humanos

A Farmácia Porto iniciou a sua atividade, em 2012, com uma equipa de cerca de nove 

profissionais especializados que foi crescendo de acordo com as necessidades. Hoje, trabalham 

na farmácia cerca de 30 profissionais. 

A equipa compreende a directora técnica, a farmacêutica substituta, doze farmacêuticos, cinco 

técnicos de farmácia, três estagiários curriculares, quatro técnicos auxiliares de farmácia, o auxiliar 

de armazém, a auxiliar de limpeza e o segurança. 

Todos os colaboradores da Farmácia Porto estão identificados através de um cartão 

personalizado, onde se pode ler o nome e função do mesmo.

Durante o meu estágio tive a oportunidade de conviver com uma equipa constituída por 

pessoas muito diferentes, multifacetadas e de várias áreas do saber que me transmitiram todo o 

conhecimento acerca das suas funções.

2.5. Cronograma das Atividades Desenvolvidas

Janeiro 

Início do Estágio.

Leitura do Manual de Procedimentos da Farmácia Porto.

Receção de Encomendas e Aprovisionamento.

Gestão de Stocks.

Receituário.

Laboratório de Manipulados.

Fevereiro
Formação Externa.

Receção de Encomendas e Aprovisionamento.

Gestão de Stocks.

Receituário.

Março
Receção de Encomendas e Aprovisionamento.

Gestão de Stocks. 

Receituário. 

Atendimento.

Auxílio no desenvolvimento do Projeto “Março, Mês da Saúde” da estagiária Ana Isabel 

Oliveira.

Camilo Filipe da Costa Rebelo �4



Relatório de Estágio | Farmácia Porto

Abril  
Receção de Encomendas e Aprovisionamento.

Gestão de Stocks. 

Receituário. 

Atendimento.

Curso de Comunicação Clínica para Farmacêuticos promovido pela FFUP.

Maio - Julho
Receção de Encomendas e Aprovisionamento.

Gestão de Stocks. 

Receituário. 

Atendimento.

3. SISTEMA INFORMÁTICO

Por forma a facilitar a dispensa de medicamentos e gestão do seu stock, a Farmácia Porto 

utiliza o software Sifarma®2000. 

Este software tem como principal objetivo facilitar a atividade farmacêutica na Farmácia 

Comunitária, nomeadamente no que diz respeito a uma correta gestão financeira, realização de 

vendas, faturação e atendimento ao público de forma mais célere e eficaz. Assim, o Sifarma®2000 

permite a gestão de vendas, atualização de stocks, geração de encomendas, emissão de 

faturação a entidades e registo de valores em caixa [4].

Relativamente à gestão de encomendas, o Sifarma®2000 possibilita a sua aprovação, o seu 

envio a fornecedores, o processamento da sua receção, gestão de bónus de fornecedores, 

devoluções a fornecedores e a sua regularização nos stocks da farmácia, assim como a 

comunicação a fornecedores de forma instantânea [4].

No que concerne à faturação, o sistema organiza automaticamente as receitas em lotes de 30, 

elaborando a sua gestão e permitindo a emissão mensal de verbetes de identificação de lote e 

documento para a Associação Nacional das Farmácias, ANF. A gestão diária também é possível a 

partir desta aplicação que indica detalhadamente todas as vendas realizadas, lista de produtos 

vendidos e irregularidades. O Sifarma®2000 é usado ainda na realização de inventários, 

verificação de produtos sem consumo, prazos de validade, contagem física, recolha de quebras, 

estatísticas de vendas, entre outras funcionalidades indispensáveis para uma eficaz gestão em 

farmácia [4]. 

No decurso do meu estágio curricular usei o Sifarma®2000, essencialmente na receção de 

encomendas, gestão de reservas, consulta de stocks e no atendimento ao público. 
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4. GESTÃO DA FARMÁCIA

4.1. Gestão de stock

A gestão adequada de stock desempenha um papel fulcral no correto funcionamento da 

farmácia e tem como objetivo assegurar a disponibilidade dos produtos nas melhores condições 

para satisfazer as necessidades de venda. Deve, assim, encontrar-se um equilíbrio entre as 

necessidades do público e a rentabilidade, reconhecendo que o stock excessivo é 

desaconselhado pois implica um avultado esforço financeiro, levando a uma maior tendência para 

a perda de rotatividade de produtos, expiração de prazos de validade e saturação desnecessária 

da farmácia. Por outro lado, o stock não deve ser demasiado baixo, levando ao risco de não cobrir 

a procura e as necessidades do utente, comprometendo assim o serviço prestado na farmácia. 

É necessário, portanto, o estabelecimento de critérios que auxiliem nesta gestão, como o tipo 

de prescrição, a época do ano e a relevância dada pelos media a determinados produtos, 

permitindo uma concretização de encomendas mais adequada às reais necessidades. Para além 

destes critérios, é essencial um conhecimento profundo da saída dos produtos, da procura de 

cada um e dos custos associados a fim de estipular um stock mínimo e um stock máximo para 

cada produto e evitar rupturas de stock, impedindo a retenção de produtos. 

A Farmácia Porto encontra-se aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, pelo que é notória 

a necessidade de controlar os stocks minuciosamente, garantindo quantidades adequadas dos 

produtos, a todas as horas do dia. 

4.2. Encomendas

A aquisição de produtos para a farmácia pode ser feita, essencialmente, de duas formas 

distintas: através de armazenistas/distribuidores grossistas ou diretamente aos laboratórios/

empresas que os produzem. A Farmácia Porto trabalha com quatro distribuidores grossistas, a 

Alliance Healthcare, a OCP Portugal, a Proquifa, a Plural e a Empifarma.

De uma forma geral, as encomendas podem ser feitas via telefone ou através do  

Sifarma2000®. Através das linhas telefónicas que os distribuidores colocam ao dispor das 

farmácias para realização de encomendas, podem ainda ser esclarecidas eventuais dúvidas sobre 

os produtos. Através do Sifarma2000®, a encomenda é, por norma, mais rápida e segura, pois 

evita o erro de identificação dos produtos e é baseada no stock mínimo de cada produto. Para 

assegurar que as encomendas via sistema informático são recebidas na integridade, alguns 

fornecedores contactam as farmácias para confirmar a sua receção. 

O Sifarma2000® possui ainda uma funcionalidade que lhe permite executar encomendas 

instantâneas diretamente aos fornecedores. Assim, durante o atendimento ao público, na falta de 

algum produto, é possível contactar o fornecedor em tempo real e saber se o produto desejado se 

encontra disponível, podendo efetuar imediatamente a sua encomenda. Esta ferramenta permite 
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ainda perceber, a situação de indisponibilidade de um produto e a razão pela qual está 

indisponível.

Há produtos que, não sendo disponibilizados por distribuidores grossistas ou porque existe 

vantagem comercial, são adquiridos diretamente ao laboratório/empresa que os produz, 

normalmente através de delegados comerciais ou de delegados de informação médica. Esta 

modalidade encontra-se associada, geralmente, a produtos de cosmética e medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) que são encomendados em elevadas quantidades, sendo que 

a sua principal vantagem traduz-se nos descontos e bonificações. 

No decorrer do meu estágio tive oportunidade de observar e realizar encomendas  

instantâneas, no atendimento ao público, através do sistema Sifarma2000®. 

4.2.1. Receção e Verificação de Encomendas

Na farmácia comunitária, os procedimentos de receção e verificação das encomendas 

revestem-se de grande importância, permitindo verificar a concordância entre os produtos pedidos 

e os produtos recebidos e ainda controlar os prazos de validade de cada produto, contribuindo 

assim para a boa gestão interna da farmácia. 

Cada encomenda é acompanhada de uma fatura que contém as seguintes informações: 

identificação do fornecedor e da farmácia; número da encomenda e da fatura; data de encomenda; 

designação individual de cada produto; quantidades encomendadas e quantidades enviadas; 

preço de venda à farmácia; taxa de IVA; PVP; descontos e bonificações; total da fatura. 

Quando é entregue na farmácia uma encomenda, começam-se por comparar os produtos 

constantes na fatura com os efetivamente entregues. Depois, com recurso ao Sifarma2000®, faz-

se a receção da encomenda propriamente dita, inserindo os produtos no menu de entrada de 

encomendas (por leitura ótica ou inserção manual dos códigos de barras dos produtos) por forma 

a atualizar o seu stock. No decurso deste processo devem ser verificados a integridade da 

embalagem, código identificativo, nome, forma farmacêutica e dosagem, PVF, PVP, prazo de 

validade (deve ser registado no sistema o prazo mais curto), número de unidades pedidas e 

enviadas, percentagem de comparticipação e taxa de IVA. 

O cálculo do PVP é feito a partir do PVF, da taxa de IVA e da margem de lucro a aplicar. A 

margem de lucro para produtos de venda livre é estipulada pela farmácia de acordo com a 

estratégia comercial instituída. 

No processo de verificação e receção de encomendas é dada prioridade aos produtos de 

conservação a baixas temperaturas para que possam ser mais rapidamente armazenados de 

forma a garantir a sua estabilidade e qualidade. 

Findo o processo, as faturas enviadas por cada fornecedor são arquivadas e procede-se ao 

armazenamento de todos os produtos e à etiquetagem daqueles que ficam acessíveis ao público.

O meu estágio foi iniciado no back office onde realizei a receção e verificação de encomendas, 

o que contribuiu para melhor conhecer os produtos disponíveis na farmácia, observar quais os 
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produtos mais pedidos aos fornecedores e quais os que necessitam de ser conservados a baixas 

temperaturas. No que diz respeito à etiquetagem dos produtos e apesar deste parecer um 

procedimento de menor importância, por diversas vezes, pude percecionar as dificuldades que 

surgiram no momento do atendimento quando a etiquetagem não havia sido feita de forma correta. 

Uma etiquetagem de um produto num valor inferior ao seu PVP implica, por exemplo, a venda ao 

preço indicado, mesmo que isso represente desvantagem comercial para a farmácia.

4.3. Armazenamento

Um armazenamento eficaz é aquele que permite um acesso fácil aos medicamentos, 

possibilitando um atendimento aos clientes mais rápido e eficiente. Trata-se, portanto, de um 

procedimento que não deve ser ignorado nem menosprezado.

Depois de concluída a verificação e receção da encomenda, faz-se o armazenamento dos 

produtos de acordo com as suas especificações e as suas exigências de conservação. Assim, na 

Farmácia Porto, os produtos de frio são prontamente colocados no frigorífico que se encontra no 

back office; os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são armazenados no robô 

farmacêutico, assim como os restantes medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), onde 

são organizando por prazo de validade segundo a regra “first expired, first out” (as embalagens 

com prazo mais curto são selecionadas para serem dispensadas em primeiro lugar); os xaropes, 

suspensões e soluções orais, ampolas bebíveis, carteiras e pós granulados que são sujeitos a 

receita médica são guardados em prateleiras que se encontram no armazém; os produtos de 

venda livre, de fácil acesso aos utentes e os OTC’s estão colocados atrás do balcão, no front 

office, sendo dispensados por aconselhamento farmacêutico. 

Durante o meu estágio, conhecer bem o processo de armazenamento contribuiu para otimizar 

o meu tempo de atendimento no balcão e a um melhor conhecimento dos produtos existentes na 

Farmácia Porto. 

4.4. Controlo de prazos de validade e verificação física de stocks

O controlo do prazo de validade é um procedimento fulcral para assegurar a qualidade dos 

produtos dispensados na farmácia. 

Dada a sua importância, o prazo de validade de um produto é verificado tanto aquando da 

receção de encomendas como mensalmente. Neste ponto, mais uma vez, o auxílio do sistema 

informático é crucial, pois permite a impressão de listagens baseadas no prazo de validade, que 

também possibilitam verificar as diferenças entre stocks físicos e informáticos. O robô onde são 

armazenados alguns dos medicamentos permite também fazer este controlo. 

Quando, durante a receção de encomendas se verifica algum produto com prazo de validade 

muito curto, este pode ser devolvido ao fornecedor. 
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No decurso do meu estágio, realizei o controlo dos prazos de validade durante a receção de 

encomendas e também fiz verificações mensais, assim como diversas contagens físicas de stock. 

Perante a constatação de que um produto possui um prazo de validade inferior a 6 meses, existe, 

na Farmácia Porto, a tentativa de escoamento rápido do produto, nomeadamente ao aplicar-lhe 

um desconto específico.

4.5. Devoluções

Uma devolução de produtos ao fornecedor é feita quando os mesmos não se encontram em 

condições de serem dispensados, seja por verem alteradas as suas características originais, por 

ser emitida uma ordem de retirada do produto do mercado, por ter expirado o prazo de validade, 

entre outras razões. 

Em caso de devolução é necessário elaborar uma nota de devolução que será entregue, 

juntamente com o produto a devolver, ao estafeta que entrega a encomenda seguinte. A nota de 

devolução é sempre emitida em triplicado (sendo que o triplicado é arquivado na farmácia e os 

restantes vão juntamente com o produto). Após isto, existem 3 possibilidades de resolução: o 

fornecedor aceita a devolução e emitir uma nota de crédito; o fornecedor aceita a devolução e 

repõe os produtos devolvidos; o fornecedor não aceita a devolução e a farmácia tem que realizar 

uma quebra no stock do produto 

Tive, durante o meu estágio, oportunidade de presenciar devoluções por cada uma das razões 

que mencionei acima.

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS

A dispensa de medicamentos constitui a principal ação realizada na farmácia comunitária e 

objetiva o bem-estar e qualidade de vida de todos os utentes que a ela recorrem. No exercício do 

ato farmacêutico, cabe ao farmacêutico, entre outras funções, prestar toda a informação sobre 

medicamentos e dispositivos médicos junto dos profissionais de saúde e dos doentes, de modo a 

promover a sua correta utilização, o esclarecimento de possíveis dúvidas sobre a sua utilização e 

ainda a possível ocorrência de interações medicamentosas ou reações adversas, tal como 

consagrado no Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos [5]. 

De acordo com o Decreto-Lei nº176/2006 de 30 de Agosto, os medicamentos de uso humano 

são classificados quanto à dispensa ao público em medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) [6].

No que diz respeito à prática de dispensa de medicamentos, durante o meu estágio, tive a 

oportunidade de avaliar a receita médica cedida pelo doente, selecionar os medicamentos 

correspondentes à prescrição médica, informar qual a posologia a adoptar e quais os riscos 

associados, assim como alguns cuidados especiais. Na dispensa de MNSRM fui desenvolvendo a 
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capacidade de avaliação dos sintomas e de aconselhamento dos produtos mais adequados a 

cada situação. 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM)

A legislação portuguesa considera sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham 

uma das seguintes condições: possam constituir um risco para a saúde do doente, directa ou 

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

vigilância médica; possam constituir um risco, directo ou indirecto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja actividade ou 

reacções adversas seja indispensável aprofundar;  destinem-se a ser administrados por via 

parentérica [7].

Este tipo de medicamentos só pode ser vendido nas Farmácias, mediante a apresentação de 

uma receita médica e possuem um preço definido em Diário da República [7].

5.1.1. A Receita Médica

A dispensa de medicamentos, incluindo medicamentos manipulados e medicamentos contendo 

estupefacientes e psicotrópicos, ou outros produtos, com ou sem comparticipação, nomeadamente 

dispositivos médicos e géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial (produtos 

dietéticos), fraldas, sacos de ostomia e outros, tem de ser efetuada mediante apresentação de 

uma receita médica obtida através de meios eletrónicos, conforme estabelecido pela Portaria nº 

224/2015, de 27 de julho, utilizando soluções ou equipamentos informáticos reconhecidos pelos 

SPMS, independentemente do seu local de prescrição [8]. 

A receita sem papel e a receita materializada destinam-se à prescrição em ambulatório e 

dispensa em farmácia comunitária dos medicamentos e produtos de saúde acima referidos, em 

território nacional [8]. 

A receita materializada, cujo modelo foi aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de 

novembro, na sua versão atual, tem o mesmo âmbito da receita sem papel, mas é de uso 

excecional, sendo obrigatório em caso de operação offline [8]. 

Até que seja possível a total desmaterialização da prescrição, coexistem duas formas de 

disponibilização da prescrição eletrónica: Receita eletrónica desmaterializada ou Receita sem 
Papel – a prescrição é acessível e interpretável por equipamentos eletrónicos, ou seja, no 

momento de prescrição, os softwares têm de validar e registar a receita de medicamentos no 

sistema central de prescrições; Receita eletrónica materializada – a prescrição é impressa. Esta 

pode ocorrer em modo online, ou seja, no momento de prescrição, os softwares têm de validar e 

registar a receita de medicamentos no sistema central de prescrições (também denominado de 
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BDNP – Base de Dados Nacional de Prescrições), ou em em modo offline é permitido que o 

software funcione em modo offline, ou seja, que registe a informação da prescrição na BDNP 

posteriormente à sua emissão em papel. Nesta situação, as receitas são emitidas com uma 

numeração local, atribuída pelo software de prescrição. As prescrições eletrónicas em modo offline 

não ficam visíveis para as farmácias através da BDNP, pelo que não podem ser dispensadas 

eletronicamente [8].

Excecionalmente e nos casos previstos no artigo 8.º da Portaria nº 224/2015, de 27 de julho, a 

prescrição pode ser feita por via manual [8]. 

Para que o farmacêutico possa aceitar a receita manual e dispensar os medicamentos nela 

contidos, necessita de verificar todos os elementos identificados acima e ainda, relativamente aos 

dados do médico prescritor, a aposição da respetiva vinheta, data e a assinatura; no local de 

prescrição, deve constar a respetiva vinheta do local de prescrição, se aplicável. Deverá ser ainda 

verificado se, no canto superior direito da receita, está assinalada a exceção legal: a) Falência 

informática; b) Inadaptação do prescritor; c) Prescrição no domicílio; d) Até 40 receitas/mês [8]. 

As receitas não podem conter rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser prescritas com 

canetas diferentes ou a lápis, sendo motivos para a não comparticipação das receitas. Não é 

permitida mais do que uma via da receita manual, ou seja, a receita renovável não pode ser 

emitida por via manual [8]. 

As receitas referentes a medicamentos manipulados devem incluir a menção “manipulado” ou 

“FSA” (Faça Segundo a Arte), caso se trate de medicamentos manipulados comparticipados e não 

podem conter nenhum outro medicamento prescrito.

Os medicamentos são prescritos pela sua Denominação Comum Internacional (DCI), seguida 

da dosagem, forma farmacêutica, apresentação e tamanho da embalagem e posologia. Aquando 

da ausência de medicamento genérico (MG) comparticipado ou na existência de original de marca 

ou por pré-justificação técnica do prescritor, é possível incluir a denominação comercial do 

medicamento, por marca ou indicação do nome do titular de introdução no mercado [8].

Os dispositivos médicos de controlo da glicémia, abrangidos pelo Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo da Diabetes (agulhas, seringas e lancetas) são prescritos em receitas 

faturadas por um organismo específico, não podendo incluir outros medicamentos [8].

No decurso do meu estágio tive a oportunidade de interpretar a receita médica eletrónica por 

forma a proceder à dispensa dos medicamentos de forma correta, segura e eficaz. Ao analisar 

uma receita médica é obrigatório verificar o número da receita, a identificação do médico 

prescritor, local de prescrição, os dados do utente, a entidade financeira responsável e eventuais 

comparticipações especiais, a identificação dos medicamentos, a posologia e duração do 

tratamento, o número de embalagens, a data  e validade da prescrição e a assinatura do médico 

prescritor. Não raras vezes, deparei-me com receitas manuais, devidamente justificadas.
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5.1.2. Informação ao utente
 

No momento da dispensa do medicamento, o farmacêutico deve fornecer ao utente toda a 

informação necessária acerca da posologia, duração do tratamento, modo de administração e 

possíveis reações adversas. Para além destas informações, o farmacêutico deve ainda informar o 

utente sobre o medicamento comercializado que seja similar ao prescrito e apresente o preço mais 

baixo. O utente deve ainda ser esclarecido do seu direito de opção na escolha do medicamento, 

sempre que tal seja permitido [5, 8]. 

Assim, durante a dispensa de medicamentos o farmacêutico deverá interagir com o utente para 

compreender o tratamento prescrito. Caso não seja possível fazer uma interpretação objetiva da 

prescrição, o farmacêutico deve contactar o médico e alertar para possíveis lapsos na prescrição 

[5].

O aconselhamento farmacêutico ao utente poderá levar à dispensa de um MNSRM, ou de 

outro produto e à informação de medidas não farmacológicas com o objetivo de resolução de um 

transtorno minor ou da melhoria da eficácia da farmacoterapia já em curso. Assim sendo, fazem-se 

as questões necessárias ao utente por forma a reunir todos os dados indispensáveis para 

prosseguir com a indicação ou, no caso de o transtorno ser mais complexo, aconselhar a ida ao 

médico [5].

No decurso do meu estágio na Farmácia Porto pude prestar, sob supervisão, aconselhamento 

farmacêutico adequado, assim como observar o aconselhamento dado pelos profissionais da 

farmácia, de forma a desenvolver os meus conhecimentos.

5.1.3. Comparticipação dos Medicamentos

A legislação atualmente vigente em Portugal prevê a possibilidade de comparticipação de 

medicamentos através de um regime geral e de um regime especial, o qual se aplica a situações 

específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes [8]. 

O Regime geral de comparticipação de medicamentos prevê que o Estado pague uma 

percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com os seguintes escalões: Escalão A – 90%, 

Escalão B – 69%, Escalão C – 37%, Escalão D – 15%, consoante a sua classificação 

farmacoterapêutica [8]. 

O Regime especial de comparticipação de medicamentos prevê uma comparticipação em 

função de: beneficiários - a comparticipação do Estado no preço de medicamentos integrados no 

escalão A é acrescida de 5% (95%) e é acrescida de 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D 

(30%) para os pensionistas do regime especial. A comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos para estes pensionistas é ainda de 95% para o conjunto de escalões, para os 

medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais ou inferiores ao 5º preço mais baixo 

do grupo homogéneo em que se inserem; patologias ou grupos especiais de utentes - a 

Camilo Filipe da Costa Rebelo �12



Relatório de Estágio | Farmácia Porto

comparticipação do Estado no preço de medicamentos utilizados no tratamento de determinadas 

patologias ou por grupos especiais de utentes é definida por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da Saúde e, assim, diferentemente graduada em função das entidades que 

o prescreveram ou dispensam [8]. 

Contudo, importa referir que a comparticipação do medicamento pode ser restringida a 

determinadas indicações terapêuticas fixadas no diploma que estabelece a comparticipação sendo 

que para assegurar o seu cumprimento, o prescritor deve mencionar na receita expressamente o 

diploma correspondente [8]. 

Os medicamentos manipulados comparticipados são comparticipados em 30% do seu preço 

[8]. 

A comparticipação de produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus, 

nomeadamente as tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, assim como 

as agulhas, seringas e lancetas destinadas ao controlo da diabetes dos utentes do SNS e 

subsistemas públicos, é de 85% do preço de venda ao público (PVP) das tiras-teste e 100% das 

agulhas, seringas e lancetas sendo que para efeitos de inclusão no regime de comparticipações 

estes produtos estão sujeitos a um preço máximo de venda ao público [8]. 

Para além do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e da Direção-Geral de Proteção Social aos 

Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE), existem várias entidades comparticipantes e as 

percentagens de comparticipação variam em função da entidade. Os utentes podem ainda obter 

uma comparticipação em complementaridade quando são beneficiários, em simultâneo, de um 

sistema e um subsistema de saúde. Tive oportunidade de dispensar várias receitas abrangidas por 

estes subsistemas, como por exemplo pelo SAMS (Serviços de Assistência Médico Social), 

Multicare e Sãavida. Para efeitos de comparticipação em complementaridade, a receita tem de ser 

fotocopiada e o beneficiário tem que apresentar o cartão válido do subsistema de que beneficia.

5.1.4. Medicamentos Genéricos

O Estatuto do Medicamento define um medicamento genérico como tendo a mesma 

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

bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados [6].

A comercialização destes medicamentos, a preços significativamente mais baixos do que os 

fixados para os similares de marca, revela-se num evidente benefício não só para os utentes, que 

os podem adquirir com mais facilidade, mas também para o SNS, na medida em que diminui os 

encargos na sua comparticipação [8].

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de dispensar um número significativo de MG 

quando a prescrição se apresentava descrita por DCI da substância ativa ou pelo nome genérico, 

sendo que nesta situação informei o utente da existência de um MG de menor preço. Apesar de 

serem mais baratos, deparei-me com muitas situações em que o utente preferia o medicamento 
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original, pois os MG são ainda alvo de insegurança e desconfiança por parte dos utentes que 

questionam se estes são eficazes. 

5.1.5. Faturação de receituário

Depois de dispensados os medicamentos em concordância com a prescrição médica, as 

receitas são separadas por organismo comparticipante e, de seguida, organizadas por lote e por 

ordem crescente de numeração dentro deste, tendo cada lote trinta receitas [9].

Na Farmácia Porto existe uma equipa de farmacêuticos e técnicos de farmácia responsável 

pela verificação e conferência das receitas, não obstante o facto desta ser conferida no momento 

da dispensa. Durante o meu estágio tive oportunidade de passar várias semanas junto da equipa 

responsável pela conferência de receituário, onde aprendi todo o procedimento de verificação e 

conferência de receitas. Aqui, fiz a separação por organismos comparticipantes e por lotes e de 

seguida procedi à sua verificação, através do sistema informático, em que é necessário observar o 

prazo de validade da receita, todos os campos da prescrição e sua concordância com a dispensa 

efetuada. No caso de algum erro ser detetado, este deve ser corrigido, sendo, por vezes, 

necessário contactar com o doente, ou, até mesmo, com o médico prescritor.

O Sifarma2000® é um aliado fundamental na facturação dos lotes no final de cada mês, pois 

permite a sua gestão e a emissão de um Verbete de Identificação de cada lote, ao qual é anexado. 

Neste documento devem constar dados relativos à identificação da farmácia, identificação do 

organismo a que corresponde o lote, assim como o número de receitas que contém, e, ainda, as 

importâncias totais do lote relativas ao valor de PVP, ao valor pago pelos utentes e ao valor a 

pagar relativo à comparticipação do organismo [9].

5.1.6. Medicamentos sujeitos a legislação especial: psicotrópicos e 
estupefacientes

A dispensa de medicamentos contendo substâncias psicotrópicas e estupefacientes é regida 

por legislação específica e rigorosa, afim de manter um controlo apertado destas substâncias e 

assim, evitar o seu consumo excessivo ou ilícito [10].

A aquisição destes medicamentos é feita da mesma forma que os restantes produtos, contudo, 

os fornecedores enviam regularmente os documentos referentes à sua requisição que são 

conferidos, carimbados e assinados pelo diretor técnico. Para além disto, na dispensa de 

medicamentos contendo substância psicotrópicas e estupefacientes, o Sifarma2000® obriga ao 

preenchimento de um quadro com os dados do médico prescritor, do doente e do adquirente. 

Finalizada a venda, é emitido o documento de psicotrópicos, que é anexado ao duplicado da 

receita e que deve ser arquivado na Farmácia por um período de, pelo menos, três anos. Todas as 

receitas são assinadas, carimbadas e datadas pelo farmacêutico responsável. Todas as entradas 
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e saídas destes fármacos devem ser registadas sendo enviadas todos os meses para o 

INFARMED [10].

Na Farmácia Porto, para além de todos os procedimentos mencionados anteriormente, é feita  

uma dupla verificação das receitas de medicamentos contendo substâncias psicotrópicas ou 

estupefacientes, com o responsável pelo turno em que o medicamento estiver a ser vendido. No 

decorrer do meu estágio, tive oportunidade de acompanhar e observar a realização dos 

procedimentos descritos anteriormente. 

5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)

São MNSRM todos aqueles que não preencham qualquer das condições referidas para os 

MSRM. Contudo, estes medicamentos têm que conter indicações terapêuticas que se incluam na 

lista de situações passíveis de automedicação [7].

Estes medicamentos constituem um interessante e um importante desafio para os profissionais 

que trabalham na farmácia comunitária e, muito particularmente, para os farmacêuticos, uma vez 

que não são desprovidos de contraindicações, interações e efeitos adversos. Assim, estes 

medicamentos não devem ser prontamente dispensados sob solicitação do utente, mas deve ser 

feita uma profunda avaliação da situação e da história clínica do mesmo.

O farmacêutico tem o papel de garantir uma utilização racional dos medicamentos, em especial 

dos MNSRM, devendo para isso avaliar cada situação como única e prestar toda a informação 

necessária no momento da dispensa. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de receber formação sobre um conjunto alargado de 

MNSRM (Anexo 1).

5.2.1. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  de dispensa 
exclusiva em Farmácia (MNSRM - EF) 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-

EF) estão previstos pelo nº 3 do artigo 115º do Decreto-lei nº 176/2006 de 30 de agosto, 

republicado pelo Decreto-lei nº 128/2013, de 5 setembro. São medicamentos que embora possam 

ser dispensados sem prescrição médica, a respetiva dispensa é condicionada a intervenção do 

farmacêutico e aplicação de protocolos de dispensa [11].

6. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS

6.1. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal

Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) são definidos, segundo o Decreto-Lei n.º 

198/2008, de 24 de Setembro, como quaisquer substâncias ou preparações destinadas a serem 
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postas em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, ou com os dentes e as 

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o 

seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais [12].

Na Farmácia Porto, estes produtos estão expostos na zona front office acessíveis a todos os 

clientes. É cada vez mais frequente a procura de PCHC nas farmácias, o que revela uma 

preocupação crescente dos consumidores pelo seu corpo e pelo seu bem-estar físico, mas para 

além disso, revela também uma preocupação maior com a qualidade e a efetividade do produto 

que estão a comprar, pelo que procuram profissionais capacitados para os aconselharem. 

Os produtos destinados a hidratação facial, higiene, tratamentos antirrugas, e anticelulíticos e 

protetores solares são, por aquilo que pude observar durante o meu estágio, os mais procurados 

pelos utentes. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de receber formação sobre um conjunto alargado de 

PCHC (Anexo 1).

6.2 Produtos homeopáticos, fitoterápicos e suplementos alimentares 

A Farmácia Porto possui uma zona do seu front office, por detrás do balcão de atendimento, 

destinada a produtos homeopáticos. Os produtos fitoterápicos e suplementos alimentares 

destinados principalmente a problemas intestinais, fadiga, emagrecimento, problemas urinários, 

menopausa, insónia, ansiedade, stress, entre outros encontram-se numa sala designada de 

“Natura”. 

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 ter vários princípios [13].

Na Farmácia Porto tive oportunidade de contactar com produtos dos laboratórios Bioron® e 

Heel®.

Os medicamentos fitoterápicos ou medicamentos à base de plantas, como os classificam o 

estatuto do medicamento no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, são quaisquer 

medicamentos que tenham exclusivamente como substâncias activas uma ou mais substâncias 

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

derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas [14].

Na Farmácia Porto tive oportunidade de trabalhar com alguns produtos fitoterápicos que têm 

ganho muitos adeptos devido às indicações de produto natural, que são erradamente entendidas 

como isentos de efeitos secundários ou interações com outros medicamentos. Recebi ainda 

formação sobre alguns destes produtos (Anexo 1).

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou 

suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas 
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substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, 

comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras 

formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras 

formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de 

quantidade reduzida [15]. 

A suplementação alimentar, a par dos produtos fitoterápicos, tem ganho cada vez mais 

adeptos. Os hábitos de vida das pessoas conduzem a uma maior perceção da necessidade de 

suplementar as suas alimentações, muitas vezes, pobres em vitaminas e minerais, com 

suplementos alimentares. O papel do farmacêutico deverá ser o de alertar o utente que a 

suplementação alimentar não substitui um estilo de vida saudável e que, portanto deverá preferir 

uma mudança nos seus hábitos à instauração da toma de suplementos alimentares. 

No decurso do meu estágio, tive oportunidade de dispensar principalmente os suplementos 

destinados ao emagrecimento e multivitamínicos. Recebi ainda algumas formações sobre estes 

produtos (Anexo 1).

6.3 Produtos dietéticos, alimentação especial e nutrição clínica 

Os produtos destinados a alimentação especial têm um processo de fabrico característico e 

composição diferente dos alimentos de consumo corrente, por forma a tornarem-se adequados às 

necessidades nutricionais especiais dos seus consumidores. Destinam-se, essencialmente, a 

pessoas cujas necessidades nutricionais estão alteradas, como é o caso de pessoas com 

problemas metabólicos e de assimilação e indivíduos com necessidades fisiológicas especiais 

[15].

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de trabalhar com um conjunto vasto de produtos 

dietéticos que podem ser incluídos em regimes alimentares hipo ou hipercalóricos, proteicos e 

glicídicos e ainda produtos que contêm suplementos de determinadas substâncias sendo isentos 

de outras, de acordo com o fim a que se destinam. Os seus consumidores eram, na sua maioria, 

pessoas que necessitavam de melhorar ou manter um bom estado nutricional e que pelas suas 

patologias, como doentes oncológicos, idosos, diabéticos e desportistas, não conseguiam 

assegurar um aporte de nutrientes adequado. 

6.4 Produtos de puericultura, obstetrícia e nutrição infantil 

Os artigos de puericultura são, segundo a legislação vigente em Portugal, produtos destinados 

a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças, ou seja, 

produtos como chupetas, tetinas, biberões, fraldas, escovas de dentes e outros [16].

Na Farmácia Porto existe uma sala destinada exclusivamente a produtos para os cuidados dos 

bebés e das mães, designada por “Sala Bebé”. Neste espaço podem encontrar-se artigos de 
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puericultura e também alguns PCHC como cremes hidratantes, gel-de-banho, cremes de muda de 

fraldas, champôs, água-de-colónia e outros, de diversas marcas.

As mães podem encontrar produtos na área da obstetrícia como cremes anti estrias e de 

hidratação, soutiens de amamentação, cintas de pré e pós-parto, extratores de leite e sacos de 

recolha e conservação de leite materno. 

Na “Sala Bebé” os pais também podem adquirir produtos para alimentação dos seus filhos, 

desde lactentes a crianças mais crescidas. Estão disponíveis leites de transição e preparados para 

lactentes, leites de crescimento, leites especiais, cereais lácteos, farinhas para papas, boiões, 

infusões e sumos.

6.5. Medicamentos de uso veterinário

Um medicamento veterinário é toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 

sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma acção farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [17].

Ao longo do meu estágio, pude constatar que, nesta categoria de produtos, os mais procurados 

são os antiparasitários internos e externos e alguns anticoncepcionais.

 

6.6 Medicamentos manipulados 

Considera-se medicamento manipulado uma fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. A manipulação de medicamentos 

permite um ajuste terapêutico ao perfil patológico individual do doente, sendo uma importante área 

na prática farmacêutica [18].

A Farmácia Porto tem um laboratório com todo o material e matérias-primas necessários para a 

produção de medicamentos manipulados de forma segura segundo as boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados e como define a Portaria n.º594/2004, de 2 de junho: 

Boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e 

hospitalar. 

A rastreabilidade e o registo da preparação de medicamentos manipulados são de extrema 

importância nas farmácias comunitárias. Desta forma, na Farmácia Porto, a preparação de um 

medicamento manipulado (e de qualquer outra fórmula magistral não medicamentosa) implica 

sempre a elaboração de uma ficha de preparação, seguindo o modelo apresentado no Anexo 2; o 

registo dos movimentos das matérias-primas; rótulo apropriado, com nome do produto, nome do 

utente, nome do médico prescritor, lote, validade, preço, quantidade dispensada e contactos da 

farmácia;	 cálculo do preço, tendo em conta a Portaria nº 769/2004, de 1 de julho. Importa 

acrescentar que o cálculo dos honorários da preparação tem por base um fator cujo valor 
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é  atualizado anualmente, na proporção do crescimento do índice de preços ao consumidor, 

divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística. Na Farmácia Porto, todos os documentos 

anteriores são arquivados durante, pelo menos, 3 anos. Quando aplicável, a estes documentos 

faz-se acompanhar uma cópia da respetiva receita médica. 

Caso se tratem de medicamentos manipulados comparticipados, a receita médica deste tipo de 

medicamento não pode conter nenhum outro medicamento e deve sempre incluir a menção 

“Medicamento Manipulado” ou “F.S.A.”(Faça Segundo a Arte). Alguns medicamentos manipulados 

são passíveis de comparticipação de 30% do seu PVP pelo SNS. As fórmulas magistrais às quais 

se aplica o anteriormente exposto encontram-se no Anexo ao Despacho nº 18694/2010, de 16 de 

dezembro.

Durante o meu estágio tive oportunidade de manipular, por diversas vezes, preparações de 

enxofre precipitado em vaselina a diferentes percentagens (para tratamento de escabiose), 

solução de minoxidil a 5% (m/V) (para o tratamento da alopécia androgenética), assim como 

alguns produtos a granel, como o bicarbonato de sódio, o ácido bórico, o óleo de rosa mosqueta, a 

vaselina e o gel de aloé vera. Em todos estes casos, preenchi a respectiva ficha de preparação, 

controlo, rótulo e efetuei o cálculo do PVP. 

6.7 Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são instrumentos com elevada importância na saúde e englobam um 

vasto conjunto de produtos. São destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados para fins 

comuns aos dos medicamentos tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. 

Distinguem-se dos medicamentos por atingirem os objetivos para os quais foram produzidos 

através de mecanismos que não se traduzem em acções farmacológicas, metabólicas ou 

imunológicas [19].

Durante o meu estágio, tive oportunidade de percecionar que de entre os dispositivos médicos 

mais procurados encontravam-se os pulsos, pés e meias elásticas, os artigos de penso, o material 

acústico como tampões para proteção de ouvidos e dispositivos de autodiagnóstico como os 

testes de gravidez e equipamento para determinação de glicémia.

7. CUIDADOS FARMACÊUTICOS 

7.1 Medição da pressão arterial 

A determinação da pressão arterial, PA, é dos parâmetros mais frequentemente determinados 

na farmácia comunitária e reveste-se de uma enorme importância numa sociedade com um 

elevado número de pessoas com doenças cardiovasculares. 
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Para fazer a determinação, na Farmácia Porto, recorre-se a um tensiómetro digital ou a um 

esfigmomanómetro e um estetoscópio e para garantir que o resultado obtido é fiável o 

farmacêutico deve assegurar-se de que o utente está sentado confortavelmente, tranquilo e em 

repouso de, pelo menos 5 a 10 minutos, que não consumiu estimulantes nem fumou na meia hora 

antecedente e que o braço de encontra despido de roupa apertada, apoiado e posicionado à altura 

do peito. Os valores de referência para o diagnóstico de hipertensão arterial são, expressos em 

função de Pressão arterial sistólica/Pressão arterial diastólica, 140/90mmHg em pacientes 

saudáveis e 130/80mmHg em pacientes diabéticos [20].

Grande parte dos utentes a quem determinei a PA eram hipertensos, pelo que foi necessário 

reforçar a explicação dos riscos associados a uma PA elevada e aconselhar e aconselhar hábitos 

de vida saudáveis que pudessem complementar a terapêutica farmacológica.

7.2 Determinação da glicémia 

A determinação da glicémia, por punção capilar, é rápida, simples e fiável. 

Os valores de glicémia ideais num adulto em jejum são de 70-110mg/dL, pós-pandrial ≤ 200 

mg/dL e ocasional ≤ 140 mg/dL. Após a medição da glicémia, cabe ao farmacêutico informar o 

utente para a necessidade de mudança de estilo de vida, caso os valores estejam alterados [21]. 

A determinação da glicémia foi, mais frequentemente solicitada por indivíduos que revelavam 

algum sintoma de hipoglicémia ou apenas para rastrear a Diabetes mellitus, no caso de haver, por 

exemplo, familiares com a doença.

7.3 Determinação do colesterol total e triglicerídeos 

A determinação dos valores de colesterol e de triglicerídeos é realizada por punção capilar, 

utilizando-se uma máquina de leitura com tiras-teste específicas para cada um dos parâmetros. 

Um elevado teor em colesterol no sangue (>190 mg/dL em indivíduos saudáveis ou > 175 mg/dL 

em doentes diabéticos) é um alerta para uma possível avaliação laboratorial completa, pois pode 

levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Tal como a medição da glicémia, estes 

parâmetros devem ser determinados em jejum [21]. 

7.4 Peso corporal, altura e índice de massa corporal 

A monitorização do peso corporal e a sua relação com a altura constituem um importante 

parâmetro na avaliação do risco de desenvolvimento de uma série de patologias, nomeadamente 

as relacionadas com o sedentarismo, como a obesidade. Na Farmácia Porto, uma profissional 

especializada em Nutrição faz o aconselhamento relativo a uma alimentação saudável e ainda a 

alguns suplementos nutricionais que ajudam a equilibrar o peso. 
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7.5 Administração de vacinas e medicamentos injetáveis 

A administração de vacinas e medicamentos injetáveis só pode ser praticada por farmacêuticos 

com formação específica. 

Na Farmácia Porto, existem alguns farmacêuticos especializados na administração de 

injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) o que permite oferecer 

aos utentes um serviço com segurança e qualidade. 

7.6 VALORMED

A VALORMED é uma sociedade que se responsabiliza pela gestão dos resíduos de 

embalagens de medicamentos inutilizáveis. Os medicamentos e produtos farmacêuticos são 

depositados em contentores localizados na farmácia, que quando cheios, são enviados à 

VALORMED que assume a responsabilidade da eliminação dos resíduos de forma segura sem 

prejudicar o meio ambiente [22].

Os utentes podem, assim, entregar na Farmácia Porto as embalagens vazias dos seus 

medicamentos, medicamentos que já não utilizam e medicamentos fora do prazo. Estes são 

colocados num contentor próprio que, quando completo, é recolhido pelo fornecedor responsável. 

O contentor tem sempre de se fazer acompanhar por uma ficha, em triplicado, contendo as 

seguintes informações: nome e número da Farmácia, peso do contentor, rúbrica do responsável 

pelo fecho do contentor, número do armazenista, data de recolha e rúbrica do responsável pela 

recolha do contentor.
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PARTE II. CASOS DE ESTUDO

1. VÍRUS ZIKA

Em meados de 2015 foram relatados os primeiros casos de doença causada pelo vírus Zika no 

Brasil. Entretanto, no final do ano de 2015 e início do ano de 2016, quando iniciei o meu trabalho 

sobre este tema no âmbito do da Unidade Curricular Estágio, eram já mais de 25 o países com 

regiões de transmissão ativa deste vírus. O aumento de casos de microencefalia e doenças 

neurológicas aparentemente relacionadas com o vírus levaram a Organização Mundial de Saúde a 

decretar, a 1 de fevereiro de 2016, o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional [23].

Atendendo às questões que foram sendo colocadas pelos utentes da Farmácia Porto sobre 

este tema, elaborei, em fevereiro de 2016, um panfleto informativo acerca do vírus Zika (Anexo 3) 

que foi disponibilizado aos utentes que requisitavam informações sobre o assunto e também 

àqueles que demonstraram intenção de viajar para regiões endémicas. O panfleto serviu ainda os 

profissionais da Farmácia Porto, que nele encontraram uma fonte de informação acessível e de 

fácil consulta, o que permitiu, mais prontamente, responder a questões que pudessem surgir no 

exercício das suas funções, uma vez que este era um tema emergente e que, nem sempre, as 

informações disponibilizadas pelas autoridades competentes eram de fácil consulta.. 

1.1. O vírus e a doença

O vírus Zika pertence ao género Flavivirus e é conhecido desde 1947, quando foi, pela primeira 

vez, identificado no Uganda em macacos. Foi, mais tarde, encontrado em humanos, onde é capaz 

de desencadear doença, na grande maioria dos casos, assintomática [24].

O vírus é transmitido aos humanos, principalmente, pela picada de um mosquito infetado do 

género Aedes, o mesmo responsável pela transmissão da dengue e da febre amarela. A picada 

ocorre, geralmente, durante o dia, com uma maior prevalência da parte da manhã e ao final da 

tarde. Para além da transmissão através de vetores, esta é ainda possível por via sexual e por via 

transplacentária. Outras vias de transmissão do vírus continuam, hoje, a ser investigadas, 

nomeadamente a transmissão através de transfusões sanguíneas e da exposição laboratorial [24, 

25]. 

A Figura 1 esquematiza as vias de transmissão do vírus Zika. 

A doença provocada pela infeção pelo vírus Zika é, na sua grande maioria, assintomática (em 

cerca de 80% dos casos). Quando ocorrem, os sintomas são inespecíficos, compreendendo 

exantema maculopapular pruriginoso, febre intermitente, hiperemia conjuntival não purulenta e 

sem prurido, artralgia, mialgia, dor de cabeça e, não tão usualmente, edema, dor de garganta, 

tosse, vómitos e hematospermia. A doença é autolimitada, pelo que os sintomas permanecerão, 

não mais do que 3 a 7 dias [26]. 
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Em 2007 foi descrito o primeiro grande surto de doença causada pelo vírus na ilha de Yap, nos 

Estados Federados da Micronésia e, em 2015, no Brasil, foi notificada a associação entre a 

infeção pelo vírus Zika e a Síndrome de Guillain–Barré, uma doença autoimune e ainda a casos 

de microencefalia e doenças neurológicas em crianças, descendentes de mães que haviam sido 

infetadas durante o período de gestação [24].

1.2. O vírus Zika em Portugal

Tal como no resto da Europa, os casos de doença relacionada com o vírus Zika em Portugal, 

estão essencialmente associados a viagens. À data da elaboração do panfleto haviam sido 

confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 6 casos de 

doença atribuídos ao vírus Zika. Hoje, estão já confirmados 18 casos, contabilizados desde o dia 

15 de junho de 2015, todos eles importados e nenhum em mulheres grávidas [27]. 

O mosquito vetor da doença, foi já identificado na Região Autónoma da Madeira, o que faz 

desta região uma zona que requer particular atenção por parte das autoridades de saúde [28].
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1.3. Tratamento e prevenção

Não existe, hoje, um tratamento específico para a doença provocada pelo vírus Zika. Faz-se, 

por norma, o tratamento sintomático, sempre que haja sintomas que o justifiquem, 

nomeadamente, o controlo da febre com a administração de paracetamol. Não existe também uma 

vacina que previna a doença [26].

Não obstante a inexistência de tratamento e de vacinação, existem formas de prevenção que 

deverão ser tidas em conta, nomeadamente e principalmente por quem se deslocar a países /

zonas endémicas, uma vez que os casos de doença relatados em Portugal estão todos 

associados à realização de viagens a esses países [29]. 

Assim, em Portugal, a prevenção deverá incidir sobre as pessoas que fizerem viagens para 

zonas afetadas, nomeadamente para alguns países das Américas, África e ilhas do Pacífico. A 

seguir, descrevem-se cuidados a ter antes, durante e após as viagens [30]:

 Antes da viagem: 

• Ter atenção à informação disponível acerca do vírus, nomeadamente a fornecida pelos 

órgãos/autoridades competentes, como a Direção Geral da Saúde;

• Realizar a consulta do viajante;

• Saber o período do dia em que os vetores do vírus Zika têm maior atividade (durante o início 

da manhã e o final da tarde) por forma a prevenir as picadas;

• Sempre que possível, as grávidas, doentes imunocomprometidos e doentes crónicos deverão 

evitar a deslocação para zonas endémicas.

Durante a viagem:

• Respeitar as instruções de autoridades locais;

• Preferir a roupa com cores claras e, de preferência que permita reduzir a superfície de 

contacto da pele com o mosquito (calças e camisolas de manga comprida);

• Adquirir repelente de insetos, tendo em atenção que as crianças e mulheres em período de 

gestação só poderão usar estes produtos quando autorizadas por um profissional de saúde e, no 

caso de ser necessário o uso de protetor solar, este deverá ser colocado em primeiro lugar, 

seguido do repelente;

• Optar por alojamento com ar condicionado; 

• Usar redes mosquiteiras;

• Saber que existe risco de transmissão sexual de um homem infetado com o vírus, uma vez 

que este pode resistir várias semanas no sémen, pelo que deve ser usado o preservativo.
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Após a viagem:

• A presença de sintomas, ainda que inespecíficos, até 28 dias após o regresso, deverá ser 

motivo para o contacto com a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) ou com um médico, 

mencionando a viagem recente;

• As mulheres grávidas que tenham regressado de uma zona endémica deverão relatar este 

facto nas consultas de vigilância pré-natal;

• Os homens deverão usar preservativo, principalmente com mulheres grávidas ou que tenham 

intenções de engravidar.

1.4. Conclusões

Atendendo ao contexto em que Portugal se inseria relativamente à problemática do vírus Zika, 

foi importante a elaboração deste panfleto. Por um lado, conseguiram-se tranquilizar as pessoas 

uma vez que Portugal não era uma região endémica, sem, no entanto, deixar de alertar para a 

importância dos comportamentos preventivos. 

As principais questões surgiram de mulheres grávidas ou que estavam a pensar engravidar e 

que se mostravam preocupadas com o assunto, nomeadamente pelo relato dos casos de  

desenvolvimento de microencefalia e doenças neurológicas em crianças, descendentes de mães 

que haviam sido infetadas durante o período de gestação. Nestes e em todos os outros casos em 

que foram solicitados esclarecimentos, tentei perceber se a pessoa estaria, de certo modo, em 

risco (por exemplo, por ter viajado ou querer viajar para uma zona endémica) e reforçava as 

indicações de prevenção explanadas no folheto.

Entendi que, ao dirigirem-se aos profissionais de saúde, nomeadamente, aos farmacêuticos, as 

pessoas depositam uma enorme confiança e esperam ficar verdadeiramente esclarecidas, pelo 

que a preparação científica dos profissionais e a atualização do conhecimento sobre o tema 

agradou aos utentes da Farmácia Porto, demonstrando-se uma enorme mais valia no exercício da 

profissão.
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2. A FARMÁCIA E O FARMACÊUTICO 

O direito à saúde e à qualidade de vida, consagrados pela Organização Mundial de Saúde, 

como direitos fundamentais são, hoje, um desafio quanto ao papel e funções do farmacêutico na 

sociedade e ao papel da farmácia enquanto ciência do medicamento [31].

No decurso do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas deparei-me, não raras vezes, 

com um desconhecimento profundo nas pessoas acerca daquilo que é a farmácia, enquanto 

ciência, e daquele que é o papel dos farmacêuticos na sociedade, nomeadamente, no que diz 

respeito ao seu importante, mas discreto, contributo para um sistema de saúde mais justo que 

chega a todos os seus utentes, sem exceção.

É neste contexto que surge, durante o meu estágio curricular, a ideia de trabalhar o tema de 

um modo simples e claro, por forma a poder apresenta-lo à comunidade. Como público alvo desta 

ação, escolhi as crianças do primeiro ciclo do ensino básico, do primeiro ao quarto ano de 

escolaridade, com idades compreendidas, essencialmente entre os 6 e os 10 anos de idade. Esta 

opção deveu-se, essencialmente à capacidade e disponibilidade que este público tem para 

aprender e apreender este tipo de conteúdos e ainda a influência que eles têm junto de outros 

públicos, mais velhos, nomeadamente os seus pais e avós, a quem acabam por transmitir aquilo 

que vão aprendendo de novo.

Com o tema escolhido e o público alvo definido procurei uma escola que me pudesse receber 

para fazer a ação que decorreu no dia 9 de junho de 2016 no Novo Colégio Chupetão, na cidade 

do Porto, para cerca de 40 crianças (Figura 2). A ação consistiu numa sessão teórica subordinada 
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ao tema “O que é a Farmácia e o que fazem os Farmacêuticos”, cuja apresentação usada se 

encontra em anexo a este relatório (Anexo 4). Para além do recurso à apresentação em 

powerpoint, usei na sessão dois almofarizes, um de porcelana e outro de vidro, que mostrei às 

crianças e expliquei a sua utilização, justificando assim serem um dos símbolos da profissão 

farmacêutica. Tive ainda a oportunidade de levar alguns dos produtos do laboratório de 

manipulados da Farmácia Porto para que pudessem experimentar e ver o resultado do nosso 

trabalho, nomeadamente, uma espuma hidratante de mãos, um gel de aloé vera e um cold cream. 

2.1. A Farmácia enquanto ciência

Desde sempre, o Homem desenvolveu formas de curar as suas doenças e lesões, tirando 

partido de materiais naturais, com os quais preparava produtos destinados a esse fim. Pode dizer-

se, portanto, que a história da Farmácia e dos medicamentos é, praticamente, tão antiga como a 

própria humanidade. Foi, no entanto Galeno (131-200 d.C.), a primeira pessoa de que há registo a 

sistematizar as matérias-primas para produção de medicamentos, sendo, por isso, considerado o 

Pai da Farmácia [32].  

Enquanto ciência independente, a Farmácia é, apesar de tudo, muito recente. Resultou do 

desenvolvimento de áreas como a biologia celular e molecular, a química orgânica, a fisiologia e a 

botânica e esteve, durante séculos, ligada à medicina, tendo sido o ensino das duas áreas, 

indissociável. A separação das profissões médica e farmacêutica foi regulamentada no ano de 

1461 [33, 34].  

Hoje, a Farmácia, ou as Ciências Farmacêuticas constituem uma das áreas das ciências da 

vida que estuda especificamente a proveniência, propriedades e técnicas de preparação e 

dispensa dos medicamentos, para que estes possam ser usados corretamente e potenciadas as 

suas mais valias [33].

É atualmente exercida por profissionais com graduação específica, Licenciatura ou Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, diferente daquilo que acontecia até ao século XIX, em que 

a transmissão dos saberes farmacêuticos decorria nas boticas, por transmissão dos 

conhecimentos de profissionais mais velhos e da realização de um exame final [34].

2.2. A Farmácia Comunitária

A função de produção de medicamentos na farmácia de oficina foi sendo substituída, ao longo 

dos tempos, pela indústria farmacêutica, que apresentava capacidade de realizar esta função em 

larga escala, num curto período de tempo. Assim, a farmácia de oficina deu lugar à farmácia 

comunitária que é, por excelência, o local de atuação do farmacêutico. Este setor de atividade 

encontra-se hoje repleto de novos desafios para melhor responder àquelas que são as 
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necessidades da sociedade, nomeadamente no que diz respeito aos critérios de rigor, qualidade e 

eficácia, sem nunca descurar, no entanto, os desafios de sempre [35].

Atualmente, em Portugal, a farmácia comunitária depara-se com duas realidades, que, embora 

muito distintas, são indissociáveis: a sua missão social e o espaço comercial. É impossível falar da 

forte missão social da farmácia, sem se falar no espaço comercial, hoje com uma expressão muito 

significativa na economia nacional, representando cerca de 6% do Produto Interno Bruto, pelo que 

é importante a existência de equipas multidisciplinares afetas às tarefas de gestão da farmácia, 

constituídas por farmacêuticos, gestores e outros profissionais. Ainda assim, a essência do 

exercício da atividade farmacêutica na farmácia comunitária está, naturalmente, mais orientada 

para a vertente social, observável pela preocupação com o acesso ao medicamento, acontecendo 

frequentemente a concessão de medicamentos a crédito aos utentes; pela preocupação com a 

continuidade da terapêutica, levando à dispensa dos medicamentos mesmo na ausência de 

renovação da prescrição médica, por impedimento da marcação de consulta; pela participação na 

recolha de medicamentos com prazo de validade excedido ou de medicamentos que já não são 

usados; pela promoção do uso de medicamentos genéricos, entre outros. A orientação clara para 

vertente social espelha-se também na congregação, hoje em dia, de serviços que não estavam 

afetos às farmácias e dos quais se destacam a prestação de determinados serviços farmacêuticos 

como a administração de injetáveis e outros medicamentos, prestação de primeiros socorros, 

desenvolvimento de campanhas de informação e elaboração de programas de educação para a 

saúde. Estes serviços aproximam-se assim dos utentes que deles necessitam [35]. 

Todo este contexto não coloca, nem deverá colocar em causa, nunca, a função primordial das 

farmácias comunitárias, onde são garantidas, através do ato farmacêutico, a eficácia e a qualidade 

da distribuição dos medicamentos, a dispensa do medicamento e a promoção da saúde pública 

[34].

2.3. O Farmacêutico

O farmacêutico é o profissional legalmente habilitado ao exercício das atividades relacionadas 

com a prática da farmácia, nomeadamente, ao nível da farmácia comunitária, da farmácia 

hospitalar, da indústria farmacêutica, da distribuição por grosso de medicamentos, das análises 

clínicas e de outras atividades de índole analítica, como é o exemplo das análises hidrológicas e 

toxicológicas [36]. 

O exercício da profissão farmacêutica é regulado pela Ordem dos Farmacêuticos e é exclusivo 

de quem detém o grau de Licenciado ou Mestre em Ciências Farmacêuticas, passível de ser 

obtido numa das nove instituições de ensino superior público e privado que o atribuem em 

Portugal [37].

Os farmacêuticos, técnicos do medicamento por excelência, intervém em todo o ciclo de vida 

do medicamento. Isto significa que, desde o momento em que o medicamento é pensado até ao 
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momento em que ele é dispensado na farmácia comunitária, ou mesmo quando a ela volta para 

ser devidamente eliminado, em todas estas etapas, existe a intervenção do farmacêutico [38]. 

A atividade destes profissionais encerra um muito elevado grau de responsabilidade, seja na 

produção de medicamentos, onde são responsáveis pela avaliação e manutenção da sua 

qualidade, eficácia e segurança, seja na dispensa aos utentes, tanto nas farmácias comunitárias 

como nas hospitalares e em outros locais autorizados a comercializar medicamentos, 

nomeadamente MNSRM [38].

O papel desempenhado pelo farmacêutico na esfera da monitorização de sistemas de 

qualidade relacionados com os diferentes estadios do medicamento, obriga a que o INFARMED, 

para salvaguarda da Saúde Pública, tenha conhecimento através de um registo dos profissionais 

que assumem a responsabilidade técnica no exercício da actividade farmacêutica na área do 

medicamento [38].

Na farmácia comunitária, os farmacêuticos prestam, todos os dias e sem necessidade de 

agendamento ou marcação, inúmeros atos farmacêuticos que oferecem confiança, qualidade e 

segurança ao circuito do medicamento, pelo que o seu lugar no sistema de saúde é reconhecido, 

unanimemente e em primeira instância perante a população que servem. Este trabalho, que se faz 

todos os dias, constitui a principal “arma” da farmácia comunitária face aos desafios de hoje [35]. 

2.4. Conclusões

A deslocalização à comunidade fez-me percecionar e despertar para realidades a que não 

estamos tão atentos ao balcão da farmácia, nomeadamente quando falamos de públicos tão 

jovens como o público alvo desta ação, com o qual não contactamos tão frequentemente no 

contexto profissional. 

Os alunos do Novo Colégio Chupetão receberam-me de uma forma muito calorosa e genuína, 

tendo cumprido a meu ver, os objetivos que havia delineado, uma vez que, no final da sessão, 

quando questionados relativamente às mesmas situações que fui abordando durante a 

apresentação, as respostas das crianças foram bastante satisfatórias.

A ação constituiu, não só uma aproximação entre o farmacêutico enquanto profissional de 

saúde com os utentes, mas também da Farmácia Porto com a comunidade envolvente, revelando-

se uma clara mais valia para a farmácia e um fator de distinção relativamente às restantes.
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3. PROTEÇÃO SOLAR

Com a chegada das estações mais quentes, o aumento do período diurno e, portanto, do 

número de “horas de sol”, chega também a vontade de adquirir um tom de pele mais bronzeado 

através da exposição à radiação solar. É certo que hoje as pessoas estão mais despertas para os 

perigos da exposição ao sol, nomeadamente por estarem conscientes do risco de queimaduras e 

cancro cutâneo, por isso, na generalidade das pessoas, existe uma tendência para a procura de 

informação sobre a proteção solar. 

Sabemos hoje que os hábitos de proteção solar não devem apenas ser tidos nas estações 

mais quentes, mas sim durante todo o ano, sempre que exista exposição prolongada ao sol. 

Sabemos ainda que o sol é essencial para que desenvolvamos uma série de processos biológicos 

e, assim sendo, nem sempre é fácil encontrar um compromisso entre estas duas premissas. 

Foi na tentativa de auxiliar e informar as pessoas e porque acredito que o papel dos 

farmacêuticos neste assunto é tão importante que nasceu a ideia, no decurso do meu estágio 

curricular, de trabalhar o tema e apresenta-lo à comunidade. Decidi dirigir, mais uma vez, esta 

ação às crianças, desta feita às do ensino pré-escolar (com idades compreendidas entre os 3 e os 

6 anos), pelas mesmas razões que apresentei para o desenvolvimento do tema “A Farmácia e o 

Farmacêutico”.

A ação decorreu no dia 17 de junho de 2016 na Escola Oga Mitá, na cidade do Porto, para 

cerca de 20 crianças (Figura 3). A ação consistiu numa sessão teórica subordinada ao tema “A 

importância da proteção solar nas crianças”, cuja apresentação usada se encontra em Anexo a 
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este relatório (Anexo 5). Nesta sessão fiz ainda uma pequena abordagem ao tema “O que é a 

Farmácia, aproveitando, nomeadamente, para lhes falar sobre o almofariz enquanto símbolo da 

profissão farmacêutica e da farmácia enquanto ciência e arte da preparação e dispensa dos 

medicamentos. Para, de certo modo, despertar o interesse das crianças e mostrar-lhes a 

aplicação prática de alguns conceitos transmitidos, apresentei-lhes uma espuma hidratante de 

mãos, um gel de aloé vera e um cold cream elaborados no laboratório de manipulados da 

Farmácia Porto. No final da sessão foram oferecidos às crianças uma amostra de um protetor 

solar pediátrico, um estojo com lápis de cor, desenhos para colorirem e um certificado de 

participação na sessão (Anexo 6). 

3.1. A importância da Pele

Para se compreender verdadeiramente a importância da proteção solar, é primeiro necessário 

entender a importância da manutenção de uma pele saudável. 

A pele é o maior órgão do corpo humano, com uma superfície total que pode ultrapassar os 1,5 

m2, apesar de possuir apenas uma espessura de cerca de 0,5 mm nas pálpebras e 4 a 5 mm nas 

palmas das mãos e plantas dos pés [39]. 

A sua importância está diretamente relacionada com as funções que exerce, nomeadamente a   

função de regulação da temperatura corporal, defesa contra agentes externos, função estrutural 

de suporte e funções sensoriais [39].

A regulação da temperatura corporal advém da sua elevada vascularização que possibilita um 

débito circulatório médio global de meio litro por minuto. A pele tem ainda uma grande capacidade 

de eliminar suor. Em situações extremas, podem atingir-se níveis de eliminação de suor na ordem 

dos dez litros por dia [39].

A função de defesa da pele está relacionada com a sua capacidade de formar uma barreira à 

entrada dos agentes externos, que têm dificuldade em atravessar a epiderme que é a camada 

mais superficial da pele constituída por queratinócitos e que contacta com o meio externo através 

de uma camada de células mortas, os corneócitos, que constituem o extrato córneo. Na epiderme 

encontram-se também os melanócitos, que são os responsáveis pela coloração da pele, podendo 

ser estimulados a produzir mais melanina pela radiação solar, conferindo assim alguma proteção 

contra esta. Por fim, as células de Langerhans, também presentes na epiderme têm um papel 

importante na resposta imunitária às substâncias que conseguem permear a epiderme [39, 40].

A função estrutural de suporte está diretamente relacionada com a derme, camada situada 

imediatamente abaixo da epiderme constituída por fibras de colagénio que conferem à pele uma 

grande resistência à rotura e por fibras elásticas que lhe conferem elevada elasticidade [39].

As funções sensoriais estão intimamente ligadas à presença na epiderme, de células 

sensoriais denominadas células de Merkel, que são mecanorrecetores associados ao tato [40].
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A pele é desempenha funções muito importantes, por isso, é importante protegê-la, 

nomeadamente da radiação solar.

3.2. A Radiação Solar

A radiação solar compreende praticamente todas as radiações do espectro electromagnético. 

Apesar disso, nem todas as gamas de radiação chegam até nós. Podemos dizer que a atmosfera 

que envolve a Terra funciona como um filtro capaz de reter grande parte da radiação incidente, 

protegendo-nos a nós, humanos, e a outros seres vivos e possibilitando a existência de vida, tal 

qual a conhecemos. À superfície terrestre chega, assim, radiação com comprimentos de onda na 

gama dos 290 a 4000 nm, ou seja, na zona do ultravioleta, visível e infravermelho [41].

A radiação ultravioleta (UV) subdivide-se em: radiação ultravioleta do tipo C (UVC), a de maior 

frequência e menor comprimento de onda, que se situa no espectro entre os 100 e os 290nm, que 

não chega à superfície terrestre, sendo completamente retida na atmosfera, ao nível da camada 

de ozono, é usada como processo de esterilização; a radiação ultravioleta do tipo B (UVB), que se 

situa no espectro entre os 290 e os 320nm, induz a produção de vitamina D na pele e estimula a 

produção de melanina pelos melanócitos e é também responsável pelo envelhecimento cutâneo e 

por fenómenos de carcinogénese; a radiação ultravioleta do tio A (UVA), que se situa no espectro 

entre os 320 e os 400nm, é a radiação menos energética e está envolvida na excitação de 

substâncias fotossensibilizantes [41]. 

A radiação visível situa-se no espectro eletromagnético entre os 400 e os 800 nm e é essencial 

à visão da grande maioria dos animais, é responsável pelos processos de fotossíntese, 

constituindo, portanto, a fonte da energia acumulada nos combustíveis fósseis, como o carvão e o 

petróleo [41].

A radiação infravermelha situa-se no espectro eletromagnético entre os 800 e os 17.000nm  e 

tem um papel importante na manutenção da temperatura ideal à preservação da vida e, promove a 

evaporação da água e é responsável pela formação dos ventos que transportam as nuvens.

Em condições normais, a radiação solar que alcança a superfície da Terra é essencialmente 

constituída por radiação na zona do infravermelho e do visível em igual proporção, sendo 

constituída apenas por uma muito pequena parte de radiação UV [41].

3.3. A Exposição Solar

Da exposição da pele à radiação solar podem advir três tipos de reações: as reações 

fisiológicas, das quais fazem parte o eritema actínico, a pigmentação, o espessamento da 

epiderme e a síntese de vitamina D; as fotodermatoses, que incluem fotodermatoses por agentes 

fotossensibilizantes externos (que fazem a fotossensibilização de forma sistémica ou por 

contacto), fotodermatoses idiopáticas (como  o prurigo actínico, a erupçäo juvenil da Primavera e o 
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eczema fotossensível), doenças e síndromes com fotossensibilidade cutânea ou precipitadas ou 

agravadas pelo sol (como o lupus eritematoso, a psoríase, a rosácea, a pitiríase rubra pilar, o 

herpes simples, o eczema, o vitíligo e a acne vulgar); o fotoenvelhecimento e a fotocarcinogénese 

[42].

Atendendo a que a preocupação com a aquisição de “bronzeado” (aumento de pigmentação)  e 

produção de vitamina D motivam, nos dias de hoje a exposição solar, por vezes até de forma 

indevida, parece-me importante explorar um pouco mais estas reações fisiológicas da pele à 

radiação solar [42].

O estímulo da produção de melanina pelos melanócitos através da exposição à radiação solar 

constitui hoje um objectivo procurado pela generalidade das pessoas. A aquisição de uma pele 

“bronzeada” é considerada factor de beleza e de vitalidade. A pigmentação induzida pelo sol 

ocorre de duas formas distintas, imediata e tardia. A pigmentação imediata é provocada, 

essencialmente, pela radiação UVA, mas também pela visível, aparece logo depois da exposição 

ao sol e dura algumas horas. É devida à oxidaçäo da melanina e é mais ou menos intensa 

consoante a pigmentação de base for também mais ou menos intensa. A pigmentação imediata 

não parece ter efeitos preponderantes na proteção contra os efeitos nocivos da radiação. A 

pigmentação tardia é promovida, maioritariamente pela radiação UVB, embora a radiação UVA 

também tenha algum papel. Ocorre 48/72 horas após a exposição solar e vai aumentando 

subsequentemente. Esta pigmentação deve-se aumento de produção de melanina pelos 

melanócitos e confere, por isso, protecção da pele contra a radiação solar [42]. 

A produção de vitamina D3 é estimulada, através de reacções fotoquímicas, pela radiação 

UVB. Esta radiação promove a transformação do 7-dehidrocolesterol que se encontra na pele 

(principalmente na camada de Malpighi) em pré-vitamina D3, que origina, vitamina D3 por um 

processo de isomerização. Posteriormente, a vitamina D3 é transportada para o fígado e rim, onde 

é convertida em compostos biologicamente activos, que facilitam a absorção do cálcio na mucosa 

intestinal e as trocas deste mineral nos ossos. O défice de exposição ao sol foi, outrora, causa de 

raquitismo em crianças com dietas pouco equilibradas. Atualmente as dietas dos países ditos 

desenvolvidos é suficiente preencher as necessidades diárias, não se observando raquitismo por 

este motivo [42].

Facilmente entendemos que a exposição à radiação solar pode ser muito benéfica, se tidos em 

conta os seus riscos, pelo contrário, se estes forem ignorados, podemos ter situações não 

fisiológicas como as já descritas [42]. 

Verificam-se variações individuais significativas determinadas geneticamente na suscetibilidade 

aos efeitos nefastos do sol. Existe, no entanto, uma classificação de seis fototipos distintos, 

proposta por Fitzpatrick, tal como mostra a Tabela I, que permite prever o comportamento da pele 

quando exposta à radiação, acordo com a história de anteriores exposições e certas 

características étnicas, permitindo orientar as medidas de protecção/prevenção e planear os 

protocolos de tratamento [42].
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3.4. Proteção contra a Radiação Solar

A proteção solar é muito mais abrangente do que a utilização de um creme fotoprotetor 

adequado ao tipo de pele de um determinado indivíduo. Na verdade, ela compreende vários 

aspetos que vão desde a seleção de roupa adequada à opção por horas em que a radiação solar 

incidente à superfície da Terra não é tão intensa [43]. 

Uma exposição solar segura deverá, em primeira instância, ter em conta o horário em que 

decorre e durante quanto tempo. No período compreendido entre as 11 e as 13 horas, a 

intensidade da radiação incidente é muito alta, pelo que são consideradas as horas mais 

prejudiciais. Assim, devem ser preferidas, sempre que possível, os períodos até às 11h e depois 

das 17h, com uma atenção muito especial às crianças, por serem naturalmente, uma população 

mais vulnerável. Se for o caso de uma exposição prolongada, como acontece num período de 

férias na praia, o tempo de exposição deverá ser aumentado gradualmente com o aumento da 

tolerância. Uma outra forma de avaliar os períodos em que a exposição solar é menos prejudicial é 

através da avaliação do tamanho da sombra, que será tanto maior quanto menor for o perigo da 

exposição [43, 44].

Uma outra importante questão é a escolha do vestuário, de relevar, desde logo, a utilização de 

um chapéu que possa proteger o cabelo e couro cabeludo, não descurando a cara, pelo que 

deverá ter pala ou abas. As crianças e pessoas com fototipos mais sensíveis devem usar, sempre 

que possível, roupa clara, não apertada e fresca, por forma a diminuir a área corporal exposta ao 

sol [43].
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Tabela I. Classificação de Fitzpatrick relativa aos fototipos de pele.
Adaptado de [41].

Fototipo

Fototipo I Queimadura solar fácil e frequente
Pigmentação nula ou quase nula

Fototipo II Queimadura solar fácil e frequente

Pigmentação discreta às vezes

Fototipo III Queimadura solar rara

Pigmentação constante

Fototipo IV Queimadura solar raríssima ou ausente
Pigmentação constante e intensa

Fototipo V Raças moderadamente pigmentadas

Fototipo VI Raça negra
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Uma atenção especial deverá ser tida aquando da permanência na água, uma vez que esta é 

capaz de se deixar atravessar pela radiação até profundidades razoáveis e é capaz de aumentar a 

toxicidade da RUV, estimulando, em consequência, a produção de melanina pelos melanócitos. 

Assim, estar dentro de água não diminui os riscos associados a uma exposição excessiva mas, 

pelo contrário, poderá ainda potencia-los [43].

A proteção da pele com produtos, designados commumente de protetores ou filtros solares 

constitui talvez uma das mais importantes, mais difundidas e mais usadas medidas de proteção 

contra a radiação solar. Estes produtos podem ser de dois tipos: físicos e químicos, embora esta 

classificação não esteja totalmente correta, uma vez que ambos possuem compostos químicos e 

ambos acabam por ter o seu papel, em última instância, por processos físicos. De qualquer das 

formas, por estar tão enraizada esta classificação, prossigamos com ela [43]. 

Os filtros físicos têm a capacidade de dispersar a radiação que neles incide, exibindo por isso, 

eficácia em todos os comprimentos de onda. Os mais usados em formulações atualmente são o 

dióxido de titânio, o talco, o óxido de magnésio, o óxido de zinco, o caulino e o ictiol. Estes filtros 

têm coloração, geralmente branca e, para exercerem o seu papel têm de formar tuma película 

espessa na superfície da pele, o que os torna do ponto de vista galénico desagradáveis e mal 

aceites pelos utilizadores. Ainda assim são muito úteis e largamente utilizados em áreas pequenas 

como os lábios, cicatrizes, ou lesões de vitíligo [43]. 

Os filtros químicos absorvem a radiação, e dissipam a energia sob a forma de calor para os 

tecidos adjacentes. São provenientes de diversos grupos químicos e possuem distintos espectros 

de absorção [43].

A água desempenha um papel fulcral nos processos biológicos que ocorrem no nosso 

organismo. Os cuidados com a hidratação assumem particular importância em dias de maior calor 

e/ou de exposição solar mais prolongada, em que a perda de água através do suor e Perda 

Transepidérmica de água está aumentada. É assim, essencial, para prevenir a desidratação, o 

consumo de água, ingestão de frutas e legumes.

3.5. Conclusões

Os alunos da Escola Oga Mitá estão já despertos para assuntos e temáticas que poderão não 

ser tão usuais nas faixas etárias em que se incluem, nomeadamente no que diz respeito à prática 

de reutilização dos materiais, o despertar para hábitos alimentares saudáveis, a articulação entre o 

bem estar físico e psicológico, entre outros. Este contexto facilitou imenso a intervenção junto 

deles acerca do tema da proteção solar, tendo tido o melhor retorno aquando da realização de um 

pequeno questionário oral no final da sessão.

O facto de estar programada a ida daquelas crianças para a praia na semana seguinte à 

apresentação e o facto de lhes ter mostrado uma apresentação de powerpoint muito simples, 

baseada quase exclusivamente em imagens, contribuíram certamente para a manutenção da 

atenção durante a sessão e para o processo de aprendizagem.  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4. SAÚDE ORAL

O estado da saúde oral de um indivíduo condiciona fortemente a sua saúde em geral, uma vez 

que alguns dos problemas que afetam o organismo poderão ter na cavidade oral a sua primeira 

manifestação. A saúde oral não deve, portanto, ser desconsiderada ou menosprezada. 

Até 2020, a Organização Mundial de Saúde definiu metas a atingir neste campo que obrigam 

ao reforço da promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais, contando para isso com o 

contributo dos profissionais de saúde e de educação. Em Portugal, para cumprir as metas 

acordadas estabeleceu-se um Programa Nacional de Saúde Oral, da responsabilidade do 

Ministério da Educação que delineia uma estratégia global de intervenção nos ambientes onde as 

crianças e jovens vivem e estudam [45, 46]. 

Por forma a contribuir para o cumprimento destas metas, embora de forma modesta e não 

formal e também porque, todos os dias, ao balcão da farmácia, os produtos destinados à 

higienização da boca, prevenção e tratamento de doenças orais são muitíssimo procurados, 

decidi, no decurso do meu estágio curricular, trabalhar também este tema. Acredito que, a par dos 

médicos dentistas, também os farmacêuticos possuem uma elevada responsabilidade na 

promoção da saúde oral.

O público alvo deste trabalho foram as crianças dos 3 aos 10 anos de idade e a comunicação 

foi dirigida a elas e aos seus pais, uma vez que se materializou na entrega de um folheto 

informativo sobre a temática (Anexo 7) e que algumas crianças não sabiam ainda ler (Figura 4). A 
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Figura 4. Fotografias da entrega das escovas, pastas de dentes e folhetos acerca da saúde oral na criança 
e da experimentação dos produtos do laboratório da Farmácia Porto.
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razão da escolha deste público prendeu-se, essencialmente, com a possibilidade de aproveitar os 

grupos de crianças para os quais havia feito as duas sessões já aqui explanadas, intituladas “O 

que é a Farmácia e o que fazem os Farmacêuticos” e “A importância da Proteção Solar nas 

crianças” e também porque o programa do Ministério da educação se destina aos públicos jovens, 

nomeadamente por se tratar de um programa de prevenção. Juntamente com a entrega dos 

panfletos, foram entregues escovas e pastas de dentes adequadas às idades em questão.

 

4.1. A importância da Higiene Oral

Uma higiene oral correta e eficaz é aquela que consegue remover todos os restos de alimentos 

da cavidade oral e impede, em simultâneo, o desenvolvimento bacteriano e a consequente 

destruição dos dentes e gengivas por ação dos ácidos que resultam do metabolismo destas 

bactérias. Hábitos de higiene oral devem ser iniciados aquando do nascimento dos primeiros 

dentes, por forma a evitar o desenvolvimento de placa bacteriana (filme que se forma em volta dos 

dentes e gengivas, constituído por bactérias, estruturas de adesão destas e restos alimentares) e 

destruir a que, inevitavelmente se vai formando. A presença de placa bacteriana e a sua não 

eliminação está na origem de problemas como a cárie dentária, o tártaro (a sua remoção não é 

possível numa escovagem normal, sendo feita necessariamente por um profissional de saúde oral) 

e outras doenças que poderão levar, em última instância, à perda do dente ou dos dentes afetados 

[47].

Hábitos como a escovagem, o uso de fio dentário e a consulta, pelo menos 1 vez por ano, com 

um médico dentista constituem, a par de uma alimentação equilibrada, os cuidados básicos para 

uma higiene oral satisfatória [47].

É, portanto, percetível a importância de uma correta e eficaz higiene oral que permite a 

manutenção de dentes, gengivas e restante cavidade oral em bom estado. A questão da imagem e 

a consequente relação com a auto-estima do indivíduo não deve ser descurada, uma vez que 

pode ter consequências nefastas na sua saúde geral e afetar as relações sociais [47].

4.2. A Cárie

A cárie é uma doença que consiste na destruição total ou parcial de um ou mais dentes, devido 

ao metabolismo das bactérias existentes na cavidade oral. Quando ingerimos alimentos com 

elevado teor em açúcares, as bactérias cariogénicas têm a capacidade de os decompor levando à 

formação de ácidos que atuam diretamente nos dentes, dissolvendo o seu conteúdo mineral. A 

ação destas bactérias é potenciada se estes alimentos forem ingeridos nos intervalos das 

refeições ou no período antes de deitar. Uma higiene oral deficiente promove, portanto, o 

aparecimento de cáries, que em algumas situações poderão levar ao condicionamento da saúde 

geral do indivíduo [48].
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A presença de cáries pode provocar, em algumas situações, desconforto e dor. Isto acontece 

quando os ácidos produzidos pelo metabolismo bacteriano atingem a dentina, uma camada mais 

interna do dente e menos dura que é mais facilmente dissolvida, permitindo a exposição de 

terminações nervosas que, quando sujeitas a estímulos, resultem na sensação de dor [48].

A presença de uma cárie deverá ser confirmada e tratada por um médico dentista. Existem, no 

entanto, alguns cuidados de prevenção, como os explanados a seguir [49]:

• Efetuar uma boa higiene oral;

• escovar os dentes com um dentífrico contendo flúor depois das refeições, pelo menos, duas 

vezes por dia; 

• Não esquecer a escovagem nocturna que é a mais importante;

• Passar o fio dentário entre os dentes pelo menos uma vez por dia;

• Optar por refeições nutricionalmente equilibradas;

• Não sendo possível a escovagem após uma refeição, poderá ser mascada uma pastilha 

elástica que, no entanto, não é substituta da escovagem; 

• Consultar o médico dentista com regularidade;

• Em alguns casos poderá ser aconselhado, pelo médico dentista, a utilização de suplementos 

de flúor e a colocação de selamento de fissuras em alguns dos dentes mais suscetíveis ao 

desenvolvimento de cáries, nomeadamente molares e pré molares. 

4.3. Prevenção e higiene oral

O primeiro passo para a prevenção das doenças orais é a opção por uma dieta equilibrada e 

variada, que evita os açúcares nos intervalos entre refeições. Outro passo importante é a 

aquisição de hábitos de higiene oral corretos e eficazes, nomeadamente no que diz respeito à 

escovagem e à utilização de fio dentário [50].

4.3.1. Escovagem

A escovagem dos dentes deve obedecer a um regra simples: 2x2x2, ou seja, pelo menos, duas 

vezes por dia, pelo menos, 2 minutos de escovagem e deverá haver, pelo menos, 2 horas depois 

da escovagem em que não são ingeridos alimentos [50].

A escova de dentes, manual ou elétrica, é um instrumento essencial à escovagem, deve ser 

suave para não magoar nem ferir as gengivas e deverá ser trocada a cada 3 meses, o 

correspondente à mudança de escova, em todas as estações do ano, mesmo se não forem 

observados evidentes sinais de desgaste (uma vez que ter-se-ão já acumulado nos filamentos 

inúmeros microorganismos) [50].

Uma escovagem eficaz cumpre as seguintes indicações [47]:
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• Inicia-se nos dentes posteriores, nomeadamente os molares e vai passando, 

progressivamente para os anteriores, nomeadamente caninos e incisivos;

• A parte externa do dente deverá ser limpa fazendo movimentos circulares ou verticais com a 

escova, por forma a limpar, desde a gengiva ao limite da superfície do dente;

• A parte mastigatória dos dentes molares e pré molares deverá ser limpa apoiando os 

filamentos da escova sobre a sua superfície e efetuando movimentos circulares;

• Por fim, deverá ser escovada a língua, desde a base até à ponta.

Nas crianças, a escovagem deverá obedecer às seguintes regras, de acordo com as normas 

da Direcção Geral da Saúde [49]:

• Dos 0 aos 3 anos de idade: deverá ser realizada pelos pais, a partir da erupção do primeiro 

dente, 2 vezes por dia, sendo uma obrigatoriamente ao deitar, utilizando uma gaze, dedeira ou 

escova de filamentos suaves e com tamanho adequado;

• Dos 3 aos 6 anos de idade: deverá ser realizada progressivamente pela criança, devidamente 

supervisionada, 2 vezes por dia, sendo uma obrigatoriamente ao deitar, utilizando escova de 

filamentos suaves e com tamanho adequado (deverá ser usado um dentífrico com flúor - 1000 a 

1500 ppm - numa quantidade aproximada ao tamanho da unha do 5º dedo da criança;

• A partir dos 6 anos de idade: deverá ser realizada pela criança, devidamente supervisionada, 

2 vezes por dia, sendo uma obrigatoriamente ao deitar, utilizando uma escova de filamentos 

suaves (deverá ser utilizado um dentrífico com flúor - 1000 a 1500 ppm - numa quantidade 

aproximada ao tamanho de uma pequena ervilha).

4.3.2. Uso de fio dentário

Para uma correta utilização do fio dentário deverão ser retirados da embalagem, por cada 

utilização, aproximadamente 25 a 40cm de fio e enrolados no dedo médio de uma mão a  sua 

maior parte, o restante, deverá ser enrolado no dedo médio da outra mão. Com recurso aos 

polegares deve retirar os restos de alimentos dos dentes apoiados no maxilar e com a ajuda dos 

indicadores retirar dos dentes apoiados na mandíbula [47]. 

Nas crianças, o fio dentário, pelas suas reconhecidas vantagens ao nível de uma eficaz higiene 

dos espaços interdentários, deverá ser introduzido assim que possível, acreditando-se que por 

volta dos 8-10 anos a criança começa terá já uma destreza manual e autonomia necessárias [49].

4.4. Conclusões

Apesar de muitas vezes abordado, o assunto da higiene oral volta hoje a ser uma 

preocupação, pelo que a intervenção feita ao nível desta temática, embora muito modesta, parece-

me ter tido um verdadeiro impacto no público alvo. 
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O retorno que tive dos pais e avós das crianças que se deslocaram nos dias posteriores à 

Farmácia Porto foram a prova disso mesmo. Creio que o facto de lhes ter transmitido que aquela 

informação era também para os pais deles e a oferta de uma escova e pasta de dentes foram 

essenciais para o sucesso da intervenção.
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6. CONCLUSÃO

A unidade curricular Estágio coloca os estudantes, futuros mestres em Ciências Farmacêuticas, 

diante daquelas que poderão vir a ser algumas das suas funções na prática profissional, 

revestindo-se assim de uma enorme importância e pertinência.

Desenvolvi a unidade curricular numa farmácia com um elevado número de atendimentos 

diários, com horário alargado, uma grande equipa de colaboradores e um leque muito alargado de 

utentes, um espaço físico de grandes dimensões e um conjunto muito vasto de medicamento se 

outros produtos de saúde. A opção pela Farmácia Porto permitiu-me um vislumbre muito alargado 

das tarefas de um farmacêutico na farmácia comunitária e a aquisição, e entre outras, de 

capacidades de adaptação e responsabilidade profissional.

No que diz respeito aos casos de estudo que desenvolvi, penso que foram ao encontro dos 

objetivos que me propus atingir. Optei por dar especial enfoque ao papel que o farmacêutico 

deverá ter enquanto interveniente na sociedade e no meio em que está inserido, o que se traduziu 

nos temas escolhidos. Cada um deles acabou por ser selecionado tendo em conta situações que 

foram acontecendo no decorrer do meu estágio, por lacunas de informação das quais me ia 

apercebendo e tentando colmatar, ainda que de forma discreta e modesta.

A abordagem ao vírus Zika materializou-se num folheto informativo que serviu, em primeira 

instância, para os colaboradores da Farmácia Porto se atualizarem quanto ao assunto, foi  ainda 

oferecido aos utentes que solicitavam informação sobre o vírus e àqueles que revelavam ter 

intenção de fazer viagens para regiões endémicas. Na Farmácia Porto, este panfleto dispensou a 

consulta de informação difusa, oferecendo uma resposta rápida e baseada nos comunicados das 

principais autoridades portuguesas e mundiais de saúde.

No que diz respeito às apresentações que fiz na comunidade, nomeadamente acerca dos 

temas “O que é a Farmácia e o que fazem os Farmacêuticos”, “A importância da Proteção Solar 

nas crianças” e “A importância da Higiene Oral na criança” (este último materializado também em 

folheto informativo) penso terem tido um impacto muito positivo, percecionado por mim no final das 

sessões, em que tive a oportunidade de realizar pequenos questionários, ainda que apenas 

oralmente e também pelo retorno dado pelos pais das crianças, quando se dirigiram, 

posteriormente, à farmácia e ainda pelo retorno que acabou por nos chegar por parte das 

educadoras.

No decorrer do meu estágio e, particularmente, no desenvolvimento dos casos de estudo, 

entendi que o desconhecimento de um determinado assunto pelos utentes é uma oportunidade 

única para o estreitamento da relação entre estes e o farmacêutico. Esta capacidade de poder  

mesmo vir a mudar a vida de uma pessoa acredito ter sido, uma das mais importantes lições que 

tirei dos seis meses de trabalho. 

Sem dúvida que o estabelecimento de relações interpessoais, o trabalho em equipa e o espírito 

de entreajuda que desenvolvi na Farmácia Porto foram fulcrais para o sucesso desta importante 

etapa da minha vida. 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ANEXOS

Anexo 1. Calendário de Formações recebidas no âmbito do Estágio na 
Farmácia Porto

1, 2 e 3 de fevereiro - Formação Externa nas instalações da Pierre Fabre no Porto 

(Avène, Klorane e René Furterer)

19 de abril - Formação na Farmácia Porto promovida pela Pfizer acerca da Depressão e 
Ansiedade

18 de maio - Formação na Farmácia Porto acerca dos produtos Curaprox (escovas e 

pastas de dentes, fios dentários, escovilhões e colutórios)

19 de maio - Formação na Farmácia Porto acerca dos produtos Xamane (Bonum, 
Adipoal, Uroprev, Magnésio Xamane, Natalfil, Sendril)

23 de maio - Formação na Farmácia Porto acerca de todas as gamas de produtos da 

marca SVR 

31 de maio - Formação na Farmácia Porto acerca dos produtos Dentaid (Vitis)

1 de junho - Formação na Farmácia Porto promovida pela Uriage (gama Bariésun, Gyn-
Phy e desodorizantes)

7 de junho - Formação na Farmácia Porto promovida pela Merck (Vigantol Etten e UL 

250)

8 de junho - Formação na Farmácia Porto promovida pela Zambom (Spidiplast e 
Fluimucil)

14 de junho - Formação na Farmácia Porto acerca dos produtos AtyFlor e Pulmiben

15 de junho - Formação na Farmácia Porto promovida pela MEDA (Saugella, Sargenor e 

Venoparil gel)
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20 de junho - Formação na Farmácia Porto promovida pela ISDIN (Fotoprotetores, 

Verrutop e Bexident)

23 de junho - Formação na Farmácia Porto promovida pela Angelini (Primus)

27 de junho - Formação na Farmácia Porto acerca dos produtos Tricovel

5 de julho - Formação na Farmácia Porto promovida pela Tilman (gamas Biolys e Elimin)

6 de julho - Formação na Farmácia Porto promovida pela Omega Pharma (Cellulase e 
Xanthigen)

11 de julho - Formação na Farmácia Porto acerca do produto Daflon

12 de julho - Formação na Farmácia Porto promovida pela Inner Good Suplementos

15 de julho - Formação na Farmácia Porto promovida pela Noreva (Sensidiane) 
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Anexo 2. Modelo de ficha de preparação do Laboratório de Manipulados 
da Farmácia Porto 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Anexo 3. Panfleto Vírus Zika
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Anexo 4. Apresentação “O que é a Farmácia e o que fazem os 
Farmacêuticos?”

Camilo Filipe da Costa Rebelo �52



Relatório de Estágio | Farmácia Porto

Camilo Filipe da Costa Rebelo �53



Relatório de Estágio | Farmácia Porto

Camilo Filipe da Costa Rebelo �54



Relatório de Estágio | Farmácia Porto

Camilo Filipe da Costa Rebelo �55



Relatório de Estágio | Farmácia Porto

Camilo Filipe da Costa Rebelo �56



Relatório de Estágio | Farmácia Porto

Anexo 5. Apresentação “A importância da Proteção Solar nas crianças” 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Anexo 6. Certificado de participação na sessão “A importância da 
Proteção Solar nas crianças” 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Anexo 7. Panfleto Higiene Oral 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