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Resumo 

 

A unidade curricular referente ao estágio é uma das aprendizagens com mais impacto na 

formação dos futuros jovens farmacêuticos. É durante este período que se concretizam quatro anos 

e meio de aprendizagem, aos quais são adicionados mais conhecimentos e experiencias. O estágio 

é um período indispensável uma vez que é nesta altura, que os estudantes de farmácia entram em 

contato com a realidade que representará a sua vida profissional. Nesta altura, o estudante tem a 

oportunidade de consolidar todos os conhecimentos científicos adquiridos durante o curso até á 

altura, adicionado ao seu conjunto de capacidades aptidões sociais e psicológicas, tão inerente a 

esta profissão.  

O meu período de estágio foi de seis meses, desde o dia 1 de Fevereiro até dia 29 de Julho, 

sob a orientação da Dra. Carminda Borges. (Anexo III) 

Durante este tempo, comecei por aprender toda a logística relativa á gestão de uma farmácia. 

Durante o primeiro mês, as minhas funções centravam-se na gestão de stock, elaboração e receção 

de encomendas, organização de faturação e processamento de receituário, assim como outras 

funções respetivas ao lado comercial de uma farmácia. Ainda, em simultâneo, utilizei este tempo 

para observação da restante equipa presente na farmácia, de modo a preparar a fase seguinte do 

meu estágio, aprendendo as diferentes fases de interação com o utente e estudante a grande 

variedade de produtos disponíveis na farmácia, nas suas diferentes categorias. Na minha opinião, 

esta fase inicial foi de grande importância visto que o meu conhecimento sobre esta parte logística 

era muito diminuído e a preparação para o atendimento foi muito informativa. 

Na segunda parte do meu estágio foi encarregue tanto da parte logística como da parte 

respetiva ao atendimento. Esta última mostrou-se difícil mas compensadora pois foi a oportunidade 

para pôr à prova o meu conhecimento até à altura, ao mesmo que adquiria mais conhecimento e 

aptidões, sempre sob a supervisão tanto da diretora técnica, como do resto da equipa. Do mesmo 

modo, as dificuldades experienciadas atuaram como impulsionadores da procura de mais 

conhecimento, tentando colmatar as várias falhas encontradas pelo caminho. Foi este contato com 

a população que permitiu aprimorar os conhecimentos científicos que adquiri no meu estudo na 

faculdade de farmácia. Este foi também o impulsionador para a escolha dos temas tratados na 

segunda parte deste relatório, tanto por serem temas que me despertam interesse pessoal como 

por serem pertinentes, tendo em conta a minha experiencia no atendimento ao público. 

Este relatório, especificamente a sua primeira parte, tem como objetivo relatar as atividades 

por mim desempenhadas durante o estágio curricular, assim como sumarizar os conhecimentos 

apreendidos durante o processo. Á segunda parte correspondem ambos os trabalhos desenvolvidos 

durante este período. 
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1ª Parte – Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio 

 

1. Introdução 

 

De acordo com o plano curricular correspondente ao curso de Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, no segundo semestre do 5º ano procede-se à 

realização da unidade curricular Estágio. Esta componente é de elevada importância uma vez que 

condiz ao primeiro contacto do estudante com a realidade profissional, para a qual este se preparou 

durante as restantes fases do mesmo plano curricular. Esta oportunidade tem como principal 

objetivo enquadrar os futuros jovens farmacêuticos no mundo profissional, pondo os seus 

conhecimentos adquiridos em prática, de modo a que este sejam consolidados e complementados 

com experiencias impossíveis num ambiente de aula. 

A realização do estágio curricular permite o contacto do estudante com os aspetos inerentes 

á profissão farmacêutica. Assim, é nesta fase que o futuro farmacêutico tem o seu primeiro contato 

com outros farmacêuticos assim como profissionais de diferentes áreas, o que promove o trabalho 

em equipa, a cooperação e a constante troca de conhecimentos e aprendizagem, inerente a um 

bom profissional. Ainda, o jovem estudante depara-se com questões éticas, que serão um constante 

na sua profissão, devido á permanente dualidade entre o aspeto comercial de uma farmácia e o 

aspeto deontológico da mesma. Tal como descrito no código deontológico farmacêutico, a sua 

principal responsabilidade “… é para com a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral, 

devendo privilegiar o bem-estar deste em detrimento dos seus interesses pessoais ou comerciais e 

promover o direito de acesso a um tratamento de qualidade, eficácia e segurança.” [1] Porém, a 

farmácia também constitui um ambiente comercial, sendo também importante que este seja rentável 

de modo a garantir as condições necessárias a uma boa prestação de serviços e ao exercício da 

profissão. 

A profissão farmacêutica é um pilar na promoção da saúde da população visto que é, 

maioritariamente, o ultimo contato do utente com um profissional de saúde. Deste modo, o 

farmacêutico desempenha um papel fulcral na aderência à terapêutica, na educação da população 

para a saúde pública, na prevenção de possíveis interações farmacológicas perigosas ou até fatais, 

promovendo a eficácia do medicamento e reduzindo erros de prescrição ou terapia. A boa prática 

farmacêutica permite que o utente faça decisões informadas sobre a sua saúde, uma vez que, é 

junto do farmacêutico, que este pode obter informações fidedignas e confiáveis acerca de assuntos 

como doenças, farmacologia, epidemiologia, entre outros. 

Este relatório tem como objetivo a descrição das atividades por mim desenvolvidas durante o 

estágio curricular, na Farmácia Miranda (FM), em Penafiel, desde Fevereiro de 2016 até Julho do 

mesmo ano, sumarizando os conhecimentos adquiridos durante este período, com o auxílio da Dra. 

Carminda Borges e restante equipa. 

 

2. Organização da Farmácia 

 

2.1 Recursos Humanos 

 

Conforme o Decreto-lei (DL) nº 307/2007, de 31 de Agosto, os recursos humanos de qualquer 

farmácia podem ser constituídos por um quadro farmacêutico e um não-farmacêutico, sendo que o 

primeiro deve incluir, pelo menos, dois farmacêuticos: o Diretor Técnico e o Farmacêutico adjunto. 

Ainda, segundo a legislação em vigor, “Podem ser proprietárias de farmácias pessoas singulares ou 

sociedades comerciais”. [2] Deste modo, a constituição dos recursos humanos da farmácia em 

questão pode ser analisada na tabela apresentada. 

 

Tabela 1 – Constituição de Recursos Humanos da FM Penafiel 

Proprietário Eurico Fernandes 

Diretora Técnica Carminda Borges 

Farmacêutica Adjunta Vanda Peixoto 

Técnicas de Farmácia Sara Rocha 
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 Manuela Garcês 

Leandra Teixeira 

Apoio e Limpeza Albertina Silva 

 

2.2 Horário de Funcionamento 

 

O seu horário de funcionamento é das 08:30h às 20:00h, de segunda a sexta, e das 08:30h 

às 19:00h, no sábado, de modo a satisfazer as necessidades de população. Nos dias de serviço, 

que são coordenados com as restantes farmácias da zona (Farmácia do Sameiro, Farmácia Oliveira, 

Farmácia Misericórdia, Farmácia Confiança e Farmácia Regina), o horário é estendido das 20:00h 

às 08:30h do dia seguinte, o que providencia a existência de uma farmácia aberta, em qualquer 

altura do dia, em Penafiel. Quando em atendimento noturno, é necessária a utilização de uma 

campainha ligada a um sistema de atendimento com visor. De seguida, a pessoa dirige-se a um 

postigo, com local para comunicação e para a troca de bens e dinheiro, onde se efetua o 

atendimento. Quando o serviço noturno se efetua a um domingo, a farmácia fica em serviço 

constante desde as 08:30h de sábado, até as 20:00h da segunda-feira seguinte. Apesar de existir 

a possibilidade de cobrança de taxas noturnas, esta não é efetuada pela farmácia em questão. 

 

2.3 Localização e Espaço Exterior 

 

A FM constitui uma das 6 farmácias localizadas na cidade de Penafiel. Esta situa-se na rua 

Dr. Joaquim Cotta, numero 51, 4560-506 Penafiel. Atualmente, esta rua é de acesso restrito a 

veículos motorizados durante a noite, á exceção de moradores e noites de serviço da farmácia 

referida. Esta situa-se perto da Unidade de Saúde Familiar, do Centro Hospitalar do Tâmega e 

Sousa, também conhecido por Hospital Padre Américo, e da Clínica Médica Arrifana de Sousa, 

apresentando uma localização privilegiada. 

A farmácia está localizada no rés-do-chão de um prédio, um local com boa visibilidade, 

permitindo a sua fácil localização. Contudo, esta não tem um parque de estacionamento designado, 

nem muitos locais onde se possa estacionar, sendo que a população dirige-se ao estabelecimento 

maioritariamente a pé.  

As duas frentes da farmácia exibem uma montra que é renovada sazonalmente, consoante 

os produtos de interesse na altura e/ou promoções em vigor. Numa das montras encontra-se a 

informação acerca do proprietário e diretora técnica, assim como o nome do mesmo e respetivo 

contacto telefónico a utilizar. Na porta adjacente a esta montra, encontram-se afixadas as 

informações relativas ao horário de funcionamento da farmácia, calendário de rotação de serviço 

noturno das farmácias da cidade e que farmácia está de serviço nessa noite, juntamente com o 

contacto da mesma. 

Ainda, a farmácia possui a típica cruz verde, tal como descrito no decreto-lei nº307/2007, de 

31 de agosto, artigo nº28, iluminada sempre que o estabelecimento se encontra aberto e exibindo 

a informação relativa á hora, temperatura e testes biológicos efetuados na farmácia. [2] 

(Ver anexo I) 

 

2.4 Espaço Interior 

 

Segundo o artigo nº2 da Deliberação nº 2473/2007, de 28 de Novembro, uma farmácia deve 

possuir, obrigatoriamente, os seguintes espaços no seu interior: sala de atendimento ao público, 

armazém, laboratório, instalações sanitárias, e gabinete personalizado. [3] 

A sala de atendimento da FM possui três balções de atendimento individuais, cada um com 

um computador, um leitor ótico de códigos de barras, uma impressora para recibos/faturas e 

receitas, sendo que só o balcão intermédio possui uma terminal multibanco, partilhada pelos 

restantes. Ainda, os balcões possuem variados panfletos informativos, disponíveis para os utentes, 

e alguns expositores de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), como por exemplo, 

batons hidratantes (ex.: Gama Carmex®) e suplementos para dormir (ex.: Sedopax®), entre outros, 

que vão sendo alterados periodicamente. Para além dos produtos colocados nos balcões, esta é a 

área onde se encontram expostos MNSRM, mais trabalhados pela farmácia, tais como, 
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descongestionantes (ex.: Vibrocil®), suplementos vitamínicos (ex.: Magnoral®, BioRitmo®), anti-

inflamatórios (ex.: Voltaren®), produtos de higiene oral, desde pastas dos dentes a escovas (ex.: 

Elgidium®), produtos de puericultura, desde biberões a papas e malas de maternidade, (ex.: 

Chicco®, Nestlé®), dermocosmética (ex.: Ávene®, Barral®, Angelif®), perfumes específicos de 

estabelecimentos farmacêuticos, produtos de alimentação especial (ex.: Meritene®) e diversas 

amostras. Adjacente a uma das entradas encontra-se uma balança, que mede peso, altura e índice 

de massa gorda e de massa corporal, assim como uma cadeira, destinada a proporcionar um local 

de descanso aos utentes. Durante o meu estágio pude constatar que a localização deste tipo de 

produtos é um fator de grande impacto na sua venda ao público, principalmente em relação a 

produtos de dermocosmética ou produtos para bebé. De fato, eram frequentes as situações em que 

indivíduos se dirigiam á farmácia com o intuito de aviar uma receita, acabando por adquirir um 

produto extra, por este se encontrar em campanha, ou apenas por estar em posição de destaque. 

O armazém encontra-se dividido em três secções. Uma das secções comporta os 

medicamentos na forma farmacêutica de comprimido ou cápsula, assim como os xaropes, gotas 

orais, contracetivos, medicamentos oftálmicos, medicamentos auriculares, psicotrópicos e 

estupefacientes. Os comprimidos e cápsulas encontram-se distribuídos por várias gavetas por 

ordem alfabética. Cada gaveta encontra-se separada, sendo que cada secção contem uma 

substância ativa distinta, subdividida por dosagem. Também nas gavetas, porém guardados 

separadamente, encontram-se os medicamentos oftálmicos, os contracetivos e as gotas orais, 

devidamente identificados. Numa gaveta separada, sem identificação, encontram-se os 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes assim como os medicamentos auriculares. Os 

xaropes encontram-se organizados por ordem alfabética, na secção inferior do mesmo armário. Na 

outra secção do armazém encontram-se guardadas as outras formas farmacêuticas, tais como, pós, 

ampolas, medicamentos de uso nasal, pomadas/géis, loções, dispositivos médicos, produtos de 

higiene íntima, produtos de higiene dentária e excedentes de produtos localizados na área de 

atendimento ou no armazém correspondente a comprimidos/cápsulas, até que exista espaço para 

os colocar no local de designado. Neste local também está incluído um frigorífico, destinado ao 

armazenamento de todos os medicamentos que necessitem de refrigeração. A última área de 

armazém contém os medicamentos injetáveis, supositórios e gamas de dermocosmética com 

menos expressão na farmácia.  

O laboratório contem o material mínimo necessário para o funcionamento do mesmo, não 

existindo quaisquer matérias-primas, uma vez que a farmácia não procede ao fabrico de 

manipulados. Contudo, apresenta todas as condições necessárias para o efeito, tal como descrito 

no Despacho nº18/91, de 12 de Agosto. [4] 

A farmácia possui dois locais de atendimento personalizado/específico. Um destes encontra-

se adjacente a uma das entradas, sendo destinado a medições biológicas, tais como, pressão 

arterial, glicemia, triglicerídeos, colesterol e ácido úrico. Neste local existem os aparelhos destinados 

às medições com as respetivas tiras de teste e todo o material necessário ao cumprimento da boa 

prática farmacêutica, nesta atividade, tal como, álcool etílico, luvas, algodão, contentor para 

resíduos biológicos, entre outros. Nesta secção, também está colocado o contentor do VALORMED. 

O segundo local de atendimento específico é destinado à administração de vacinas, contem também 

todo o material necessário à boa prática farmacêutica, assim como um kit de reanimação. 

Para além dos espaços obrigatórios, a farmácia também possui um local destinado aos 

funcionários, com armários, um sofá-cama e uma máquina de café, um escritório, destinado ao 

tratamento dos aspetos financeiros e burocráticos de uma farmácia e uma zona destinada á receção 

e criação de encomendas. 

(Ver anexo II) 

 

2.5 Perfil Socioeconómico dos Utentes 

 

O perfil dos utentes da FM é bastante diversificado, predominando uma população mais idosa, 

polimedicada e com doenças crónicas, com um poder económico mais baixo. A farmácia é 

maioritariamente frequentada por utentes de longa data, os quais são moradores da região, ou 

moradores das freguesias adjacentes, que se deslocam periodicamente á cidade para se dirigirem 

ao centro de saúde, recolher a reforma, entre outros.  
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2.6 Fontes de Informação 

 

A profissão farmacêutica exige uma constante atualização de informação e conhecimentos, 

pelo que uma farmácia deve possuir fontes de informação destinadas a resolver dúvidas pontuais 

ou obtenção de informação recente. A FM, de acordo com o DL nº 307/2007, de 31 de Agosto, 

possui vários livros para a concretização deste objetivo, sendo estes, o “Simposium Terapêutico 

(2008) ”, o “Direito Farmacêutico”, o “Índice Nacional Terapêutico” (2011), o “Formulário Galênico 

Português”, o “Mapa Terapêutico”, a “Farmacopeia Portuguesa VIII” e o “Prontuário Terapêutico”. [2] 

Para além dos pontos de informação físicos, também é possível encontrar informação 

fidedigna e relevante on-line, em sites de instituições como, INFARMED, Centro de Informação 

Antivenenos, Food and Drug Administration, Center for Disease Control and Prevention e a 

European Medicines Agency. 

 

2.7 Sistema Informático 

 

O sistema informático na FM é o Sifarma®, da Glint®. Este é indispensável ao bom 

funcionamento da farmácia, agilizando a gestão dos recursos de uma farmácia e processos 

inerentes á mesma, tais como, criação e receção de encomendas, aviamento de receituário, entre 

outros, que são procedimentos fulcrais a um estabelecimento deste setor. Ainda, permite a 

verificação da existência de fármacos de grupos homogéneos, para que o utente seja informado de 

todas as suas opções, a criação de fichas de cliente, que facilitam a procura da medicação usual de 

cada utente, e a consulta de fichas de produto, informando sobre interações medicamentosas e 

informações importantes para o farmacêutico acerca do mesmo. Este sistema é de fácil utilização. 

Contudo, requer alguma habituação pois não segue a mesma lógica que as interfaces mais 

modernas. Por outro lado, a informatização da farmácia não exclui a necessidade de alguns 

procedimentos manuais, tais como a verificação de prazos de validade e stock e torna a farmácia 

vulnerável a problemas informáticos, que impedem o aviamento de receituário, especialmente no 

caso das receitas eletrónicas, totalmente dependentes do sistema informático. 

 

3. Gestão da Farmácia 

 

3.1 Gestão de Stock 

 

A gestão de stock numa farmácia é um processo fundamental na gestão financeira da mesma. 

Esta gestão deve ter em conta vários fatores, tais como, a procura de determinado medicamento 

pelos utentes, possíveis bonificações, prazo para entregar do mesmo, variações sazonais, 

rotatividade do produto e campanhas publicitárias, de modo a que o stock corresponda sempre às 

necessidades da população alvo. Tendo em conta a situação financeira atual, esta gestão torna-se 

ainda mais importante. Do mesmo modo, um nível de stock demasiado baixo de um determinado 

medicamento pode representar vendas perdidas pela farmácia, enquanto um stock demasiado 

elevado pode conduzir a produtos inativos, que representam perdas futuras. Deste modo, os 

produtos com maior saída, como é o caso do Ben-U-Ron® e a Aspirina GR®, terão de estar 

presentes em maior quantidade, ao contrário de produtos de menor saída, ou com mais opções 

relativamente a laboratórios de genéricos, estarão presentes em menor quantidade. Ainda existem 

os produtos de vendas esporádicas, que não necessitam de estar em stock, devendo ser 

encomendados apenas quando necessário, pois constituem um risco financeiro. Ao garantir uma 

boa gestão de stock, há uma maximização do investimento de capital ao mesmo tempo que se 

diminui a probabilidade de rutura de stock ou presença de stock inativo. Isto traduz-se numa maior 

fidelização dos utentes pois a farmácia passa transmite uma imagem de confiança. 

O Sifarma® constitui uma ajuda nesta gestão, uma vez que, através da ficha de produto, é 

possível analisar o nível médio de vendas e o stock presente, permitindo a extrapolação da 

quantidade necessária na próxima encomenda. Ainda, este software permite a determinação do 

stock máximo e mínimo, para que, sempre que um determinado medicamento estejam presente 

num valor abaixo do mínimo, seja reencaminhado para a próxima encomenda, que será revista pelo 

farmacêutico para aprovação.  
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Outro fator a ter em conta é que a farmácia deve ter sempre presente três medicamentos do 

grupo dos cincos mais baratos de cada grupo homogéneo, com igual substancia ativa, dosagem e 

forma a farmacêutica, segundo o enunciado na Portaria nº147ª/2012, de 11 de Maio. [4] 

Apesar do controlo existente, erros de stock podem acontecer devido a erros na entrada de 

produtos na encomenda, nas vendas, nas devoluções ou possíveis furtos. 

 

3.2 Encomendas e Armazenamento 

 

Na FM as encomendas são feitas ao armazenista, quer seja através do Sifarma® ou por via 

telefónica, ou diretamente aos laboratórios. 

O armazenista utilizado é a OCP, sendo que são efetuadas 3 encomendas diárias baseadas 

nas alterações de stock presentes no Sifarma®. Estas ocorrem antes das 13:00h, antes das 17:30h 

e antes das 20:00h, sendo realizadas através do sistema informático, que sugere quais os produtos 

a serem encomendados baseado no que foi vendido durante o dia, até á altura. Deste da revisão 

da encomenda, esta é aprovada e enviada, por modem, para o armazenista e chegará por volta das 

15:00h, 19:00h e 09:00h, respetivamente.  

Quando surge um pedido de um produto que não está em stock ou um produto novo, este 

pedido é feito por telefone, á OCP, chegando juntamente com a encomenda seguinte. Os pedidos 

telefónicos permitem também o esclarecimento de dúvidas relativas à comercialização dos produtos, 

o seu preço e existência de packs promocionais. 

Relativamente às encomendas diretas aos laboratórios, estas são realizadas por intermédios 

dos respetivos delegados ou representantes, tendo como principal vantagem a possibilidade de 

bonificações que se traduzem em lucro para a farmácia. Uma vez efetuadas, estas chegam á 

farmácia através da OCP, sendo que o prazo de entrega é inconstante, variando com o laboratório. 

Ainda, estas encomendas são de cariz maior, ou seja, têm como objetivo abastecer o stock da 

farmácia durante um maior período de tempo, como por exemplo para três meses. 

O armazenamento da encomenda é de grande importância pois é um aspeto essencial para 

que os medicamentos cheguem em boas condições ao utente. Deste modo, os produtos são 

armazenados de acordo com a forma farmacêutica e/ou indicação terapêutica, e por ordem 

alfabética, tendo sempre em conta condições como temperatura e humidade. Ainda, os 

medicamentos com um prazo de validade mais curto são assinalados, para que sejam os primeiros 

a serem dispensados, diminuindo assim o número de devoluções. Durante o meu estágio constatei 

que a organização do armazém é um fator importante na gestão de uma farmácia. Pude observar 

situações como medicamentos mal armazenados resultaram em confusões de stock assim como 

situações em que encomendas para um determinado utente foram mal guardadas ou mal 

identificadas, resultando em diminuição da confiança do mesmo no estabelecimento. 

 

3.3 Receção de Encomendas e Marcação de Preços 

 

A receção de encomendas foi das minhas principais funções durante o primeiro mês de 

estágio em farmácia comunitária. Considero esta função de elevada importância uma vez que erros 

neste processo conduzem a um stock errado e a prejuízos tanto a nível financeiro como na fidelidade 

dos utentes, tal como foi descrito anteriormente. 

As encomendas chegam dentro de contentores específicos para o processo, acompanhadas 

da fatura e respetivo duplicado, ou uma guia de remessa. Na fatura estão presentes a identificação 

da farmácia e do fornecedor, o número e data da fatura, o código nacional português de cada 

produto seguido do respetivo nome, forma farmacêutica, tamanho e dosagem, quantidades pedidas 

e enviadas, PVF (Preço de Venda á Farmácia), IVA (Imposto de Valor Acrescentado), PVP (Preço 

de Venda ao Público) (á exceção dos produtos de PVP a determinar pela farmácia), descontos e/ou 

bonificações e o valor total da fatura. Relativamente as encomendas de benzodiazepinas, 

psicotrópicos e estupefacientes, estás são acompanhadas pela requisição dos produtos e respetivo 

duplicado, que será posteriormente assinado pela diretora técnica. 

Na receção da encomenda, é necessário confirmar as quantidades pedidas e faturadas, o 

PVP, no caso dos produtos com preço previamente definido, o PVF, no caso dos produtos com 

preço definido pela farmácia, sendo que neste também é necessário ajustar a margem, o prazo de 

validade de cada medicamento e o estado em que este chega á farmácia. A entrada de cada produto 
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é feita com o auxílio de um leitor de código de barras, sendo que produtos sem código de barras 

são introduzidos manualmente. 

No final da receção da encomenda, procede-se á confirmação do valor final faturado e á 

impressão das etiquetas dos produtos de preço não especificado. Tanto a fatura como o seu 

duplicado são arquivados para fins contabilísticos. 

Caso exista algum erro na faturação, como um produto que foi debitado mas não enviado, ou 

vice-versa, procede-se a uma reclamação ao armazenista por via telefónica, resultando em crédito 

para a próxima encomenda. 

 

3.4 Controlo de Prazos de Validade e Devoluções 

 

A verificação dos prazos de validade é um processo fulcral na atividade farmacêutica visto 

que a dispensa de medicamentos fora do prazo de validade ou com um tempo de expiração muito 

curto constitui alterações na composição química, física, microbiológica, galénica do medicamento, 

resultando em reações toxicológicas ou falha terapêutica no utente. Deste modo, os prazos de 

validade devem ser controlados de forma rigorosa pois a venda de um produto expirado constitui 

um problema para a saúde pública. 

Esta verificação é efetuada manualmente, uma vez que o prazo de validade não é inserido 

no sistema informativo em simultâneo com a receção da encomenda. A cada 3 meses, procede-se 

á verificação manual do prazo de validade de todos os produtos existentes na farmácia, sendo que, 

todos os que se encontrem expirados ou que expirem antes da data da próxima verificação mais 

um mês, são retirados, sendo posteriormente devolvidos, quando possível. 

Relativamente aos produtos de venda livre, que se encontram próximos do fim da sua 

validade, ou seja, com um período de consumo inferior a 3 meses, são colocados num local 

específico para serem escoados em detrimento dos produtos equivalentes, com um prazo de 

validade mais longo. Contudo, é sempre salvaguardado que o seu prazo de utilização para 

finalização da terapêutica não exceda o prazo de validade. Caso estes não sejam escoados, são 

inseridos no sistema informático para quebras, juntamente com os restantes produtos. 

As devoluções ocorrem por variados motivos, de entre os quais, prazo de validade excedido, 

embalagem danificada, produto não pedido ou pedido por engano e produto retirado do mercado. 

Este processo ocorre através do Sifarma®, sendo necessário inserir o código nacional do produto e 

a respetiva quantidade, assim como o motivo de devolução. Apos preenchimento dos dados, são 

impressas três vias do documento, sendo todas rubricadas e carimbadas. Duas das vias vão com o 

fornecedor juntamente com o produto, e a terceira fica na farmácia, sendo arquivada até a chegada 

da respetiva nota de crédito, caso a devolução seja aceite. 

  

4. Classificação dos Produtos Existentes na Farmácia 

 

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

 

Segundo o DL nº176/2006, de 30 de Agosto, um MSRM é todo o medicamento que obedece 

a um ou mais dos seguintes critérios: [6] 

I. Possa constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

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

médica; [6] 

II. Possa constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando seja utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis, para fins diferentes daquele a que se 

destina; [6] 

III. Contenha substâncias, ou preparações á base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; [6] 

IV. Destine-se a ser administrado por via parentérica, ou seja, injetável. [6] 

Este tipo de medicamentos só pode ser comercializado em farmácias, mediante a 

apresentação de uma receita médica e com PVP previamente definido. [6] 

Por sua vez, os MSRM podem ainda ser subdividido:  

i. Medicamentos de Receita Médica Não Renovável: 
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Correspondem a todos os medicamentos que possam constituir um risco para a saúde 

quando utilizados com elevada frequência em quantidades consideráveis, com fins diferentes 

do seu intuito original ou medicamentos injetáveis (critério II e IV, referidos anteriormente); [6] 

ii. Medicamentos de Receita Médica Renovável:  

Correspondem a todos os medicamentos que, apesar de não obedecerem aos critérios 

III e IV, referidos anteriormente, são utilizados no tratamento de doenças crónicas ou 

tratamentos prolongados, podendo ser adquiridos mais do que uma vez, sem necessidade de 

noas prescrição, sempre tendo em atenção a segurança da sua utilização; [6] 

iii. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial: 

A esta categoria correspondem todos os medicamentos que preencham um dos 

seguintes critérios:  

a) Contenham, em dose não dispensada de receita, uma substância classificada 

como estupefaciente ou psicotrópico, segundo o DL nº15/93, de 22 de Janeiro; 
[6,7] 

b) Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a risco importantes de abuso 

medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais; [6] 

c) Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se 

considere, por precaução, incluída nas situações previstas na alínea anterior; [6] 

iv. Medicamentos de Receita Médica Restrita, de utilização reservada a certos meios 

especializados: 

A esta categoria correspondem todos os medicamentos cuja utilização seja reservada 

a certos meios especializados, por cumprirem um dos seguintes critérios: 

a) Devam ser reservados exclusivamente a tratamentos em meio hospitalar, devido 

às suas características farmacológicas, à sua novidade, ou por razões de saúde 

pública; [6] 

b) Devam ser utilizados em patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em 

meio hospitalar ou estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico 

adequado, ainda que a sua administração e o acompanhamento dos pacientes 

possam realizar-se fora desses meios; [6] 

c) Sejam destinados a pacientes em tratamento ambulatório, mas a sua utilização 

seja suscetível de causar efeitos adversos muito graves, requerendo a 

prescrição de uma receita médica, se necessário emitida por especialista, e uma 

vigilância especial durante o período de tratamento. [6] 

Na farmácia onde estagiei, estes produtos representam a maioria dos produtos dispensados, 

pelo que acho importante ter uma boa compreensão tanto da parte regulamentar a eles inerente, 

como da parte farmacológica, de modo a melhor responder às dúvidas e necessidades dos utentes. 

 

4.2 Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Esta categoria de medicamentos está sobre um controlo especial, submetidos a uma 

legislação mais restrita, requerendo uma atenção aumentada uma vez que podem ser usados pela 

população de forma abusiva, contribuindo negativamente para a saúde pública. Ainda, devido á sua 

ação no sistema nervoso central, podem causar habituação e dependência física e psicológica, 

sendo necessário um controlo sobre a sua utilização e cuidados especiais na interrupção da 

terapêutica. 

Estes estão regulamentados pelo DL nº15/93, de 22 de Janeiro, onde se podem encontrar as 

respetivas regras de tráfico e consumo destes medicamentos, juntamente com uma lista anexada, 

com a denominação de todos os psicotrópicos e estupefacientes permitidos no nosso país. Ainda, 

a Portaria nº 981/98, de 8 de Junho, regulamenta as medidas de controlo necessárias á circulação 

destes produtos. [8] 

Quando estes medicamentos chegam á farmácia são acompanhados de uma requisição e 

respetivo duplicado, que deverão ser assinados e carimbados pelo diretor técnico, em que consta a 

identificação do fármaco e respetivo código, do fornecedor e da farmácia, o número de embalagens 

enviadas, a data e o número de requisição. O original deve ser arquivado na farmácia durante um 

período de três anos, enquanto o duplicado é enviado ao fornecedor, confirmando a receção do 

medicamento. 
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É necessário o envio mensal do consumo de estupefacientes e psicotrópicos ao INFARMED, 

sendo que a farmácia deve manter uma cópia do documento devidamente arquivada durante um 

período de três anos. Ainda, as farmácias devem enviar, a cada três meses, o consumo tanto de 

estupefacientes e psicotrópicos, como de benzodiazepinas, e, anualmente, o balanço dos registos 

de entrada e saída destes medicamentos. [5] 

Desde o início do meu estágio que pude entrar em contato com estas substâncias. 

Inicialmente através do tratamento de encomendas, e mais tardiamente, através do aviamento de 

receitas para estes produtos. Pode constatar que o controlo é bem mais reforçado, sendo necessário 

proceder ao registo de todos os intervenientes deste processo. 

 

4.3 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

 

Segundo o DL nº209/94, de 6 de Agosto, a esta categoria pertencem os medicamentos que 

não são comparticipáveis, salvo em casos excecionais, devidamente justificados por razões de 

saúde pública. Assim, quando estes são comparticipados, o seu preço passa a regime de preço 

estabelecido, podendo apenas ser adquirido em farmácias ou locais de venda de MNSRM. [9] 

Do mesmo modo, qualquer medicamento que não se enquadre nas situações definidas para 

MSRM, será classificado como MNSRM, sendo que a sua indicação terapêutica deve estar incluída 

numa situação de automedicação. Estes podem ser vendidos tanto em farmácias como em locais 

de venda autorizados para o efeito, sendo que o seu PVP está sobre o regime de preços livres. [9] 

Do grande leque de MNSRM existem os de venda exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) que, 

embora possam ser dispensados sem prescrição médica, a sua dispensa é feita por intermédio de 

um farmacêutico, respeitando protocolos de dispensa específicos. [10] 

MNSRM-EF 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. Estes também não usufruem de qualquer regime de comparticipação. [10] 

Esta é uma das categorias de medicamentos em que o farmacêutico tem um papel único uma 

vez que pode ser o único profissional de saúde que intervém, diminuindo a afluência de utentes a 

centros de saúde e hospitais. Estes medicamentos permitem ao farmacêutico tratar um problema 

de saúde de carater não grave, autolimitado, de curta duração, não relacionado com outras 

situações patológicas, sendo este profissional responsável pelo diagnóstico do problema em 

questão e pela indicação terapêutica. Deste modo, este deve atuar no aconselhamento do 

tratamento, indicando a substância a tomar, a posologia e a duração do tratamento, em vista a 

prevenir futuras reações toxicológicas e a promover a eficácia do mesmo. Assim, a intervenção 

farmacêutica vai promover o uso racional o medicamento e a diminuição da automedicação 

desaconselhada, por parte do utente. 

 

4.4 Medicamentos de Uso Veterinário 

 

Segundo o DL nº 148/2008, de 29 de Junho, os medicamentos de uso veterinário designam-

se por “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 ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas”. Este grupo de fármacos é regulado pela Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária e são não comparticipados. [11] 

Durante o meu estágio deparei-me com estes produtos frequentemente uma vez que as 

freguesias adjacentes á cidade de Penafiel tem uma forte componente pecuária e há um crescente 

interesse da população em manter os seus animais domésticos e de estimação saudáveis, de modo 

a poderem usufruir da sua companhia ou dos seus recursos alimentares de forma segura, não 

representando um perigo para a saúde publica. Em termos de pecuária havia grande procura de 

medicamentos veterinários para tratamento de doenças de várias origens (virais, bacterianas, 

fúngicas, alimentares, entre outros) assim como desparasitação. Relativamente a animais de 

companhia, a procura centrava-se na desparasitação, tanto interna como externa, e problemas 

relacionados com a amamentação das crias.  
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Estas foi das áreas que mais dificuldades me apresentaram em termos de aconselhamento, 

maioritariamente devido á falta de formação relativa a assuntos veterinários. Para colmatar esta 

falha, procurei informar-me junto da equipa presente na FM, assim como assisti a uma formação 

dedicada ao assunto. Ainda, a FM trabalha em conjunto com a Espaço Animal, que é um serviço de 

grande utilidade na medida em que se encontram sempre disponíveis a responder a qualquer dúvida 

veterinária, através do contato telefónico com três veterinários distintos. 

 

4.5 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal  

 

Esta categoria de produtos é de elevada importância na atualidade por variadas razões. Por 

um lado, existe uma constante preocupação estética com o estado e apresentação da pele, por 

parte da população, que só poderá respondida pelo aconselhamento adequado de produtos 

cosméticos, consoante as necessidades específicas de cada individuo. Por outro lado, o ambiente 

que nos rodeia, repleto de fatores agressores como a poluição e alergénios, entre outros, origina 

vários distúrbios dermatológicos, os quais têm resposta em produtos cosméticos. 

Um produto cosmético é designado por qualquer substancia ou mistura destinada a ser posta 

em contato com partes externas do corpo humano, particularmente epiderme, sistema piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com dentes e mucosas bucais, com o objetivo 

de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir odores 

corporais. [12] 

A introdução destes produtos no mercado português obedece a requisitos regulados pelo 

Parlamento Europeu. Contudo, o seu fabrico, controlo, segurança, e cumprimento da legislação é 

de exclusiva responsabilidade da pessoa responsável. O Infarmed atua através da supervisão do 

mercado de produtos cosméticos, garantindo a sua qualidade e segurança. [12] 

Na FM deparei-me com uma grande variedade deste tipo de produtos que, inicialmente, 

apresentou algumas dificuldades na escolha dos mesmos para aconselhamento. Durante o estágio 

pude usufruir de uma formação por parte da Eucerin®, que foi muito útil no esclarecimento do melhor 

aconselhamento dos produtos da gama. 

 

4.6 Produtos de Alimentação Especial 

 

Os produtos específicos para alimentação especial são todos os géneros alimentícios que, 

por via da sua composição ou processos especiais de fabrico, diferem dos géneros alimentícios de 

consumo corrente, sendo próprios para um objetivo nutricional específico e comercializados com 

vista a esse objetivo. Estes produtos são utilizados para pessoas cujo processo de assimilação ou 

metabolismo se encontra perturbado, pessoas que se encontram em condições fisiológicas 

especiais, beneficiando da ingestão controlada de certas substâncias contidas nos alimentos em 

questão, e para lactentes ou crianças até os 3 anos de idade, em bom estado de saúde. [13] 

O conhecimento farmacêutico destes produtos é fundamental, na medida em que uma má 

indicação pode conduzir a outros problemas nutricionais ou há não resolução do problema inicial, o 

que diminui os laços de confiança entre o utente e o profissional de saúde assim como tem um efeito 

negativo na saúde da população. 

Durante o meu estágio entrei em contato com vários produtos desta categoria, sendo os mais 

procurados os destinados a lactentes e crianças entre os um e três anos de idade. Contudo, foi-me 

possível observar que a população idosa também é uma população que carece da utilização de 

suplementação alimentar pois, muitas vezes, não seguem um regime alimentar adequado, 

apresentando carências alimentares que, em conjunto com outros fatores, como a idade e as 

fragilidades a ela inerentes, podem conduzir a doenças, facilmente corrigíveis com suplementação. 

Contudo, este segmento da população não procura estes produtos, muitas vezes por 

desconhecimento, mas também por influência económica, visto que estes produtos muitas vezes 

não lhes são acessíveis, financeiramente. O atendimento a uma formação acerca da alimentação 

especial para idosos fornecida pela Nestlé®, durante o estágio curricular, deixou-me mais preparada 

para o aconselhamento desta situações. 
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4.7 Suplementos Alimentares 

 

Os suplementos alimentares são os géneros alimentícios específicos, que se destinam a 

complementar ou a suplementar uma alimentação normal, sendo uma fonte concentrada de 

nutrientes e outras substâncias, com uma dose conhecida, sendo consumidos em doses pequenas. 

Esta categoria de produtos não alegar propriedades de prevenção, tratamento ou cura de doenças 

humanas e os seus sintomas e não pode apresentar atividade terapêutica, pelo que todas as 

alegações autorizadas estão regulamentadas, consoante constituição do suplemento. [14] 

Estes produtos são fiscalizados pela Direção Geral de Fiscalização e Controlo de Qualidade 

Alimentar e as Direções Regionais de Agricultura. [15] 

Esta categoria tem particular interesse no combate as carências alimentares da população 

que, devido ao seu estilo de vida ou situações pontuais ou sazonais, não consegue adquirir todos 

os nutrientes e substancias necessárias ao bom funcionamento do corpo. Durante o meu estágio 

deparei-me com várias situações relacionadas com esta área. De destacar, a suplementação para 

a queda de cabelo e para a fadiga e cansaço físico e mental, situações muito comuns na área onde 

estive, e facilmente resolvidas com recurso a estes elementos.  

É de salientar que, apesar de normalmente não ser associados a graves efeitos adversos, a 

ingestão excessiva ou inadequada de suplementos alimentares pode causar problemas 

toxicológicos, sendo importante dar especial atenção aos limites máximos de consumo de cada 

substancia, apelando a ingestão recomendada do suplemento, sempre como complemento de uma 

alimentação equilibrada. É também importante ter em atenção possíveis interações com a 

farmacoterapia do individuo. 

 

4.8 Produtos Fitoterápicos 

 

Segundo o DL nº 176/2006, de 30 de Agosto, um produto fitoterapêutico é um medicamento 

exclusivamente constituído por uma ou mais substâncias ativas derivadas de plantas, uma ou mais 

preparações derivadas de plantas ou uma ou mais substancias ativas derivadas de plantas, 

podendo estar em associação com outras preparações á base plantas. [16] 

Estes medicamentos são muito procurados pela população, como um tratamento natural, pois 

estão popularmente associados a poucos ou nenhuns riscos para a saúde. No entanto, como 

farmacêuticos, é importante desmistificar esta noção, uma vez que, apesar de naturais, as plantas 

contêm substâncias ativas capazes de interagir e afetar o corpo humano assim como outras 

substancias de origem sintética utilizadas no tratamento de varias doenças. Neste sentido, é 

importante um aconselhamento adequado deste tipo de produtos, tendo sempre como objetivo a 

detenção de possíveis interações planta-medicamento. Ainda, é importante incentivar a utilização 

correta deste tipo de terapia uma vez que esta é vista, por vezes, como um substituo da terapia 

convencional, o que não é o caso. 

Durante o meu estágio pude constatar que os produtos desta categoria mais procurados na 

FM centravam-se em substâncias laxativas, havendo também alguma procura de chás para diversos 

efeitos terapêuticos, nomeadamente, colesterol. 

 

4.9 Puericultura e Obstetrícia  

 

Um artigo de puericultura é qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a 

higiene, a alimentação e a sucção das crianças. Derivado da natureza das crianças, este tipo de 

produtos deve ser devidamente regulamentado, de modo a que na sua constituição não existam 

produtos prejudiciais á saúde, tais como ftalatos ou outras substâncias com propriedades 

cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução. [17] 

Nesta categoria incluem-se uma grande e variada gama de produtos para lactentes e 

crianças, que vai desde biberões, chupetas e tetinas, a brinquedos e produtos estimulantes ao 

crescimento saudável, como cremes hidrantes e banho assim como pratos e copos adaptados às 

necessidades de cada faixa etária. Relativamente á obstetrícia, esta engloba soutiens de 

amamentação, cremes anti estrias, protetores de mamilos, faixas de suporte da barriga, entre 

outros. 
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Mais uma vez, esta foi uma das áreas á qual tive mais dificuldade no aconselhamento, 

também devido á falta de conhecimento sobre a área. Esta dificuldade foi sendo corrigida por 

acompanhamento com a equipa da FM, que me orientava no aconselhamento destas questões 

assim como estudo de catálogos referentes a este tipo de produtos.  

 

4.10 Dispositivos Médicos 

 

Um dispositivo médico é um instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo 

utilizado isoladamente ou em combinação com objetivo de diagnóstico ou terapêutico, cujo efeito 

desejado no corpo humano não é alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora possa ser utilizado em conjunto com esses meios de tratamento. Este pode 

ser usado com o objetivo de: [18] 

1. Diagnostico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; [18] 

2. Diagnostico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou 

deficiência; [18] 

3. Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; [18] 

4. Controlo de conceção. [18] 

Na FM, os dispositivos médicos mais requisitados estariam relacionados com material de 

penso (gases e adesivos) e meias de compressão. Porém, também pude entrar em contato com 

uma gama de material ortopédico, aparelhos de medição glicémica e respetivas lancetas e tiras de 

teste, assim como outros aparelhos destinados a medição da pressão arterial, colesterol, 

triglicerídeos e ácido úrico. 

 

5. Dispensa de Medicamentos 

 

O ato de dispensa de medicamentos é o mais tradicionalmente associado á profissão 

farmacêutica. Este é um momento importante e indispensável representando um papel fulcral no 

sucesso da terapêutica e na saúde pública. Cabe ao farmacêutico interpretar a receita médica, 

informar os utentes de todas as suas opções relativas a medicamentos do mesmo grupo 

homogéneo, esclarecer a função de cada substância ativa, a respetiva posologia e duração do 

tratamento. Todo este processo fundamentalmente farmacológico e científico deve ser feito em 

conjunto com um conhecimento psicológico e linguístico, de modo a que a informação seja 

transmitida ao utente de forma clara e concisa, adequada ao nível académico do destinatário. 

Todos estes fatores tornam este momento de interação um momento único, que pode 

contribuir positivamente para a saúde da população, promovendo a adesão á terapêutica e o uso 

racional do medicamento, assim como pode ter um efeito negativo, caso não seja feito com o 

cuidado necessário. 

Na fase inicial do meu estágio, tive a oportunidade de observar a equipa da FM neste 

processo, o que foi bastante informativo, não só pela parte científica associada, mas mais pela 

componente de interação social. Esta observação permitiu-me identificar as várias etapas 

envolvidas no processo, e a melhor maneira de ultrapassar alguns dos obstáculos que pudessem 

aparecer. Com o avançar do estágio, pude pôr em prática o que observei assim como o que aprendi 

durante o meu ciclo de estudos na FFUP. O sucesso deste processo foi aumentando gradualmente, 

pois acho que é uma aprendizagem que vem com a repetição, exposição a situações diferentes e o 

aumento gradual de auto confiança, que vem associado. 

 

5.1 Prescrição Médica / Receita Médica 

 

A prescrição de medicamentos é regulamentada pelo DL nº 11/2012, de 8 de Março, e pela 

Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de Maio, tendo de estar de acordo com o modelo de receita médica 

aprovado pelo Despacho nº 15700/2012, de 30 de Novembro. A prescrição deve ser eletrónica, de 

modo a aumentar a segurança do processo de prescrição e dispensa, facilitando a comunicação 

entre os profissionais de saúde intervenientes e agilizando o processo. [5,19] 

No presente momento, a prescrição existe sobre a forma eletrónica e em papel, mantendo-

se a ultima até total desmaterialização do processo. Para que este processo aconteça, é necessária 

a prescrição online, ou seja, a prescrição através de softwares específicos, ficando validada e 
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registada no sistema central de prescrições, antes de ser impressa em papel. Assim, a receita 

eletrónica fica imediatamente visível para todas as farmácias. [18] 

Segundo a lei, a prescrição é feita pela indicação da Denominação Comum Internacional 

(DCI), seguida da forma farmacêutica, dosagem, apresentação ou tamanho de embalagem e 

posologia, para que o utente tenha o poder de opção sobre qual o medicamento do grupo 

homogéneo prefere. No entanto, existem exceções a esta regra, que devem ser devidamente 

especificadas através do uso de uma das seguintes alíneas: [18] 

Exceção a) do nº3 do art. 6º - Margem ou índice terapêutico estreito (justificação 

limitada a um conjunto de medicamentos identificado pelo INFARMED); [18] 

Exceção b) do nº3 do art. 6º - Reação adversa prévia (aplicada a situações de reação 

adversa reportada ao INFARMED, com identificação do medicamento e do nome do utente 

em questão); [18] 

Exceção c) do nº3 do art. 6º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias. [18] 

Mesmo com a existência das exceções, o utente pode substituir o medicamento por um do 

mesmo grupo homogéneo, desde que este seja de preço inferior. [18] 

Relativamente às receitas eletrónicas desmaterializadas, só podem ser prescritas, no 

máximo, 2 embalagens de um determinado medicamento, no caso de tratamento de curta ou media 

duração, com uma validade de 30 dias contados a partir da data de emissão, e 6 embalagens, no 

caso de tratamentos de longa duração, com validade de 6 meses, a partir da data de emissão da 

receita. Nos medicamentos de embalagem unitária, podem ser prescritas até 4 embalagens do 

mesmo medicamento. [18] 

Nas receitas eletrónicas materializadas, a prescrição tem validade de 30 dias a partir da data 

de emissão. Esta é renovável durante 6 meses, sendo necessária a emissão de 3 vias, devidamente 

identificadas, destinadas a tratamentos de longa duração. Cada receita pode ter um máximo de 4 

medicamentos distintos, sendo que há um máximo 2 embalagens por medicamento. Nos 

medicamentos de embalagem unitária, podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo 

medicamento. [18] 

Nas receitas manuais também apresentam uma validade de 30 dias contados a partir da data 

de emissão. São semelhantes às anteriores, sendo que a única diferença está no fato de não 

poderem ser renováveis. [18] 

 

5.2 Regimes de Comparticipação 

 

As receitas médicas contemplam um regime de comparticipações de modo a tornar mais 

acessível a medicação para a população. Na legislação atual, a comparticipação de medicamentos 

ocorre por dois regimes distintos, o regime geral e o regime especial, que abrangem determinadas 

patologias ou grupos de doentes. [18] 

O regime geral de comparticipação de medicamentos, designado por 01 no sistema 

informático, a percentagem coberta pelo Estado varia consoante os seguintes escalões, divididos 

por classe farmacoterapêutica: [18] 

Escalão A – 90%; Escalão B – 69%; Escalão C – 37%; Escalão D – 15% [18] 

O regime especial de comparticipação de medicamentos, designado por 48 no sistema 

informático, tem duas vertentes, podendo ser em função dos beneficiários, identificado com R nas 

receitas materializadas, ou em função das patologias ou grupos especiais de doentes, identificado 

com um O, no mesmo tipo de receitas. [18] 

Relativamente á comparticipação por beneficiários, a comparticipação do Estado é acrescida 

consoante os escalões mencionados anteriormente: [18] 

Escalão A – 95% (+5%); Escalão B – 84% (+15%); Escalão C – 52% (+15%); Escalão D – 

30% (+15%) [18] 

Ainda, a comparticipação do Estado para pensionistas é de 95% para todos os escalões, 

apenas para os medicamentos com PVP igual ou inferior ao 5º preço mais baixo do seu respetivo 

grupo homogéneo. [18] 

Relativamente á comparticipação por patologia ou grupos especiais de doentes, designada 

no sistema informático por 45 para o regime geral e 49 para o regime especial, é definida por 

despachos emitidos pelo membro do Governo responsável pela área de saúde em questão. Deste 

modo, a comparticipação varia consoante a entidade que prescreve ou dispensa a medicação. 
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Porem, a comparticipação pode ser restrita a determinadas indicações terapêuticas, previamente 

fixadas por diplomas, devidamente mencionados na receita pelo prescritor, assegurando o seu 

cumprimento. [18] 

Os medicamentos manipulados são comparticipados pelo Estado em 30%. [18] 

Em relação aos produtos para auto controlo da diabetes, o Estado comparticipa 85% do PVP 

das tiras de teste, tanto para determinação da glicemia como da cetonemia e cetonúria. Esta 

comparticipação é de 100% para as agulhas, seringas e lancetas, sendo estes produtos sujeitos a 

um preço máximo de venda ao público. [18] 

Os produtos dietéticos com carater terapêutico são comparticipados em 100%, desde que 

sejam prescritos no Instituo de Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães ou nos centros de 

tratamento dos hospitais com protocolo com o referido instituto. [18] 

Em adição a estas comparticipações, o utente pode usufruir de descontos fornecidos por 

outras entidades, como é o exemplo da Multicare, ou outros subsistemas de saúde, como a Sãvida 

ou Serviços de Assistência Médico-Sociais (SAMS). 

 

5.3 Validação da Receita Médica 

 

O processo de validação da receita médica é um passo importante no atendimento ao utente, 

em que o farmacêutico deve analisar a receita, analisando se esta apresenta todos os elementos 

estabelecidos por lei. Caso este passo não seja cumprido com sucesso, a receita pode ser 

devolvida, e a farmácia perde o direito á comparticipação pelo Estado, o que resulta em prejuízo 

para o estabelecimento. 

Assim, numa receita eletrónica devem estar presentes: o número da receita, a identificação 

do prescritor, os dados do utente (nome e numero de utente, numero de beneficiário, regime especial 

de comparticipação, representado pelas letras R ou O), a identificação do medicamento (prescrição 

por DCI: DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, código nacional para 

prescrição eletrónica de medicamentos; prescrição por marca: nome comercial do medicamento ou 

respetivo titular de autorização de introdução no mercado, numero de registo do medicamento), 

posologia e duração do tratamento, comparticipações especiais (numero do despacho que 

complementa a comparticipação), número de embalagens, data da prescrição, assinatura do 

prescritor e assinatura do doente. [18] 

Por outro lado, numa receita manual devem constar os seguintes elementos: identificação do 

prescritor e local de prescrição, presença da exceção (a – Falência informática; b – Inadaptação do 

prescritor; c – Prescrição no domicílio; d – Até 40 receitas por mês), dados do utente, identificação 

do medicamento, comparticipações especiais, data de prescrição. Ainda, uma receita manual não 

pode ter rasuras, caligrafias ou canetas diferentes, não pode ser redigida a lápis e não pode ser 

renovável. [18] 

 

5.4 Processamento da Dispensa 

 

O processamento da dispensa corresponde ao ato de venda propriamente dito. Nesta altura, 

após validação da receita, o farmacêutico deve informar o utente do seu direito de opção, dando a 

conhecer a existência de medicamentos genéricos similares ao prescrito e qual o mais barato, caso 

seja a primeira vez que o utente faz a determinada terapia, ou deve se tentar informar de quais 

laboratórios ou marcas que o utente costuma escolher, caso seja uma terapia de longa duração ou 

crónica. 

Caso o utente não pretenda adquirir um dos medicamentos presentes na receita, o 

farmacêutico deve riscar o produto em causa, em frente ao utente. Ainda, se a receita não referir a 

dimensão da embalagem, o farmacêutico deve fornecer a embalagem de menor dimensão 

disponível no mercado. [18] 

É da responsabilidade do farmacêutico tentar identificar possíveis interações 

medicamentosas entre os diferentes fármacos ou com elementos da alimentação do utente assim 

como intolerâncias ou alergias e contraindicações. Este deve também informar o utente de possíveis 

alterações do estilo de vida e recomendações que possam aumentar o sucesso da terapia. 

Após o ato de dispensa, relativamente às receitas materializadas, é impresso na parte de trás 

da receita uma serie de dados correspondentes á dispensa dos medicamentos, como a identificação 
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da farmácia, do diretor técnico e o código do operador, a data, os números de lote, receita e série, 

numero de venda, código do organismo comparticipante e identificação dos medicamentos 

dispensados. Se existirem organismos de comparticipação complementar, este processo é repetido, 

numa cópia da receita, com dados semelhantes. No fim, o utente deve assinar a parte de trás da 

receita, sendo esta também rubricada pelo diretor técnico e carimbada, validando os dados neles 

explícitos. 

Durante o meu estágio, fui sempre alertada para a confirmação dos medicamentos 

dispensados com os mencionados da receita uma vez que um erro desta natureza poderia resultar 

em efeitos negativos na saúde do utente assim como erros na gestão da farmácia, nomeadamente 

a nível do stock. Ainda, foi salientada a importância de transmitir de forma clara o intuito do 

medicamento assim como a sua posologia e a duração do tratamento, comunicando-o verbalmente 

e de forma escrita nas embalagens dos medicamentos, de modo a que este seja bem-sucedido.  

 

5.5 Dispensa de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Os medicamentos classificados como psicotrópicos e estupefacientes seguem as mesmas 

regras das restantes classes de medicamentos. Contudo, o seu controlo é mais apertado. 

Em caso de uma prescrição eletrónica materializada ou manual, estes devem ser prescritos 

isoladamente, pelo que a receita não deve conter outros medicamentos. No primeiro caso, a receita 

deve estar identificada como do tipo RE: prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a 

controlo. Numa receita desmaterializada, tem de haver a identificação da receita como do tipo LE: 

linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo. [20] 

No ato de dispensa destes medicamentos, o farmacêutico deve recolher os dados de 

identificação do médico prescritor, do doente e da pessoa requerente, sendo necessário anotar: 

nome do médico prescritor, nome, morada e código postal do utente e do requerente, numero e data 

do bilhete de identidade, cartão de cidadão ou carta de condução do requerente, número do 

passaporte em casa de cidadãos estrangeiros. Caso os documentos necessários não estejam 

disponíveis, o farmacêutico pode aceitar outros documentos com fotografia, sendo necessário a 

assinatura do adquirente. Do caso do utente ser menor, a pessoa que tem a seu cargo o dito menor 

terá de assinar a cópia da receita, que permanece na farmácia. [18, 20] 

A cópia das receitas, quer seja em suporte físico ou informático, deve ser guardada na 

farmácia durante 3 anos por ordem de aviamento. Até ao dia 8 do mês conseguinte à dispensa, a 

farmácia deve enviar ao Infarmed a listagens de todas as receitas aviadas. [20] 

Durante o estágio contactei com medicamentos desta classe, maioritariamente usados para 

o controlo da dor crónica mas também para controlo do défice de atenção, em crianças. 

 

5.6 Medicamentos Genéricos 

 

Segundo o DL nº 176/2006, de 30 de Agosto, um medicamento genérico é “um medicamento 

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

farmacêutica e cuja bio equivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por 

estudos de biodisponibilidade apropriados”. Deste modo, os medicamentos genéricos cumprem 

todos os padrões de qualidade e requisitos legais relevantes tal como os outros medicamentos. 

Assim, não existem diferenças significativas e cientificamente provadas entre o tratamento com 

medicamentos genéricos ou com medicamentos de referência, utilizando a mesma substancia ativa. 

[16, 21] 

Estes são facilmente identificáveis pela sigla “MG”, escrita na caixa do medicamento, sendo 

prescritos através da indicação da DCI das substâncias ativas, seguida da dosagem e forma 

farmacêutica, podendo o médico acrescentar o nome do respetivo titular da AIM ou marca. [22] 

Este grupo de medicamentos apresenta várias vantagens. Uma das quais permanece nestes 

serem medicamentos cujas substâncias ativas se encontram no mercado há um longo período de 

tempo, pelo que a sua efetividade e perfil de segurança são bem conhecidos e definidos. Estes 

apresentam um perfil de bio equivalência em relação ao medicamento de referência. Ainda, são 

entre 20 a 35% mais baratos que o seu equivalente de referência, apresentando a mesma forma 

farmacêutica e igual dosagem, tornando-se numa grande vantagem económica para o utente. Se o 

utente optar por adquirir um dos medicamentos genéricos mais baratos irá usufruir de uma 
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comparticipação superior, comparada com um utente que opte por um medicamento mais caro. 

Contudo, o seu preço é revisto de 3 em 3 meses, o que pode resultar em alterações de 

comparticipação e variações no preço a pagar pelo utente. [22] 

O valor comparticipado pelo estado é calculado em relação ao preço de referência, que é a 

média do preço dos cinco medicamentos mais de um determinado grupo homogéneo. Ao preço de 

referência multiplica-se a percentagem de comparticipação previamente definida pelo Estado. Se o 

valor resultante for superior a PVP do medicamento, o utente fica isento de pagar qualquer valor 

sobre ele. Caso o valor obtido seja inferior ao PVP, o utente paga a diferença entre valores. [22] 

Como farmacêutica, foi da minha responsabilidade, durante o estagio, informar os utentes da 

existência de genéricos e quais o mais baratos juntamente com o respetivo preço. Durante o meu 

tempo na FM, fui várias vezes interrogada acerca dos medicamentos genéricos, podendo concluir 

que a população não tem conhecimento acerca do assunto, ou, muitas vezes, tem noções erradas. 

Ainda, pude constatar que existe um grande preconceito relativo a estes medicamentos, sendo 

considerados como de inferior qualidade e ineficazes, por parte da maioria da população com quem 

entrei em contato. Deste modo, uma das minhas missões pessoais foi tentar desmistificar este 

conceito, esclarecendo á população a origem dos medicamentos genéricos assim como outras 

dúvidas existentes, para que os utentes pudessem beneficiar das vantagens do uso de genéricos. 

 

5.7 Dispensa de MNSRM e Outros Produtos de Saúde 

 

Os MNSRM são produtos passiveis de serem vendidos em farmácias ou noutros locais de 

venda autorizados pelo Infarmed. Estes não estão sujeitos a PVP estabelecido, sendo cobertos pelo 

regime de preço livre, pelo que a margem aplicada ao preço de venda á farmácia é estipulada pelo 

estabelecimento. Estes podem ser vendidos sem a necessidade de receita médica, representando 

o grupo de produtos com mais influência do aconselhamento farmacêutico. 

Para a dispensa destes produtos é necessário recolher informação acerca da situação do 

doente. Nesta pequena entrevista, o farmacêutico deve procurar descobrir a idade do utente, se 

este pertence a algum grupo de risco, os seus sintomas, a duração dos mesmos, presença de outras 

patologias e a medicação usada no seu tratamento e a frequência dos sintomas apresentados. Com 

estes dados, o profissional de saúde deve proceder á escolha do MNSRM mais indicado á situação, 

aconselhando a posologia, modo de administração e duração do tratamento, informando sobre as 

melhorias esperadas, e advertindo para medidas não farmacológicas e o que fazer caso não ocorra 

melhoria do estado de saúde. Caso os sintomas perdurem, é aconselhado reencaminhar o utente 

para o médico. 

De modo a facilitar este processo, existem guias de tratamento, que padronizam as ações a 

tomar, disponibilizadas pela Ordem dos Farmacêuticos. 

Durante o meu estágio, este tipo de aconselhamento foi bastante requisitado, principalmente 

em questões de fadiga física e mental, queda de cabelo, eliminação dos sintomas de gripes ou 

constipações, cuidados de corpo, acne e suplementação multivitamínica. Fui confrontada com 

alguns casos de auto medicação, em que os produtos estavam a ser usados de forma abusiva ou 

para fins não adequados, tendo tentado explicar de forma clara o erro da situação e corrigindo para 

uma terapêutica mais adequada. O caso mais comum foi o abuso de creme e/ou pomadas com 

esteroides e/ou antibióticos, usados, muitas vezes, no tratamento de pequenas alergias ou como 

hidratantes. Esta componente do estágio revelou-se, várias vezes, difícil uma vez que há uma 

grande variedade de MNSRM disponíveis assim como os múltiplos fatores que influenciam cada 

situação/patologia, tornando complicado discernir qual o melhor aconselhamento a fazer. Contudo, 

a equipa que me acompanhou facilitou este processo, mostrando-se sempre disponíveis a 

esclarecer as minhas dúvidas. 

 

5.8 Processamento de Receituário 

 

Para que haja reembolso das comparticipações do Estado, é necessário proceder ao 

processamento do receituário e respetiva faturação. 

Esta é uma tarefa diária, em que ocorre a recolha das receitas, procedendo-se á sua revisão 

e organização por número de lote, série e respetivo número. A revisão deve ter como foco a 

confirmação dos medicamentos dispensados de acordo com os receitados, o prazo de validade da 
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receita, a aplicação das comparticipações, exceções e diplomas. Após confirmação e 

preenchimento do lote, é impresso o verdete de identificação de lote, documento que contem a 

informação relativa ao valor pago pelo utente, o valor das comparticipações assim como o número 

de lote e das receitas e identificação do respetivo mês e ano. No fim de cada mês procede-se ao 

fecho as receitas e respetiva faturação. As receitas relacionadas com o Sistema Nacional de Saúde 

são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas e as relacionadas com os restantes 

organismos são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias. Ainda, é necessário enviar 

para a contabilidade resumos dos lotes com respetiva faturação, ficando copias arquivadas na 

farmácia. Aos serem conferidos nas respetivas instituições, eventualmente ocorrem devoluções de 

receitas, por existirem inconformidades com o estipulado. Perante esta situação, a farmácia pode 

tentar corrigir o erro, reenviando a receita em causa. Se o erro não for corrigido, a farmácia não é 

reembolsada, ficando com o prejuízo. 

 

6. Farmacovigilância 

 

A farmacovigilância é uma ferramenta muito útil na deteção de reações adversas raras ou 

incomuns. Apesar de variados ensaios de toxicologia e segurança com o objetivo de determinar o 

perfil de segurança dos medicamentos, não é possível determinar com 100% todas as reações 

adversas de uma determinada substância ativa ou de todos os excipientes contidos numa 

determinada forma farmacêutica. Para colmatar esta falha, a farmacovigilância constitui a ultima 

fase de ensaios, a nível mundial, sendo tanto da responsabilidade do farmacêutico como do utente, 

reportar reações negativas a uma determinada terapia. 

Deste modo, a farmacovigilância tem o objetivo de melhorar a qualidade e segurança dos 

medicamentos, em defesa do utente e da saúde pública, através da deteção, avaliação e prevenção 

de reações adversas a medicamentos. [23] 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992 e é constituído pela 

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do Infarmed e por quatro Unidades Regionais de 

Farmacovigilância (URF): Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul. Cada URF promove ações 

de formação e avalia as notificações de reações adversas (RAM) da sua zona. O SNF é responsável 

pela avaliação das notificações e formulação de medidas de segurança, caso seja necessário. [23] 

Para proceder á notificação de uma RAM deve-se aceder ao endereço: 

http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage, ir ao separador “Notificar 

Reação”, preencher o formulário e submeter. No formulário é imprescindível o preenchimento da 

descrição da reação adversa, identificação do medicamento de origem, informação sobre a pessoa 

que apresentou a reação e os seus contatos. A notificação será confirmada e validade, sendo 

posteriormente entregue a uma equipa de médicos e farmacêuticos especialistas em segurança de 

medicamentos do SNF. O resultado é comunicado á pessoa que efetuou a notificação. [23] 

No caso de notificações relativas a suplementos alimentares, a notificação deve ser enviada 

para a Direção de Serviços de Nutrição e Alimentação da Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária. [23] 

Durante o meu período de estágio não entrei em contacto com nenhuma situação deste 

género. 

 

7. Serviços Prestados Pela Farmácia 

 

Tendo em conta a conjuntura social e económica em que vivemos atualmente, a farmácia é 

um local que oferece serviços para além da dispensa de medicamentos. Assim, é comum que neste 

tipo de estabelecimento se ofereçam outros serviços, com vista a promover a saúde da população 

e a enriquecer a experiencia do utente. Apesar de alguns dos serviços disponíveis na farmácia 

puderem ser executados noutros locais, a grande vantagem prende-se no aconselhamento 

informado e especializado do farmacêutico, que tem o conhecimento para proceder a recolha dos 

dados de forma correta, prosseguindo à sua interpretação, oferecendo soluções específicas para o 

doente. 
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7.1 Parâmetros Biológicos e Bioquímicos 

 

a. Glicemia 

 

A denominação de glicemia traduz a concentração de glicose no sangue. Esta é a principal 

fonte de energia do organismo e a sua concentração no sangue é regulada hormonalmente. A 

insulina, produzida pelo pâncreas, contribui para o aumento da absorção de glicose presente no 

sangue, mantendo os níveis normais de açúcar. [24] 

O teste da glicemia em jejum é um exame de sangue que mede a concentração de glicose 

sem ingestão de alimentos durante, pelo menos, 8 horas. Este exame tem como objetivo aferir 

valores glicémicos normais, altos (hiperglicemia) ou baixos (hipoglicemia). Pode ser usado no 

diagnóstico da diabetes, em conjunto com outras informações, mas, caso o individuo seja diabético, 

este exame serve de controlo, monitorização e ajuste de tratamento com insulina ou 

hipoglicemiantes orais. [24] 

A determinação realizada na farmácia é feita com sangue capilar. Em primeiro lugar é 

necessário desinfetar a zona da pica com o auxílio de álcool etílico e algodão. Após evaporação da 

solução alcoólica, procede-se á pica no dedo, sempre com uma lanceta nova e estéril para cada 

individuo. De seguida, introduz-se a tira de teste no aparelho e medição. Quando o aparelho assim 

o indicar, introduz-se no sangue na tira de teste. Após alguns segundos, o aparelho revela o 

resultado. Por fim, é necessário descartar tanto a tira de teste como a lanceta para um recipiente 

apropriado, ou seja, para lixo biológico. 

Durante o meu estágio pude constatar que este é um serviço bastante procurado pela 

população, quer seja por pessoas com intolerância á glicose ou diabéticos, que apenas fazem 

controlo esporádico, ou em situações de mau estar físico, como meio de exclusão do diagnóstico 

de hipoglicemia. [24] 

 

Tabela 2 – Valores Glicémicos de Referência [25] 

 Em jejum 2 Horas Depois da Refeição 

Hipoglicemia ≤ 70 mg/dL ≤ 70 mg/dL 

Normal 71 – 100 mg/dL 71 – 140 mg/dL 

Intolerância à glicose 101 – 125 mg/dL 141 – 199 mg/dL 

Diabetes mellitus ≥ 126 mg/dL ≥ 200 mg/dL 

 

b. Colesterol e Triglicerídeos 

 

A dislipidemia é um desequilíbrio na quantidade de lípidos presentes no sangue. Neste 

conjunto de lípidos estão presentes o colesterol e os triglicerídeos, que, em valores normais, são 

essenciais para o bom funcionamento do organismo. [26] 

O colesterol é uma molécula essencial no corpo uma vez que está presente, por exemplo, na 

produção de hormonas sexuais e vitamina D. Este é uma molécula constituída por ácidos gordos, 

que integra a membrana celular, e é sintetizada pelo fígado sendo, posteriormente, transportada 

para a corrente sanguínea, através de lipoproteínas. Porém, a sua presença excessiva conduz a 

doenças como a aterosclerose e doenças cardiovasculares, que representam um grande problema 

no nosso país. O colesterol pode ser divido em duas categorias, consoante a lipoproteína que o 

transporta. Assim, temos o LDL, considerado como o “mau colesterol” uma vez que esta lipoproteína 

transporta o colesterol do fígado para a corrente sanguínea, depositando o excesso nas paredes 

das artérias. Este fenómeno conduz á formação de placas de gordura, que obstruem os vasos 

sanguíneos, impedindo a circulação do sanguíneo, o que pode resultar em doenças 

cardiovasculares. O HDL, considerado como “bom colesterol”, é a lipoproteína que remove o 

excesso de colesterol das paredes das artérias, transportando-o para o fígado, onde este vai ser 

metabolizado. [26] 

Os triglicerídeos são os principais lípidos com origem na alimentação, sendo também 

sintetizados pelo fígado, a partir de hidratos de carbono. Estes são utilizados na produção de 

energia, sendo que o excesso é armazenado no tecido adiposo, constituindo uma reserva calórica. 
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A sua presença em excesso, entre outros problemas, pode causar depósitos nos ductos 

pancreáticos, resultando em pancreatite. [26] 

O protocolo de medição é semelhante ao descrito para a determinação da glicemia, usando 

as tiras de teste e aparelho de medição específico para a situação. Contudo, o período de jejum 

recomendado para este teste é de 12 horas. 

A procura deste serviço, na farmácia, era maioritariamente feita por pessoas com historial de 

colesterol e/ou triglicerídeos elevado, aconselhados pelo médico a fazer controlo esporádico. 

 

Tabela 3 – Valores de Colesterol e Triglicerídeos de Referência [27] 

 Valores recomendados 

Colesterol total ‹ 190 mg/dL 

HDL › 40 mg/dL (homem) 
› 45 mg/dL (mulher) 

LDL ‹ 115 mg/dL 

Triglicerídeos  ‹ 150 mg/dL 

 

c. Ácido Úrico 

 

O ácido úrico resulta do metabolismo das purinas, que são elementos estruturais dos ácidos 

nucleicos e coenzimas, sendo maioritariamente provenientes da alimentação. Este é excretado 

essencialmente pelos rins, cerca de 70 a 80%, sendo uma pequena fração eliminada pelos intestinos 

(20 a 30%). [28] 

Os valores de ácido úrico no sangue variam a cada dia e durante o dia, sendo habitualmente 

mais elevados de manhã. Caso a ingestão de certos alimentos, como a carne ou álcool, seja 

excessiva ou capacidade de eliminação desta molécula pelo corpo estejam comprometida, ocorre 

acumulação de ácido úrico no organismo, o que pode conduzir a episódios de gota. Apesar de níveis 

elevados de ácido úrico serem normalmente assintomático, com o passar do tempo, o excesso desta 

molécula deposita na forma de cristais de urato, nas articulações e zonas envolventes ao tecido 

conjuntivo, formando depósitos sólidos. Estes depósitos conduzem á chamada de leucócitos ao 

local, causando inflamação e episódios agudos de gota. O ácido úrico pode ainda depositar-se no 

trato urinário, formando cálculos renais. [28] 

Na FM, o controlo deste componente era realizado também por exame ao sangue capilar, 

seguindo um protocolo semelhante aos anteriores. Contudo, não é um serviço muito procurado. 

Os valores de referência para o ácido úrico são entre 2 a 7 mg/dL para os homens e 2 a 6 

mg/dL para as mulheres. [28] 

 

d. Pressão Arterial 

 

A pressão arterial é a força que o sangue exerce nas paredes arteriais, quando circula, e é 

medida em milímetros de mercúrio (mmHg). A pressão arterial máxima e mínima, respetivamente, 

sistólica e diastólica, corresponde ao valor máximo alcançado quando ocorre contração do coração 

(sístole) e ao valor mínimo alcançado quando o coração distende e relaxa (diástole). [29] 

Esta não é sempre a mesma, apresentando variações durante o dia que dependem, entre 

outros fatores, de atividades realizadas ou estado emocional, por exemplo. Estas variações 

constituem adaptações do organismo às diferentes situações. [29] 

O controlo da pressão arterial é realizado por um mecanismo complexo, incluindo o sistema 

nervoso, o sistema cardíaco, vasos sanguíneos e os rins. [29] 

A hipertensão arterial representa uma elevação dos valores de tensão arterial, e constitui um 

problema da saúde pública em Portugal. Esta é caraterizada por valores de tensão arterial sistólica 

superiores ou iguais a 140 mmHg e valores de tensão arterial diastólica superiores ou igual a 90 

mmHg. Porém, apenas um destes valores pode estar alterado. Neste caso, estamos na presença 

de hipertensão arterial sistólica ou diastólica, sendo a primeira muito comum com o avanço da idade. 
[30] 

O controlo da pressão arterial, na farmácia onde estagiei, é feito com o auxílio de um medidor 

de tensão de braço. Antes de efetuar a medição é importante estabelecer se o individuo fez algum 
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tipo de esforço físico pouco tempo antes da medição, se este se encontra nervoso ou se ingeriu 

alguma bebida estimulante uma vez que são fatores que falseiam o resultado obtido. A medição é 

feita colocando a braçadeira no individuo, certificando que não existem objetos apertados no 

membro ou peças de roupa que diminuam a sensibilidade da leitura. Após análise do resultado, é 

da responsabilidade do farmacêutico fornecer a interpretação do mesmo á pessoa, acompanhado 

de medidas de correção dos valores ou indicação de ida ao médico, caso estes estejam fora dos 

parâmetros normais. Este era um dos serviços mais requisitados pela população da zona, existindo 

uma grande prevalência de hipertensão arterial sistólica, principalmente nas pessoas de idade mais 

avançada. 

 

Tabela 4 – Valores de Referencia para a Tensão Arterial [31] 

Categoria Tensão Arterial Sistólica 
(mmHg) 

Tensão Arterial Diastólica 
(mmHg) 

Ótima ≤120 ≤80 

Normal Entre 120 e 129 Entre 80 e 84 

Normal – Alta Entre 130 e 139 Entre 85 e 89 

Hipertensão Grau I Entre 140 e 159 Entre 90 e 99 

Hipertensão Grau II Entre 160 e 179 Entre 100 e 109 

Hipertensão Grau III ≥ 180 ≥ 110 

 

e. Peso Corporal  

 

Numa sociedade em que a obesidade é umas das epidemias de maior relevância, é 

importante o controlo do peso corporal. Um dos métodos de controlo e comparação deste fator é 

através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). A fórmula para obtenção deste valor é: IMC 

= Massa corporal / Altura^2, em que a massa define-se em quilogramas e a altura em metros. O 

resultado obtido é interpretado segundo os seguintes valores: [32] 

Magreza extrema = Inferior a 16,5 [32] 

Peso baixo = Entre 16,5 e 18,5 [32] 

Peso Saudável = Entre 18,5 e 25 [32] 

Sobrepeso = Entre 25 e 30 [32] 

Obesidade = Entre 30 e 35 [32] 

Obesidade Clínica = Entre 35 e 40 [32] 

Obesidade Mórbida = Superior a 40 [32] 

Perante o valor obtido, o farmacêutico deve aconselhar a pessoa a ocorrer em mudanças de 

estilo de vida, caso seja necessário, enquadrando o individuo nas consequências que um peso fora 

dos parâmetros saudáveis pode trazer para a saúde, tanto física como psicológica. 

 

7.2 VALORMED 

 

A VALORMED foi criada em 1999, sendo uma sociedade sem fins lucrativos, com o objetivo 

de gestão de resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, que resultou da 

consciencialização do medicamento enquanto resíduo. Esta organização intervém em todo o país, 

recolhendo resíduos de embalagens de medicamentos de uso humano, contendo ou não restos de 

medicamentos, resíduos de embalagens de medicamentos de uso veterinário, contendo ou não 

restos de medicamentos, e produtos veterinários para animais domésticos. [33] 

Este sistema funciona disponibilizando os cidadãos com contentores que se encontram 

instalados em farmácias, onde se podem depositar embalagens vazias ou inacabadas e 

medicamentos fora de validade. Quando o contentor fica cheio, é selado e entregue aos 

distribuidores de medicamentos que, por sua vez, o transportam para um Centro de Triagem. Neste 

centro são separados e classificados, sendo entregues a gestores de resíduos autorizados e 

responsáveis pelo tratamento: reciclagem (papel, plástico, vidro e compósitas) e incineração segura 

com valorização energética dos restantes resíduos. [34] 

Na FM, este é um serviço muito requisitado pela população. 
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7.3 Vacinação 

 

Na FM é possível recorrer ao serviço de administração de vacinas que constem no plano 

nacional de vacinação e injetáveis. Contudo, este não é um serviço muito procurado pela população 

da zona, possivelmente devido á proximidade de um centro de saúde. 

 

8. Conclusão 

 

O estágio curricular é das experiencias mais enriquecedores e difíceis do curso de Ciências 

Farmacêuticas. A dificuldade, no meu caso, prendeu-se muito pela interação com o publico, em 

grande parte derivada de características inerentes à minha personalidade, mas também por ter sido 

o primeiro contato com a componente pratica do trabalho farmacêutico. Contudo, os seis meses de 

estágio permitiram-me ultrapassar algumas dessas dificuldades, sedimentando os vários 

conhecimentos que adquiri durante os cinco anos na faculdade de farmácia e ganhando experiencia 

e confiança nas minhas capacidades enquanto profissional. 

Ainda, esta experiencia permitiu-me perceber a importância do papel no farmacêutico na 

sociedade. No meu ponto de vista, esta profissão representa o elo entre o sistema de saúde e a 

população, colmatando falhas de comunicação e compreensão entre os dois. Uma posição com 

esta importante e impacto social é essencial, para que seja possível combater problemas de saúde 

como a hipertensão, doenças coronárias, obesidade, entre outras, que assombram o nosso país. 

Para além disso, tive a oportunidade de observar que o farmacêutico tem um papel para além 

de profissional de saúde, representando, por vezes, um conselheiro, principalmente para a 

população mais idosa ou com depressões, tornando a farmácia num local de libertação de emoções 

e partilha de experiencias.  

Por outro lado, tive a oportunidade de ver o lado comercial de uma farmácia, inerente ao bom 

funcionamento de um estabelecimento, no qual se centrava o meu maior desconhecimento. 

Em suma, a minha experiencia de estágio permitiu complementar a minha preparação para o 

mercado do trabalho de uma forma impossível de alcançar num ambiente académico, de sala de 

aula. Através do estágio pude experienciar todas as facetas do trabalho farmacêutico, tanto a nível 

do contato com a população com a nível de gestão de um negócio, melhorando as minhas 

capacidades e aptidões. Assim, posso concluir que esta é uma experiencia essencial no percurso 

de formação de bons futuros profissionais. 
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2ª Parte – Temas Desenvolvidos Durante o Período de Estágio 

 

Trabalho 1 – Aconselhamento Dermocosmético  

 

1. Introdução 

 

A dermocosmética representa um papel muito importante no mundo atual. Esta é uma 
ferramenta essencial no cuidado da pele, quer seja pelo seu impacto na saúde, como pelo seu 
impacto estético.  

Num mundo em que cada vez mais as primeiras impressões e a aparência têm um papel 
fulcral na nossa interação humana, o cuidado da pele toma uma dimensão cada vez mais elevada 
e importante. A aparência da nossa pele tem um impacto a nível psicológico muito marcado, pelo 
que mantê-la saudável é umas das preocupações mais evidenciadas pela população. Por outro 
lado, a grande afluência da população às cidades e a ambientes mais industrializadas significa um 
aumento dos elementos agressores a nossa pele, que é a primeira barreira protetora do nosso 
organismo a elementos externos, tornando a necessidade de a restaurar e proteger, uma prioridade. 

Para alcançar este objetivo é necessário proceder a uma identificação correta do tipo de pele. 
Sem esta seleção, é impossível fornecer um aconselhamento correto da rotina diária indicada para 
cada individuo. Para tal, é importante conhecer as várias características inerentes a cada tipo de 
pele, reconhecendo as suas particularidades.  

Após o diagnóstico apropriado do tipo de pele, é possível proceder ao aconselhamento 
específico. Este deve ser particular ao individuo, acomodando não só a sua tipologia cutânea, como 
os diferentes fatores da sua vida diária, como tempo disponível, disponibilidade financeira, entre 
outros. 

A dermocosmética intervém também no tratamento de algumas patologias da pele, como é o 
caso da dermatite atópica, pelo que representa um papel fulcral no sucesso do tratamento deste 
distúrbio cutâneo. 

Deste modo, o estudo da dermocosmética é um processo importante nos dias de hoje, que 
vai de encontro às necessidades da população. 

 

Enquadramento: 

O cuidado dermatológico da pele é um fator com grande impacto na minha vida atual. Durante 
o meu estágio constatei que a população apresentava falhas no conhecimento dermocosmético e 
preconceitos relacionados com o tratamento da pele e a sua importância. Ainda, a conjuntura 
económica atual enfatiza o interesse nesta área na farmácia, pois uma maior aderência da 
população a tratamentos dermocosméticos traduz-se num aumento das vendas e do lucro no 
estabelecimento. Deste modo, escolhi este tema uma vez que um melhor aconselhamento 
farmacêutico nesta área representa um possível aumento de vendas para a farmácia e aumento do 
conhecimento populacional resultando em tratamentos mais eficazes e satisfação da população. 
Ainda, a realização deste trabalho permitirá a colmatação de lacunas no meu conhecimento pessoal 
sobre dermocosmética, deixando-me mais preparada para responder às várias dúvidas da 
população. 

 

2. Constituição da Pele 

 

2.1 Epiderme 

 

A epiderme é constituída por epitélio pavimentoso estratificado, apresentando várias 
camadas de células, sendo as mais superficiais muito queratinizadas. Esta não contem vasos 
sanguíneos e a sua espessura varia entre 0,1mm, na zona ocular, e 1 mm, nas palmas da mãos e 
sola dos pés. Esta camada está em constante renovação, pelo que as células superficiais mortas, 
estrato córneo, são constantemente removidas e as células mais internas estão em constante 
divisão, camada basal. As células recentemente formadas são “empurradas” para camadas mais 
exteriores pela atividade mitótica subjacente, sendo que esta exteriorização demora cerca de 30 a 
60 dias, durante os quais as células vão alterando a sua forma. [35] 

O estrato espinhoso é composto por queratinócitos. Estas células sintetizam queratina e estão 
firmemente ligadas por desmossomas e caderinas, estando conectadas por gap junctions. Na 
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superfície dos queratinócitos existem numerosos grânulos lamelares que são libertados para o 
espaço intercelular da camada granular, tornando-se percursores dos lípidos do espaço intercelular 
do estrato córneo. [35] 

O estrato granular é normalmente constituído por poucas camadas de células mais 
achatadas, com mais fibrilas e grânulos basófilos de queratohialina. Estes grânulos contêm 
proteínas como a involucrina, loricrina e profilagrina que são cortadas por fosfatases. Os peptídeos 
de filagrina agregam ao citoesqueleto de queratina, formando o envelope espesso e resistente 
presente nas células do estrato córneo. [35] 

O estrato córneo é constituído por células mortas, os corneócitos, separados por lípidos, 
espaço intercelular. Estes dois componentes providenciam uma barreira eficaz á perda de água e à 
invasão por agentes infeciosos ou agentes tóxicos. A constituição dos corneócitos confere-lhes a 
resistência necessária para que a pele possa resistir a agressões químicas e mecânicas. A 
impermeabilidade relativa deste estrato e a sua renovação celular constante resultam numa barreira 
passiva a organismos e fatores externos. [35] 

A epiderme também é responsável pela produção de vitamina D. A exposição á luz solar 
conduz à conversão do 7-desidrocolesterol, presente nos queratinócitos, a colecalciferol. Após esta 
reação, a molécula sofre mais transformações, sendo ativada nos rins, após 25-hidroxilação. [35] 

A epiderme existem ainda os melanócitos que são células dendríticas e as únicas capazes 
de sintetizar melanina. Este pigmento é libertado para os queratinócitos, proporcionando proteção 
contra a radiação UV. As células de Langerhans também são células dendríticas, com grânulos 
específicos. Estas resultam de percursores presentes na medula óssea e são as únicas células da 
pele que possuem recetores para as imunoglobulinas IgG e IgE e histocompatibilidade para o 
complexo MHC de antigénios, funcionando como macrófagos altamente especializados. Por fim, as 
células de Merkel são células nervosas, não dendríticas, que se localizam perto da camada basal e 
transmitem a sensação de toque leve. [35] 

 

2.2 Derme 

 

A derme é a camada intermédia da pele, constituída por tecido conjuntivo. Esta serve de 
suporte nutricional e estrutural à epiderme e a sua espessura varia, sendo mais espessa nas palmas 
das mãos e sola dos pés e mais fina nas pálpebras dos olhos e no pénis. Com o passar da idade, a 
derme torna-se mais fina e perda a sua elasticidade. A derme forma intrusões na epiderme, papilas 
dérmicas, que constituem a junção dermo-epidérmica. Esta junção aumenta a área de contacto 
entre estas duas camadas da pele e é responsável pela impressão digital de cada individuo. [35] 

As principais células da derme são os fibroblastos, cuja função é de síntese e degradação de 
fibras conectivas e de outros fatores (colagénio, reticulina, elastina, fibronectina, 
glicosaminoglicanos e colagenase). Também existem fagócitos, linfócitos, células de Langerhans e 
mastócitos. [35] 

O principal constituinte da derme é o colagénio. As suas fibras são constituídas por tubos de 
microfibrilhas. Este é responsável pelas propriedades elásticas da pele, possibilitando que, quando 
a pele é esticada, esta não sofra lesões, sendo as fibras elásticas responsáveis pelo regresso ao 
estado normal. [35] 

As fibras elásticas representam 2% do peso da pele seca de um adulto. São constituídas por 
um núcleo de elastina amorfa rodeado de tecido microfibrilar. [35] 

A substância amorfa da derme é constituída principalmente por ácido hialurónico e sulfato de 
condroitina. Estes glucosaminoglicanos existem na forma de proteoglicanos. Esta substância 
fundamental tem várias funções, tais como, a passagem de nutrientes, hormonas e produtos de 
excreção através da derme, lubrificação do movimento entre as fibras de colagénio e as fibras 
elásticas e resistência. [35] 

É a derme que acolhe as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas e os folículos pilosos 
e é através dela que circulam os vasos sanguíneos que nutrem as células superficiais da pele e as 
fibras nervosas responsáveis pela sensibilidade cutânea. [36] 

 

2.3 Hipoderme 

 

A hipoderme é a camada mais profunda da pele. A sua espessura varia de pessoa para 
pessoa e também conforme as várias regiões do corpo. [36] 
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Os principais componentes da hipoderme são os adipócitos, células especializadas na síntese 
e acumulação de gorduras. Estes adipócitos, que constituem a principal reserva de energia do 
organismo, encontram-se agrupados em pequenos lóbulos separados entre si por finos septos de 
tecido conjuntivo através dos quais circulam os vasos sanguíneos e as fibras nervosas. [36] 

 

2.4 Apêndices da Pele 

 

a) Folículos Pilosos 

 

Os folículos pilosos podem ser encontrados em diferentes densidades por todo o corpo 
humano. Cada folículo é constituído por células germinativas, que produzem queratina, melanócitos 
e pigmento. O músculo pilo-eretor encontra-se ligado ao folículo piloso e a superfície da pele, 
provocando a ereção dos pelos, na presença de frio, medo, entre outros. [37] 

 

b) Unhas 

 

As unhas são constituídas por queratina dura e a sua função é de proteção das pontas dos 
dedos e auxilio a agarrar objetos. A matriz da unha é composta por queratinócitos em divisão, que 
maturam e queratinizam a unha. [37] 

 

c) Glândulas Sebáceas 

 

Estas glândulas derivam da epiderme e estão associadas a folículos pilosos, principalmente 
na cabeça, cara, peito e costas. São pequenas nas crianças, aumentando o seu tamanho e 
tornando-se ativas na puberdade, devido à sua sensibilidade a androgénios. São caracterizadas 
como holócrinas e produzem sebo. As glândulas ajudam na manutenção da permeabilidade da 
barreira, estrutura e diferenciação da epiderme, sinalização hormonal, transporte de antioxidantes 
para a superfície da pele e na proteção contra a radiação UV. [37] 

 

d) Glândulas Sudoríparas 

 

Existem por todo o corpo, estando localizadas na derme. Estas produzem uma substância 
aquosa e são classificadas em dois tipos: écrinas e apócrinas. As glândulas écrinas estão presentes 
principalmente nas palmas das mãos, solas dos pés, axilas e testa. Estas estão sobre controlo 
fisiológico e térmico, sendo enervadas por nervos simpáticos colinérgicos. O seu produto excretado 
contem cloretos, ácido lático, ácidos gordos, ureia, glicoproteínas e mucopolissacarídeos. As 
glândulas apócrinas são maiores e libertam produtos de excreção para os folículos pilosos. Estão 
presentes nas axilas, região anogenital e areolas. Estas encontram-se sobre controlo térmico e 
simpático adrenérgico. Tornam-se ativas na puberdade, produzindo uma secreção rica em proteínas 
que apenas adquire odor após o contato com as bactérias da flora natural da pele. [37] 

 

2.5 Funções da pele 

 

a) Função de barreira e descamação 

 

A filagrinas, constituinte do estrato córneo, é responsável pela hidratação da pele. A sua lise 
apenas ocorre quando a pele se encontra seca, de modo a controlar a pressão osmótica e a 
quantidade de água retida pela pele. Os aminoácidos livres resultantes juntamente com outros 
componentes como o ácido lático, ureia e sais, são conhecidos como Fator de Hidratação Natural e 
são responsáveis pela manutenção da hidratação cutânea devido á sua capacidade de retenção de 
água. [37] 

Por outro lado, outro fator responsável pela hidratação cutânea é a presença de lípidos 
intercelulares. Estes formam bicamadas que rodeiam os corneócitos e incorporam água no estrato 
córneo. Estes incluem o colesterol, ácidos gordos livres e esfingolípidos, como a ceramida. A 
ceramida é a principal responsável pelo aprisionamento de água, aumentando a impermeabilidade 
da barreira. Após os 40 anos, há um declínio da quantidade lipídica da pele, aumentando a 
prevalência de pele seca. [37] 
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Por fim, a descamação do estrato córneo também representa um importante fator na 
manutenção da integridade da pele. Esta descamação envolve um processo enzimático, que está 
dependente do nível de hidratação do estrato córneo. Em condições de pele seca, a descamação 
fica anormal, tornando a pele irregular, mais grossa e solta, o que também se pode observar em 
doenças como a psoríase. [37] 

 

b) Proteção UV 

 

Os melanócitos, localizados na camada basal, e a melanina são os intervenientes mais 
importantes neste fator. A melanina absorve a radiação UV, protegendo os núcleos e prevenindo 
danos no ADN. Por sua vez, a radiação UV induz a proliferação dos queratinócitos, aumentando a 
espessura da epiderme. [37] 

 

c) Termorregulação 

 

A pele tem um papel importante na termorregulação através de mudanças na corrente 
sanguínea no sistema vascular cutâneo e através da evaporação de suor na superfície cutânea. [37] 

 

d) Defesa contra Patogéneos 

 

Para além de funcionar como barreira física, a pele também apresenta várias células com 
atividade imunológica, com exceção das células B, que ajudam no combate aos patogéneos. [37] 

 

3. Determinação da tipologia cutânea e a sua importância 

 

Os cuidados dermocosméticos são essenciais para uma pele saudável. No entanto, é comum 
encontrarem-se casos de pessoas que não acreditam no sucesso dos mesmos, devido a 
experiencias negativas, no passado. Frequentemente, a falha de tratamento resulta de erros na 
determinação do tipo de pele de cada individuo. [38] 

O estado da pele varia de pessoa para pessoa, o que resulta em necessidades específicas e 
individuais. De acordo com o seu estado, atividade e capacidade de defesa, esta pode apresentar-
se de formas diferentes, diretamente relacionadas com o teor de água e ácidos gordos do filme 
hidrolipídico. As características físicas da pele também variam consoante o sexo e a idade e dentro 
do mesmo grupo étnico. Estas alterações podem resultar de evolução natural, ou de fatores 
externos, e culminam na alteração dos parâmetros biológicos da pele. [39] 

Existem vários tipos de classificações da tipologia cutânea, cada uma com critérios 

específicos. Do ponto de vista cosmético, os critérios mais usados são subjetivos e direcionados à 

forma como a pessoa perceciona a sua pele, ao estado superficial cutâneo, resultando em pele 

normal, pele oleosa, pele seca e pele mista. Esta classificação é imprecisa originando diagnósticos 

errados e, consequentemente, um tratamento inadequado. Contudo, de modo a auxiliar neste tipo 

de determinação, podem-se avaliar fatores indicativos de envelhecimento, tais como a perda de 

volume e densidade e o aparecimento de rídulas, rugas e hiperpigmentação; a cor da pele, muito 

relacionada com a capacidade da papel em responder a certos fatores externo, como a radiação 

solar, entre outros; a sensibilidade da pele, ou seja, a reatividade desta a diferentes irritantes, que 

determina que tipo de dermocosméticos serão recomendados; a produção de sebo e suor, fatores 

determinantes tanto na tendência acnéica da pele, como no controlo da temperatura corporal e 

irritação e inflamação cutânea; e a hidratação da pele, importante na manutenção da função de 

barreira da mesma. [39, 59] 

Deste modo, a quantificação dos parâmetros biológicos e a sua variação consoante o sexo, 

etnicidade e idade são importantes na determinação da eficácia, aceitabilidade e tolerância dos 

diferentes produtos dermocosméticos. [39] 

Outro tipo de classificação refere-se aos fotótipos de pele, a classificação de Fitzpatrick. Esta 

classificação refere-se á reatividade da pele à exposição solar e resulta da avaliação de diferentes 

parâmetros como a cor dos olhos, cabelo e pele, presença de sardas, capacidade de adquirir 

bronzeado e sensibilidade à radiação solar. [40, 41] 
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A classificação de Baumann é um tipo de classificação que se basea na identificação do tipo 

de pele usando quatro parâmetros dicotómicos: seca vs oleosa, sensível vs resistente, pigmentada 

vs não pigmentada e rugosa vs firme. A classificação final em 4 letras designativas dos diferentes 

parâmetros resulta da resposta a um questionário de 64 questões, que orienta para 1 dos possíveis 

16 tipos cutâneos. [39] 

 

4. Métodos para a determinação da tipologia cutânea 

 

4.1 Métodos não instrumentais 

 

Este pode ser dividido em três secções: exame visual, exame táctil e anamnese.  

No exame visual procede-se â avaliação da tez, textura, uniformidade e anomalias cutâneas. 

De seguida, o exame táctil permite a avaliação da textura, espessura, elasticidade e firmeza da pele, 

através do teste da prega cutânea, por exemplo. Por fim, a anamnese consiste numa série de 

perguntas que permitem avaliar vários fatores externos que afetam o tipo e estado da pele, tais 

como: hábitos de higiene, reatividade da pele ao frio, calor, vento, sol, entre outros, estilo de vida, 

atividade profissional e possíveis patologias e respetivos tratamentos. 

Este tipo de avaliação é mais subjetiva. No entanto, é uma avaliação prática e útil, 

especialmente no aconselho farmacêutico, devido á falta de métodos instrumentais e outros fatores, 

como o tempo. 

 

4.2 Métodos instrumentais 

 

Estes métodos avaliação parâmetros biométricos e necessitam a utilização de aparelhos 

especializados.  

Avaliação da hidratação: Para avaliar a hidratação do estrato córneo utiliza-se a determinação 

da capacitância. Esta medição baseia-se na diferença entre a constante dielétrica da água (81) e a 

de outras substâncias (inferior a 7). A medição é rápida e a pressão controlada de modo a não 

ocorrer oclusão. [60] 

Avaliação do conteúdo lipídico da pele: Para esta medição utiliza-se o princípio da fotometria. 

Este baseia-se no fato que, quando o sebo é depositado num elemento translúcido, este vai ficando 

cada vez mais transparente, consoante o aumento da quantidade de sebo. [61] 

Avaliação do grau de melanina e eritema: Esta determinação baseia-se no método da 

refletometria, ou seja, na absorção / reflecção de luz. O aparelho de medição emite três 

comprimentos de onda distintos, sendo que um recetor mede a quantidade de luz refletida pela pele. 

A quantidade de luz absorvida é calculada a partir deste valor. As determinações da melanina e do 

eritema são baseadas na medição de comprimentos de onda específicos, que são absorvidos pela 

pele. [62] 

Avaliação da elasticidade da pele: A elasticidade da pele é medida através da transmissão de 

vibrações sobre a superfície cutânea, que é posteriormente transformada em sinais elétricos e 

quantificada. Este aparelho mede o tempo entre a transmissão da onda acústica e a sua receção. 
[63] 

 

5. Pele Normal 

 

Considerando a estrutura e função da pele, uma pele normal apresenta-se lisa e agradável 

ao toque, devido à coesão entre as células das camadas superficiais, firme e macia, devido à 

existência de tecido conjuntivo denso e de numerosas fibras elásticas, tez luminosa, visto que a sua 

produção seborreica está regulada, sem imperfeições e com um tom rosado, devido ao 

funcionamento adequado do sistema microcirculatório. A um nível cosmetológico, uma pele normal 

define-se como uma pele jovem, balanceada a nível estrutural e funcional e que não requer nenhum 

cuidado extra, além da limpeza e hidratação essenciais. Na prática, este tipo de pele existe 

maioritariamente em crianças saudáveis, antes da puberdade. [39] 
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5.1 Cuidados Básicos 

Devido às características da pele normal, esta não requer cuidados especiais adicionais, 

sendo que a rotina diária do cuidado da pele normal é a rotina base, para todos os tipos de pele. 

 

Higiene 

A higiene de uma pele normal deve ser feita duas vezes ao dia, de manhã e á noite/ao deitar. 

Esta deve começar pela limpeza e a tonificação do rosto, com água micelar, que não necessita de 

enxaguamento, ou com um gel de limpeza, necessitando de enxaguamento. Este processo, que 

pode ser feito em simultâneo ou em separado, conforme o produto utilizado, tem o objetivo de 

remover o sebo produzido pela pele assim como resíduos de outros produtos dermocosméticos, 

restaurando o pH e preparando a pele para os passos seguintes. [58] 

Hidratação 

Após a limpeza procede-se á hidratação, com um creme hidratante, de modo a reconstituir o 

filme hidrolipídico. Devido á capacidade resistente deste tipo de pele, o creme hidratante pode conter 

perfume e outras substancias não toleradas por outros tipos de pele. [58] 

Proteção Solar 

Relativamente á rotina matinal, é importante a aplicação de protetor solar, que pode ser um 

produto separado ou em conjunto com o creme hidratante, mesmo durante os meses de Outono 

/Inverno, com um SPF superior a trinta. [58] 

Cuidados Adicionais 

A aplicação de uma mascara hidratante ou de um esfoliante deve ser feita uma a duas vezes 

por semana, como completo á rotina de cuidado diário. [58] 

 

6. Pele Seca 

 

Este tipo de pele é caracterizado por um aspeto áspero, rugoso associado a descamação, 

com prurido. A pele apresenta uma coloração acinzentada, principalmente em pele mais escura, 

com fissuras. [42] 

Em termos biológicos, esta é a consequência de uma alteração na coesão e funcionalidade 

dos corneócitos que resulta na diminuição do teor de água nas camadas superficiais do estrato 

córneo. A diminuição da ação enzimática nas filagrinas conduz à descamação associada a pele 

seca e xerose. Esta alteração está dependente da qualidade e quantidade enzimática presente, do 

pH do estrato córneo e da qualidade e quantidade de lípidos presentes no espaço inter-

corneocitário. [39] 

Existem quatro fatores de predisposição para pele seca: teor de água diminuído nos 

corneócitos (dependente dos fatores de hidratação natural), híper-proliferação epidérmica, alteração 

da síntese lipídica a nível celular e a deterioração da função de barreira da pele devido à diminuição 

da coesão intercelular. Todos estes fatores são interdependentes. [39] 

Ainda, há um aumento da prevalência de pele seca com a idade, em climas secos, em certas 

doenças dermatológicas como a dermatite atópica e a psoríase, em certos empregos, que 

necessitem do uso frequente de água e detergentes, e em praticantes de natação, devido aos níveis 

elevados de cloretos. [42] 

A caracterização deste tipo de pele não se refere ao seu nível de hidratação, mas sim ao seu 

teor lipídico. A restauração da mesma ao seu estado normal engloba a reparação da barreira 

epidérmica. [39] 

 

6.1 Cuidados Básicos 

 

Higiene 

A higiene deste tipo de pele também deve ser feita duas vezes ao dia, tendo sempre o cuidado 

de usar um produto de limpeza pouco deslipidante, com componentes nutritivos/ hidratantes, como 

a glicerina e o ácido glicólico, como um leite, loção ou óleo de limpeza. O produto utilizado na 
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limpeza da pele deve ser constituído por um tensioativo fraco, de modo a impedir a remoção 

excessiva de lípidos da pele, e a utilização de produtos esfoliantes deve ser evitada. [38, 51, 58] 

Hidratação 

Após a limpeza da pele, a aplicação de água termal é uma mais-valia, pois aumenta a 

hidratação da pele enquanto simultaneamente diminui a inflamação e a irritação da mesma, devido 

aos seus constituintes minerais. A hidratação é o passo de maior importância, sendo que se deve 

aplicar um creme muito nutritivo, podendo-se optar por adicionar um sérum, que deverá ser aplicado 

primeiro, caso necessário. [38, 58] 

A aplicação de cremes hidratantes não alcoólicos deve ser recorrente durante o dia, para 

promover a reconstituição do filme hidrolipídico, que diminui a perda de água pela pele. [51] 

Os cremes hidratantes para pele seca devem conter ceramidas e ácido hialurónico, pois 

diminuem a perda de água pela pele, dimeticone e glicerina, pois aumentam a absorção de água, e 

lanolina e óleos minerais, pois ajudam a manter a água adquirida durante processos como o banho, 

diminuindo a sua perda. Por outro lado, hidratantes para pele seca devem evitar constituintes como 

o álcool e fragâncias, pois estes aumentar a irritação e a inflamação da pele. [52, 53] 

Proteção Solar 

A aplicação de proteção solar é sempre indispensável, independentemente do tipo de pele, 

sendo que este deve ser na forma de creme e com SPF superior a 30. [52, 58] 

Cuidados Adicionais 

A utilização de uma máscara hidratante deve acontecer duas vezes por semana, seguida da 

aplicação de água termal. A esfoliação deve acontecer só uma vez por semana, pois é um processo 

agressivo para este tipo de pele, podendo passar para duas vezes por mês. [38] 

No cuidado da pele seca é importante adquirir algumas mudanças no estilo de vida que 

ajudam a melhorar esta condição da pele. 

É importante optar por banhos curtos com água morna uma vez que banhos longos com água 

quente aumentam a perda de óleos pela pele, tornando-a mais seca. [51] 

A reposição de água é de especial importância, pelo que deve ser um hábito adquirido, 

principalmente em situações de grande calor ou produção de suor, assim como é importante evitar 

o consumo de álcool em excesso, devido às suas consequências desidratantes. [51] 

 

7. Pele Oleosa / Pele Jovem Com Problemas 

 

Este tipo de pele é o resultado de uma hiperatividade das glândulas sebáceas, que originam 

a produção excessiva de sebo, dando uma aparência brilhante e oleosa à pele. O sebo resulta da 

degradação de células específicas, os sebócitos, um pouco antes de estes serem libertados pelas 

glândulas sebáceas. Após a sua libertação, os constituintes do sebo (esqualeno, ceras, triglicerídeos 

e esteróis) são alterados pelas bactérias da floral natural da pele, ocorrendo libertação de ácidos 

gordos livres, que acidifica a superfície cutânea. [39] 

O sebo é um detergente natural da pele permitindo a molhabilidade da mesma, devido à 

presença de ácidos gordos e ceras. Ainda, este possibilita certas funções capilares, tem atividade 

fungistática, é nutritivo para as bactérias essenciais à flora natural da pele e protege contra a 

desidratação da pele em climas secos, por aumento da função de barreira. Alterações na produção 

de sebo podem resultar de fatores genéticos, endócrinos e ambientais. [39] 

A nível sexual, os homens apresentam maior tendência para a pele oleosa. A nível cosmético, 

a pele oleosa é mais sensível e frágil. [39] 

Como já foi referido anteriormente, até à puberdade a maior dos indivíduos possui uma pele 

normal. Contudo, na adolescência, as mudanças hormonais influenciam a quantidade de sebo 

produzida, aumentando a prevalência de pele oleosa e de patologias associadas. [43] 

 

7.1 Acne 

 

A acne é o distúrbio mais comum do folículo pilossebáceo, podendo ser causada por vários 

fatores, e conduzindo a variadas lesões. Contudo, apenas 10 a 20% dos indivíduos com este 
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problema necessitam de tratamento medicamentoso. Dos vários tipos de acne temos: acne da 

mulher adulta ou acne tardia, acne cosmética, acne medicamentosa e a acne vulgar, que é a mais 

comum, sendo característica dos jovens na puberdade. Os tratamentos estéticos para a acne podem 

ser associados a terapêutica medicamentosa, dependendo da severidade das lesões apresentadas. 

Este distúrbio tem uma componente genética e uma componente hormonal, que contribuem para a 

hipersecreção sebácea conduzindo á obstrução do folículo piloso e consequente proliferação 

bacteriana. [45] 

A evolução desta patogénese até á condição de acne passa pelos seguintes pontos: 

hipersecreção de sebo, hiperqueratinização folicular, presença da bactéria Propionibacterium acnes 

e a posterior produção de ácidos gordos livres, responsáveis pela inflamação. Relativamente á 

hipersecreção sebácea, estas estão sob influencia direta hormonal, quer sejam estrogénios como o 

androgénios, passando a uma fase de desequilíbrio na puberdade, levando ao excesso de produção 

de sebo e á formação de comedões. De seguida, ocorre a queratinização excessiva das camadas 

superficiais do folículo, originando a obstrução do mesmo. Isto impede a saída do sebo, formando 

um comedão, que inicialmente é invisível, mas, com o aumento da produção de queratina, origina 

um comedão fechado, popularmente conhecido como ponto branco. O aumento da produção de 

corneócitos, sebo e proliferação bacteriana levam á formação do comedão aberto, também 

conhecido como ponto negro. A colonização bacteriana instigada pelo excesso de sebo, leva á 

hidrólise do conteúdo oleoso da pele, formando ácidos gordos livres, comedogénicos e promotores 

da irritação da parede folicular, conduzindo ao aparecimento de lesões inflamatórias. [45] 

Estes fatores são os responsáveis pelo aparecimento das diferentes lesões que caracterizam 

o grau clinico da acne.  

 

Tabela 5 – Caracterização dos diferentes graus clínicos da acne [45] 

Grau I Acne Comedogénica Não-Inflamatória: grau mais leve, caracterizado pela 
presença de comedões abertos e fechados. 

Grau II Acne Pápulo-Pustulosa: além da presença de comedões, existem também lesões 
inflamatórias, como pápulas e pústulas com conteúdo purulento. 

Grau III Acne Inflamatória Nodular e Cística: presença de nódulos mais marcada, 
juntamente com cisto e intensa inflamação. 

Grau IV Acne Severa ou Conglobata: para além das lesões anteriormente referidas, esta é 
caracterizada por cicatrizes profundas, reação inflamatória severa. Podem ainda 
existir lesões queliodianas, inestéticas e permanentes. 

 

(Ver anexo VI) 

7.2 Cuidados Básicos 

 

Higiene 

Os tratamentos dermocosméticos para a acne devem sempre ser iniciados pela limpeza da 

pele. Esta deve ser feita com um tensioativo menos agressivo, que solubilize as impurezas e 

resíduos presentes na pele facial, eliminando as impurezas de origem externa, sem desengordurar 

excessivamente e sem alterar o pH da pele. A higiene da face deve ser feita com os dedos, em 

movimentos circulares e suaves, evitando a excessiva fricção que conduz a irritação da pele. [45] 

Os cosméticos de higiene para pele acnéica devem possuir princípios ativos que regulem a 

hipersecreção seborreica, uma vez que este é um dos fatores principais nesta etiologia. Ainda, o 

enxaguamento da pele, caso necessário deve ser feito com água morna, de modo a não agravar as 

lesões. [45, 47] 

O processo de higiene da pele deve ser feito duas vezes ao dia, de manhã e á noite. A 

aplicação de máscaras com o intuito de absorver e limpar mais profundamente a pele, é 

aconselhado. Contudo, o seu uso deve ser limitado a uma vez por semana, devido ao risco de 

secura excessiva da pele. [46] 
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Hidratação 

A hidratação é um passo essencial no cuidado de uma pele acnéica. Esta é importante, uma 

vez que os cuidados de limpeza e esfoliação, podem conduzir á secura da pele. Por outro lado, a 

aplicação de um hidratante, apropriado ao tipo de pele, ajuda a controlar a excessiva produção de 

sebo, assim como ajuda a diminuir a infamação da pele e a prevenir o aparecimento de lesões 

acnéicas. As fórmulas usadas devem ser oil-free, não comedogénicas e devem conter agentes 

antibacterianos. [46] 

Esfoliação 

A esfoliação deve ser um ritual feito uma a duas vezes por semana, com o intuito de eliminar 

impurezas e células mortas, estimulando a renovação da pele e combatendo a hiperqueratinização 

da mesma. 

Este processo pode ser físico, químico ou enzimático. A esfoliação química consiste na 

aplicação de princípios ativos esfoliantes ou queratolíticos, geralmente ácidos orgânicos, que, 

dependendo da sua concentração e pH, podem resultar numa ação superficial, atingindo apenas a 

camada córnea, ou um peeling medio a profundo, atingindo a derme reticular. A esfoliação química 

caracteriza-se pelo uso de substâncias abrasivas, que refinam a camada córnea. A esfoliação 

enzimática ocorre recorrendo a enzimas, que hidrolisam as proteínas da camada córnea, como a 

queratina, facilitando a remoção dos corneócitos. [45] 

A esfoliação física é desaconselhada em casos de acne moderada a grave, por promover a 

rutura das pápulas e postulas, resultando no aumento da inflamação. [45] 

O processo de esfoliação deve ser realizado duas a três vezes por semana. [38] 

Fotoproteção 

O uso de protetores solares é de grande importante pois, para além de promoverem a 

hidratação da pele e a protegerem a perda transepidérmica de água, estes também a protegem dos 

efeitos nocivos do sol. Ainda, contrariando as crenças populares, o sol intervém negativamente nas 

lesões acnéicas. Deste modo, é essencial o uso de um protetor solar adequado a pele oleosa, 

existindo também no mercado opções para pele com tendência acnéica. [49] 

 

7.3 Tratamento medicamentoso para pele com tendência acnéica  

 

Este tipo de tratamento é usado em casos de acne moderada a severa, sendo prescrito pelo 

médico ou dermatologista. É importante realçar, que independentemente do tipo de tratamento, os 

resultados não são imediatos, podendo ocorrer um agravamento das lesões anterior á melhoria das 

mesmas. [47] 

Retinoides tópicos: atuam por normalização da descamação do epitélio infundibular, com 

consequente inibição da comedogénese, reduzindo o número de comedões e lesões inflamatórias. 

Por terem um potencial irritativo, devem ser aplicados á noite, cerca de meia hora antes da aplicação 

do produto de higiene, e, inicialmente, em dias alternados. No mercado português, podemos 

encontrar diferentes fórmulas tópicas com tretinoína, isotretinoína e adaptaleno. Na 

dermocosmética, estes estão presentes em formulações com retinol ou retinaldeído. Os retinoides 

tópicos são produtos de primeira linha em todas as formas de acne leve a moderada. Devem ser 

usados precocemente e combinados com outros produtos de dermocosmética, de modo a 

maximizar a sua eficácia. São contraindicados em grávidas e lactantes. [48, 50] 

Antibióticos tópicos: atuam na limitação da proliferação bacteriana assim como na diminuição 

da inflamação, diminuindo a quimiotaxia dos neutrófilos, a produção de citocinas e ácidos gordos 

livres, entre outros fatores. Estes são indicados para a acne inflamatória ligeira, tendo um início de 

ação lento. Devem ser descontinuados assim que se observarem melhorias e devem ser 

interrompidos ou substituídos caso não se observem melhorias após seis a oito semanas de 

aplicação regular. São utilizados em conjunto com retinoides tópicos. [48, 50] 

Peróxido de benzoílo: tem ação antimicrobiana bactericida, semelhante aos antibióticos 

tópicos, assim como uma ação comedolítica ligeira. Não conduz ao desenvolvimento de resistências 

bacterianas, pelo que pode ser usado em associação a antibióticos, promovendo a tolerabilidade e 

aumentando a redução microbiana. Apresenta um grande potencial irritativo, podendo causar 
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dermatites de contato e descoloração de roupa ou cabelos, pelo que o seu uso deve ser cuidadoso 

e a sua aplicação noturna. [48,50] 

Antibióticos orais: indicados nas formas moderadas a graves da acne inflamatória, 

apresentam um início de ação rápido. Os antibióticos usados em primeira linha são as tetraciclinas 

pois apresentam vantagens relativamente á eficácia, segurança e resistências microbianas. Na 

presença de resistências, utilizam-se macrólidos, embora estes apresentem alguns problemas de 

tolerabilidade. As quinolonas, o cotrimoxazol e o trimetroprim são considerados de terceira linha de 

tratamento. A utilização desta classe de medicamentos é feita com cautela devido ao grande 

problema de resistências microbianas que representa um perigo para a saúde pública. Estes não 

devem ser prescritos em monoterapia nem devem ser aplicados simultaneamente por via oral e 

tópica. Em caso de recidivas, o tratamento deve ser feito com o mesmo antibiótico. Ainda, a 

terapêutica oral deve ter uma duração inferior a três meses. [48, 50] 

Terapêutica hormonal: reduz a atividade androgénica na glândula sebácea e no infundíbulo 

folicular. Este efeito pode ser obtido pelo aumento das proteínas transportadoras das hormonas 

sexuais, reduzindo a fração livre dos androgénios, por bloqueio dos recetores de androgénios ou 

por inibição da conversão da dihidrotestosterona. Esta terapêutica está indicada para mulheres com 

agravamento pré-menstrual da acne, acne na idade adulta com lesões na metade inferior da face 

e/ou pescoço, acne associado a hirsutismo ou irregularidades menstruais e em casos de acne 

inflamatória em mulheres que necessitem de contraceção. [48, 50] 

Retinóides orais: a principal substancia ativa utilizada é a isotretinoína. Esta reduz a 

diferenciação sebácea, diminui o tamanho da glândula sebácea e a sua capacidade de produção de 

sebo, normaliza a queratinização folicular reduzindo a formação de comedões, diminui a colonização 

bacteriana por P. acnes e tem atividade anti-inflamatória. Está indicada na acne moderada a grave, 

que não responde ou recidiva após tratamento tópico e/ou com antibióticos orais. Esta terapêutica 

é muito eficaz, no entanto, pode existir uma fase inicial de agravamento das lesões, principalmente 

as retencionais e as melhorias clinicas podem demorar entre dois a três meses para se tornarem 

visíveis. A isotretinoína apresenta vários e frequentes efeitos secundários, tais como: queilite, secura 

ocular com intolerância a lentes de contacto, secura cutânea, fragilidade das mucosas, e aumento 

da sensibilidade ao sol. Pode também existir hiperlipidemia, pelo que se aconselha a determinação 

dos triglicerídeos, colesterol total e das HDL séricos em jejum, bem como estudos da função 

hepática e hemograma com plaquetas, antes do início e às 4 a 6 semanas de terapêutica. O efeito 

teratogénico desta substancia ativa durante e seis semanas após o tratamento torna imperativo o 

uso de contraceção, nas mulheres. Este tratamento não deve ser associado com antibióticos orais 

nem fármacos com efeito irritante. [48, 50] 

Os tratamentos medicamentosos para acne têm como efeitos secundários a secura da pele 

e a sensibilidade da mesma á luz, pelo que devem ser acompanhados de produtos de 

dermocosméticos específicos. Assim, os produtos de higiene devem ser compensadores do efeito 

irritativo da terapêutica tópica ou sistémica, indicando-se o uso de cremes ou emulsões sem óleo. 

Ainda, é aconselhado a utilização de hidratantes labiais e faciais, de modo a compensar a secura 

causada á pele e o emulsões ou cremes com ligeiro efeito queratolíticos, para uso alternado com o 

tratamento mais ativo ou para manutenção. Por fim, a utilização de proteção solar é muito importante 

de modo a compensar a sensibilidade extra á luz, atuando também na prevenção da formação de 

cicatrizes. [47,48] 

 

8.  Pele Sensível / Atópica 

 

Este tipo cutâneo é caracterizado por sensações subjetivas de desconforto com sinais visuais 

de irritação, sem resposta imunológica. Apesar da existência de vermelhidão, secura, rugosidade, 

indivíduos com pele sensível apresentam maioritariamente efeitos sensoriais. O caracter subjetivo 

desta tipologia cutânea, leva a que não haja consenso na sua definição, sendo difícil a sua 

caracterização. O diagnóstico é, muitas vezes, feito pelo próprio individuo. Dos vários sintomas 

destacam-se irritação, prurido, calor, secura, eritema, descamação e pápulas, que ocorrem com 

uma grande variação de intensidades. [44] 

Um grande desafio neste diagnóstico são os métodos de teste. Muitos dos indivíduos com 

autodiagnóstico de pele sensível, não apresentam reações visíveis, em situação de teste enquanto, 
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indivíduos com pele resistente, apresentam a situação oposta. Ainda, o mesmo individuo pode 

apresentar variações de sensibilidade consoante o local anatómico de teste. [44] 

A pele sensível foi dividida em subtipos por Pons-Guiraud: pele muito sensível, reativa a uma 

grande variedade de fatores endógenos e exógenos, com sintomas agudos e crónicos e um forte 

componente psicológico, pele sensível ao ambiente, caracterizada por uma pele fina, seca, com 

tendência a vermelhidão e a reação a fatores exógenos, e a pele sensível a cosméticos, reativa a 

produtos cosméticos específicos e bem definidos. Muizziddun et al subdividiu a pele sensível em: 

pele delicada, caracterizada por uma barreira cutânea facilmente alterada não acompanhada de 

reação inflamatória, pele reativa, caracterizada por uma resposta inflamatória marcada, sem 

alteração da permeabilidade da pele, e “stingers”, caracterizada por uma resposta neuro sensorial 

exacerbada em resposta a um estímulo cutâneo. [44] 

 

8.1 Cuidados Básicos 

 

Os cuidados básicos de uma pele sensível /intolerante, têm pequenas variações consoante a 

pele do individuo é classificada em seca ou normal a mista. Contudo, o que todos têm em comum é 

o uso de produtos com formulações adaptadas a peles reativas, com formulações simples, com um 

número reduzido de constituintes e que excluem componentes considerados de risco como os 

parabenos, perfumes, corantes e álcool. [38, 54] 

 

Higiene 

Os produtos de limpeza devem ser constituídos por tensioativos suaves, não iónicos, sem 

sabão e com agentes hidratantes, a pH fisiológico. [38, 54] 

No caso de pele sensível e seca, deve-se preferir uma loção ou leite de limpeza. Caso se 

tratar de pele normal a mista, uma mousse ou gel de limpeza é uma melhor opção. Neste ultimo 

caso, o produto de limpeza deve também contar um seborregulador. [38, 54] 

Hidratação 

A aplicação de água termal é uma ótima adição á rotina de cuidado diário de um individuo 

com pele sensível visto que esta tem propriedades anti-inflamatórias, reduzindo a inflamação e 

irritação inerente a este tipo de pele. [38, 54] 

Ainda, a aplicação de uma formulação hidratante é essencial, sendo que esta deve conter 

agentes protetores e antioxidantes, como o tocoferol, agentes nutritivos e emolientes, agentes 

calmantes da pele e agentes hidratantes, como a glicerina. No caso de se tratar de uma pele oleosa, 

a preferência por um creme óleo/água é a indicada, sendo que este deve conter agentes 

seborreguladores. [38, 54] 

Proteção Solar 

Este deve ser um cuidado diário, durante todo o ano, sendo que o protetor solar deve ter um 

SPF superior a trinta. [38, 54] 

Cuidados Adicionais 

O uso de máscaras hidratantes e apaziguantes pode ser necessário, podendo acontecer entre 

uma a duas vezes por semana. A esfoliação, por ser um processo agressivo á pele, deve ser limitada 

a uma vez por semana. [38] 

 

9. Pele Envelhecida 

 

O processo de envelhecimento é um sistema contínuo e complexo, com variabilidade 

interindividual. Consiste em alterações progressivas a nível molecular e celular, com diminuição da 

homeostasia do organismo, o que conduz á senescência e morte celular. Os cofatores ambientais 

mais significativos do envelhecimento precoce da pele são o sol e o fumo. A poluição também pode 

ter uma influência pela agressão causada pelos radicais livres, assim como a nutrição, pela ingestão 

de antioxidantes. [56, 57] 

Este processo de envelhecimento cutâneo pode ser dividido em duas categorias. O 

envelhecimento intrínseco e cronológico é um processo natural, cumulativo e inevitável, que resulta 



32 
 

de deterioração natural do organismo e progressivas lesões no ADN, originando atrofia da pele e 

rugas finas por deterioração das fibras elásticas da derme. O envelhecimento extrínseco ou 

fotoenvelhecimento também é um processo cumulativo, que está dependente da relação do fototipo 

com a exposição solar, resultando em rugas profundas, pele espessada, amarelada, seca, 

melanoses, telangiectasias, poiquilodermia, queratoses actínicas e cancro da pele. [56] 

Existem vários processos envolvidos no envelhecimento cutâneo: 

a) Encurtamento e rutura dos telómeros; [56] 

b) Produção de radicais livres pelo metabolismo celular; [56] 

c) Radiação solar, através da formação de radicais livres e stress oxidativo; [56] 

d) Efeitos epidérmicos e dérmicos: mutações no gene p53, que é um supressor tumoral, 

degradação e diminuição da produção de colagénio na matriz celular; [56] 

e) Erros ou mutações no ADN que aceleram a senescência celular; [56] 

f) Aumento da glicação formando um excesso de produtos AGE (advanced glycation end 

product), que estão associados ao envelhecimento e a complicações de doenças crónicas, 

sendo também fotossensibilizantes; [56] 

g) Tabaco: a nicotina provoca vasoconstrição, com consequente hipoxia tecidular, origina a 

produção de radicais livres e agregação plaquetária. Isto provoca o aumento de viscosidade 

sanguínea, da atividade da elastase e da hidroxilação do estradiol, resultando em 

hipoestrogenismo. [56] 

É a partir dos 25 anos que se começam a observar os primeiros sinais de envelhecimento na 

superfície da pele, na forma de rídulas e rugas. Estes resultam da perda de volume e densidade, 

originadas na diminuição da renovação celular, redução da produção de lípidos, tornando a pele 

áspera e seca, e um aumento da sensibilidade á luz UV. A pele perde alguma capacidade de 

cicatrização e há um aumento da tendência a infeções por diminuição da função imunitária. Há uma 

diminuição constante e anual de 1% na produção de colagénio e elastinas, que conduz á 

desorganização da derme, comprometendo a estrutura da pele, acompanhada de uma redução do 

fluxo sanguíneo, que leva a uma pele cada vez menos nutrida e oxigenada, e consequentemente, 

com menos brilho. [55, 57] 

O envelhecimento resulta na diminuição da capacidade da pele para regular a sua hidratação, 

se regenerar e se proteger, pelo que esta se torna mais fina e sensível e mais propensa a danos e 

irritação causados por fatores externos. [55, 57] 

 

9.1 Mecanismos anti envelhecimento 

 

O combate ao envelhecimento cutâneo tem várias estratégias distintas: manutenção da 

barreira cutânea com higiene e hidratação adequadas, uso diário de fotoproteção, uso de 

antioxidantes tópicos e sistémicos para o combate dos radicais livres, aumento da síntese de 

colagénio e elastina dérmicos e redução da glicação do colagénio, entre outros. [56] 

Algumas das substâncias utilizadas nas terapias anti envelhecimento: 

Coenzima Q10: substancia naturalmente presente nas células que favorece a produção de 

energia. Esta tem o objetivo de fortalecer as células promovendo a sua renovação. É também um 

antioxidante, neutralizando os radicais livres resultantes de agressões por fatores externos. [55] 

Vitamina A: o retinol atua ligando-se a recetores nucleares específicos que influenciam a 

reparação do ADN, expressão genómica, estimulação do crescimento e diferenciação dos 

queratinócitos, melanócitos e fibroblastos e produção de matriz extracelular pelos fibroblastos. [56] 

Vitamina C: o ácido ascórbico aumenta a síntese de colagénio e dos inibidores teciduais da 

metaloproteinase, provocando melhorias significativas a nível histológico e estrutural da pele. [56] 

Alfa-hidroxiácidos: grupo de ácidos orgânicos que são hidratantes, esfoliantes e 

queratolíticos. Estes aumentam a espessura da derme, tornando a pele mais macia e com menos 

rugas. O ácido glicólico atua também como agente de peelings superficiais, agindo também no 

aumento da matriz celular, melhoria da qualidade das fibras elásticas e no aumento da densidade 

do colagénio dérmico. [56] 
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Polifenóis do chá verde: estes impedem a penetração da radiação UVB, evitando os danos 

celulares e a imunossupressão. Têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, e 

anticancerígenas. [56] 

Genisteína: uma das isoflavonas da soja é considerada um tratamento alternativo, por via 

oral, na menopausa. Tem propriedades anticancerígenas, é fotoprotetora e auxilia no controlo da 

hiperpigmentação e melasma. [56] 

 

9.2 Cuidados Básicos 

 

Higiene 

A limpeza da pele deve ser feita duas vezes ao dia, de manhã e á noite, sendo que, uma das 

características do envelhecimento é a secura progressiva da pele, não se deve utilizar um produto 

de limpeza muito deslipidante. Assim, o uso de um leite de limpeza ou uma água micelar é o 

aconselhado. [38, 58] 

Hidratação 

Neste passo devem ser utilizados produtos dermocosméticos com vários propósitos, sendo 

que estes devem ser hidratantes, mas também devem atuar contra o envelhecimento. Assim sendo, 

deve-se proceder á aplicação de séruns assim como cremes de olhos e lábios, com efeito antirrugas 

e hidratante. [38, 58] 

Repetir o processo á noite, de modo a promover a regeneração noturna da pele. [38, 58] 

Proteção Solar 

Caso o creme de dia ainda não possua proteção solar, este deve ser o ultimo passo a ser 

executado, na rotina de cuidado da pele de manhã. [38, 58] 

Cuidados Adicionais 

O uso de máscaras hidratantes e esfoliantes deve ser entre uma a duas vezes semanais, de 

modo a reforçar tanto a hidratação como a limpeza da pele. [38] 

 

10. Conclusão 

 

A pele é o maior órgão do nosso organismo, apresentando uma grande importância a vários 

níveis. Para além da defesa do organismo, de outros papéis na função hormonal, regulação da 

temperatura, entre outros, esta também apresenta um impacto na interação social e no bem-estar 

psicológico. Num mundo em que aparência tem um papel importante nas várias dinâmicas 

humanas, o cuidado da pele é fulcral no sucesso de um indivíduo. 

Para um bom cuidado da pele é necessário proceder a uma correta identificação do tipo de 

pele de cada pessoa. A pele, como um órgão com variabilidade interindividual, apresenta diferentes 

características que afetam as suas necessidades. Para esta identificação apropriada podem usar-

se várias técnicas, que vão desde simples observações, a perguntas ou até á utilização de aparelhos 

que quantificam certos parâmetros biológicos. 

Após a correta identificação do tipo de pele, cabe ao profissional de saúde informar a pessoa 

da especificidade desta caracterização, explicando as necessidades que este precisa de satisfazer. 

O farmacêutico deve indicar de forma clara qual a rotina de cuidado diária que a pessoa deve seguir 

de modo a conseguir uma pele saudável. Esta rotina deve ser sempre adequada às necessidades 

do estilo de vida do individuo, assim como a outros fatores como o psicológico, o financeiro, entre 

outros. 

Com a realização deste trabalho observei um aumento da aderência populacional aos 

tratamentos dermocosméticos. Durante o contato com a população fui capaz de enfatizar a 

importância do aconselhamento farmacêutico em detrimento da aquisição de produtos semelhantes 

no supermercado, através da explicação da importância de cada passo do cuidado diário e dos 

resultados que uma rotina completa fornece. Ainda, o recurso á distribuição de amostras, 

previamente existentes na farmácia e, que até á altura, não eram muito utilizadas como método de 

venda, permitiu um aumento da confiança no aconselhamento uma vez que os utentes poderiam 

experimentar os produtos antes de os comprar, constatando os seus efeitos benéficos. A distribuição 
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dos panfletos permitiu completar este processo uma vez que é uma forma de relembrar os cuidados 

aconselhados e aplica-los no quotidiano, assim como é um formato eficaz de transmitir a informação 

em situações de constrangimentos de tempo, muito comum no ritmo acelerado da vida 

contemporânea. 

Em suma, este trabalho permitiu um aumento do meu conhecimento pessoal na área da 

dermocosmética, deixando-me mais capacitada para responder às dúvidas e necessidades da 

população. Relativamente á gestão da farmácia como um local de negócio mostrou-se uma mais-

valia, pois esta é uma área que representa uma forma de aumento do lucro comercial, resultando 

num aumento de vendas. 

 

 

Trabalho 2 – Diagnóstico e Tratamento de Onicomicoses 

1. Introdução 

 

As onicomicoses representam um problema para a população. Esta patologia é muitas vezes 

vista como um problema apenas estético, uma vez que, geralmente, não traz graves consequências 

para o organismo. No entanto, esta noção não é correta pois as onicomicoses apresentam efeitos 

negativos a nível emocional, social e ocupacional. Pacientes com esta patologia podem se 

resguardar de situações sociais e de trabalho por vergonha, proveniente de um sentimento de 

sujidade e falta de higiene. Ainda, esta situação traz consigo a preocupação de contaminação de 

outros familiares e amigos, diminuindo a autoestima e dificultando o estabelecimento de relações 

humanas. A nível profissional, este problema pode dificultar a procura de emprego, causar 

desconforto em certas tarefas, como escrever e ficar de pé durante longos períodos de tempo, o 

que resulta em desencorajamento no trabalho e aumentando a sua dessatisfação. [68] 

De modo a ultrapassar este problema, é essencial proceder o diagnóstico da patologia, para 

dar início ao seu tratamento. Muitas vezes, este diagnóstico é feito a farmácia, por ser um sítio de 

fácil acesso ao público, conferindo também um bom local para aqueles que sentem vergonha devido 

á discrição que oferece. Para um tratamento eficaz, o farmacêutico representa um papel importante, 

pois é a este que cabe transmitir toda a informação necessária para o sucesso do processo. Do 

mesmo modo, um tratamento para onicomicose não eficaz pode significar a persistência do 

problema visto que o paciente não lhe dará continuidade, assim como um tratamento muito longo 

pode não ser bem-sucedido por desistência do individuo. O farmacêutico pode contrariar esta 

tendência, partilhando o seu conhecimento sobre o assunto, incentivando ao cumprimento do 

tratamento e avisando acercas das consequências do não cumprimento do mesmo. [68] 

 

Enquadramento: 

Durante o meu estágio em farmácia comunitária, deparei-me imensas vezes com indivíduos 

com onicomicoses, tendo tomado conhecimento da elevada prevalência deste problema na 

população local. Esta constatação levou-me á escolha do tema, de modo a consolidar a minha 

aprendizagem e melhorar as minhas capacidades de aconselhamento, a serem aplicadas na futura 

profissão. Outro objetivo será a desmistificação desta patologia à população, promovendo o número 

de tratamentos bem-sucedidos, através da distribuição de folhetos informativos. 

2. Anatomia da Unha 

 

Para uma melhor compreensão dos assuntos descritos posteriormente, é necessário um 

pequeno sumário da anatomia da unha. 

A unha tem uma função protetora. Para tal, está constitui uma estrutura de células escamosas 

queratinizadas, que agem como uma placa protetora e de suporte. [70] 

A lâmina ungueal é constituída por queratina, apresentando-se como uma superfície dura 

sobreposta ao leito ungueal. A matriz ungueal, tanto a proximal como a distal, é composta por epitélio 

responsável pela fixação da unha ao respetivo leito. A unha cresce por adição sucessiva de células 

queratinizadas provenientes da matriz, que tornam esta estrutura mais espessa e aderente. Durante 
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este processo, a porção proximal produz as células superficiais enquanto a porção distal produz as 

células mais profundas. A zona proximal da unha é fixada pelo eponíquio, ou seja, a dobra ou prega 

dorsal que cobre a superfície proximal da unha, na zona lateral pelas dobras ungueais e na zona 

distal pelo hiponíquio, ou seja, a dobra ungueal distal que corresponde á epiderme mais espessa, 

na junção entre o leito ungueal e a pele. O leito ungueal encontra-se abaixo da lâmina ungueal, 

estendendo-se da lúnula ao hiponíquio. O peroníquio corresponde às estrutras que constituem o 

aparelho ungueal: placa ungueal, leito ungueal, eponíquio, paroníquio, hiponíquio.  [70] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Onicomicose 

 

A onicomicose é uma infeção fúngica das unhas, que inclui fungos dermatófitos, não 

dermatófitos e leveduras (tabela 7), todos eles queratinófilos. Os dermatófitos são os agentes 

infeciosos mais frequentes, sendo responsáveis por cerca de 90% nas unhas dos pés e 50% nas 

unhas das mãos. Por outro lado, fungos não dermatófitos representam cerca de 1,5 a 6% das 

onicomicoses, pelo que são mais frequentes em idosos, indivíduos com doenças dermatológicas 

que afetem as unhas e pacientes com o sistema imunológico afetado. As unhas mais afetadas por 

esta patologia são as dos pés uma vez que estes são sob um ambiente húmido e quente, propenso 

ao crescimento de fungos. Clinicamente, esta pode ser classificada em onicomicose subungual 

distal e lateral, onicomicose superficial branca, onicomicose subungual proximal, onicomicose 

candidal e onicomicose distrófica total. Estas subdivisões fornecem uma categorização deste tipo 

de infeções segundo padrões morfológicos e modo de invasão da unha, tornando-se facilitadoras 

do diagnóstico, prognóstico e resultados esperados ao tratamento. [64 - 67] 

(Ver anexo V) 

 

Onicomicose subungual distal e lateral (DLSO): 

Esta é a classificação mais frequente, sendo maioritariamente causada por fungos 

dermatófitos. Esta infeção começa nas extremidades laterais da unha, através de aberturas na pele, 

espalhando-se para o leito ungueal, acabando por causar hiperqueratose e onicólise. Pode ter um 

início uni ou bilateral, progredindo até a infeção afetar a totalidade da unha, que se torna frágil, 

distrófica, amarelada ou acastanhada e parte, devido às capacidades queratolíticas dos fungos. A 

pele circundante á unha encontra-se normalmente infetada por Tinea pedis ou Candida albicans, 

também conhecido por paroníquia. Apesar de a infeção ser mais comum nas unhas dos pés, está é 

frequentemente percursora da infeção nas unhas das mãos. [65,66] 

Fungos principais: Epidermophyton floccosum, Trichophyton mentagrophytes,Trichophyton 

rubrum, Fusarium sp., Scopulariopsis brevicaulis, Scytalidium sp e Candida albicans 

(Ver anexo VI) 

 

 

 

Figura 11. Ilustração da anatomia da unha [70] 
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Onicomicose superficial branca (SWO): 

Tem uma prevalência inferior á DLSO, embora seja considerada um subtipo desta. É 

normalmente originada por um fungo dermatófitos, afetando o corpo da unha em vez do leito da 

mesma. A invasão fúngica começa por baixo do corpo da unha, sem afetar o leito, alastrando-se 

pela sua totalidade. Tem como sintomas a descoloração da unha para um tom branco e o aumento 

da fragilidade da mesma. Não é frequente a onicólise nem a infeção simultânea do tecido cutâneo 

envolvente. [65,66] 

O prolongamento da patologia conduz, frequentemente, a infeção fúngica interdigital por 

Tinea pedis. [80] 

Fungos principais: Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton soudanense e Trichophyton 

violaceum 

(Ver anexo VI) 

Onicomicose subungual proximal (PSO): 

A PSO é um tipo de infeção mais raro, normalmente associado a doenças recorrentes e 

pacientes imunossuprimidos. O fungo invade a unha pela porção distal e cutícula. Neste local ocorre 

acumulação de resíduos, causando onicólise e descoloração para um tom esbranquiçado. Esta 

infeção pode ser secundária a paroquínia. [65,66] 

Normalmente, o agente etiológico associado é um fungo não dermatófito. [80] 

Fungos principais: Trichophyton rubrum, Aspergillus sp., Fusarium sp. e Candida albicans  

(Ver anexo VI) 

 

Onicomicose Endonyx: 

Este subtipo de onicomicose caracteriza-se por invasão significativa da lâmina ungueal sem 

infeção do leito ungueal. É uma forma extremamente rara, em que a unha apresenta cortes 

lamelares e descoloração com um tom branco marcado. Não ocorre separação da lâmina e leito 

ungueal, nem hiperqueratose ou onicólise. [80] 

Fungos principais: Trichophyton soudanense e Trichophyton violaceum 

(Ver anexo VI) 

 

Onicomicose candidal: 

A infeção da unha por Candida albicans pode ser dividida em paroquínia crónica com distrofia 

ungueal secundária, normalmente em pacientes com ocupações que envolvem elevado grau de 

humidade, onicomicose distal, candidíase mucocutânea crónica e candidíase secundária. [65,66] 

Esta onicomicose começa por aumento do volume da extremidade posterior da unha, como 

efeito secundário da imersão crónica da mesma em água ou uma possível reação alérgica a um 

determinado alimento. Como resultado, a cutícula descola-se do corpo da unha, deixando de ser 

impermeável. Deste modo, é facilitada a entrada de vários microrganismos para o espaço 

subcuticular, causando mais aumento de volume e descolamento da cutícula. As infeções e 

inflamação daí resultando causando distrofia da unha. [65,66] 

Esta patologia é normalmente encontrada em pacientes com insuficiência vascular e/ou 

imunossupressão. A sua diferenciação clínica de DLSO é difícil. No entanto, um nível baixo de 

hiperqueratose e envolvimento do corpo da unha são bons indicadores. [65,66] 

A candidíase mucocutânea crónica envolve vários fatores, de entre os quais, a diminuição da 

imunidade mediada por células. Os sintomas variam conforme o grau de imunossupressão, mas 

pode apresentar aumento da grossura da unha, conduzindo a granuloma de Candida sp. [65,66] 

(Ver anexo VI) 

 

Onicomicose distrófica total: 

Resulta da evolução clínica de qualquer uma das classes anteriores. É caracterizada por 

destruição completa da unha. [65,66] 

(Ver anexo VI) 
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4. Fatores de risco 

 

Existem vários fatores de risco para a infeção fúngica em unhas, tais como: [67 - 69] 

- Idade 

- Sexo masculino 

- Doenças Crónicas (exemplo: diabetes) 

- Má circulação periférica 

- Imunossupressão 

- Utilização frequente de antibióticos de largo espetro 

- Contato com o agente infecioso 

- Utilização de sapatos fechados e apertados ou saltos altos 

- Frequência de balneários, ginásios e piscinas 

- Trauma na (s) unha (s) 

- Elevada transpiração 

- Presença de outras infeções fúngicas (exemplo: pé de atleta) 

- Presença de problemas dermatológicos (exemplo: psoríase) 

 

5. Diagnóstico 

 

O diagnóstico de uma onicomicose é feito segundo parâmetros clínicos e laboratoriais, que 

se podem observar na tabela 2. 

 

Tabela 6 – Critérios para o diagnóstico de onicomicose [67, 71] 

Parâmetros Clínicos Critério Primário Presença de manchas ou 
zonas com tom branco 
amarelado ou laranja 
acastanhado 

Critérios Secundários Onicólise 

Hiperqueratose subungueal 

Aumento da espessura da 
lâmina ungueal 

Parâmetros laboratoriais Cultura microbiológica positiva 

Cultura de fungos dermatófitos, não dermatófitos ou levedura 
positiva (relativa aos fungos mencionados previamente) 

 

O diagnóstico puramente baseado em critérios clínicos é incerto uma vez que, apesar de 

cerca de 50% dos casos de distrofia ungueal serem de origem fúngica, a sua identificação é 

complexa e difícil. Por si só, os parâmetros laboratoriais não constituem informação suficiente para 

diagnóstico visto que um fungo isolado de uma unha normal não equaliza uma infeção. Do mesmo 

modo, uma unha com aspeto anormal, mas sem resultado de cultura microbiológica positivo, não 

apresenta infeção. Assim, é imperativa a presença dos dois parâmetros, para um diagnóstico 

absoluto. [65, 71] 

Por outro lado, infeções por Tinea pedis e Tinea mannum ocorrem frequentemente em 

simultâneo a uma onicomicose, representando informação adicional ao diagnóstico. [71] 

Os parâmetros clínicos, principalmente os critérios secundários, podem representar-se 

“pistas” erróneas uma vez que estão presentes como sintomas de outras patologias. Por exemplo, 

a onicólise pode ser resultado de um trauma ao pé ou um sintoma de psoríase (ver anexo VIII). 

Ainda, outros sintomas relativos a subtipos de onicomicose podem surgir, como leuconíquia. Este 

sintoma refere-se a SWO e PSO, constituindo um critério não específico. Assim, é possível concluir 
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que o diagnóstico de onicomicose apenas utilizando parâmetros clínicos é incerto, sendo que os 

parâmetros laboratoriais conferem a confirmação necessária. No entanto, num ambiente de 

farmácia, estes últimos estão inacessíveis, pelo que, é de realçar, a especial atenção requerida á 

observação dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, de modo a puder proceder ao melhor 

aconselhamento possível. [71] 

No momento de avaliação do individuo, a presença de certos fatores pode constituir uma 

indicação de mau prognóstico. Estes são: envolvimento da superfície da unha superior a 50%, 

infeção lateral da unha significativa, hiperqueratose subungueal superior a 2 mm, presença de 

manchas brancas amareladas ou laranjas acastanhadas na unha, onicomicose distrofia total (com 

envolvimento da matriz), fungos não responsivos a tratamento (exemplo: Scytalidium sp.), paciente 

com imunossupressão e/ou diminuição da circulação periférica. [71] 

O melhor local para recolha de amostra para finalidade de diagnóstico laboratorial é o leite 

ungueal visto que, é neste local, que a maiorias dos casos de infeção se centra. Contudo, em caso 

de suspeita de SWO, por exemplo, uma raspagem da lâmina ungueal representa uma amostra 

aceitável. Tendo em conta que o local de invasão e a localização da infeção variam consoante o 

subtipo de onicomicose, são necessárias diferentes amostras consoante o subtipo de infeção 

assumido. A amostra recolhida servirá duas funcionalidades: observação microscópica e incubação 

em dois meios apropriados (meio primário: seletivo contra fungos não dermatófitos e bactérias, 

contendo cicloheximida – Dermatophyte Test Media, Mycosel ou Mycobiotic; meio secundário: não 

seletivo, permitindo o crescimento de fungos não dermatófitos – Saboraud). A incubação deve ser 

entre 25 a 30ºC e de duração longa pois certos fungos dermatófitos são de crescimento lento (cerca 

de 3 semanas). A recolha das amostras deve ocorrer após limpeza do local com álcool a 70º, de 

modo a impedir contaminação. [65 - 67] 

Como o diagnóstico por culturas pode ser demorado, este pode ser substituído por uma 

análise histológica ou por PCR. [66, 67] 

6. Critérios para caracterização de um tratamento bem-sucedido 

 

Na avaliação do sucesso do tratamento é importante ter em atenção o tempo em que esta 

apreciação é realizada. Quando se procede à avaliação da unha recém-formada, é preciso ter em 

conta que o tempo necessário para um tratamento completo está dependente da velocidade de 

crescimento de cada unha. Normalmente, as unhas dos pés demoram entre 12 a 18 meses para 

serem totalmente renovadas, enquanto as unhas das mãos demoram entre 4 a 6 meses. Ainda, 

esta velocidade de crescimento pode ser afetada por outros fatores como presença concomitante 

de outras patologias, idade do indivíduo (velocidade de crescimento tende a diminuir com o aumento 

da idade) e outras terapêuticas que tanto podem aumentar como diminuir este fator. [71] 

Os critérios de cura podem ser divididos em duas situações distintas. A primeira representa 

a inexistência de sinais clínicos de onicomicose, sendo que não necessita de confirmação 

laboratorial. A segunda é caracterizada pela presença de um exame laboratorial negativa em 

conjunto com um dos seguintes sinais clínicos: hiperqueratose distal subungueal ou onicólise em 

menos de 10% da unha, ou aumento da espessura da lamina ungueal que não melhora com 

tratamento devido à presença de outra patologia concomitante. [71] 

 

7. Tratamento 

 

O tratamento da onicomicose tem como objetivo principal a erradicação do fungo, sendo que 

este é de difícil concretização visto que a unha é constituída por queratina, que não apresenta 

vascularização e é impermeável a vários agentes terapêuticos. O objetivo secundário é a eliminação 

dos sinais clínicos uma vez que a eliminação da infeção fúngica não equaliza a normalização 

imediata do aspeto da unha. [65, 66] 

Este tratamento pode ser feito por via tópica ou oral, ou combinação das duas. O tratamento 

sistémico é quase sempre mais eficaz que o tópico, pelo que este último só é utilizado em casos de 

SWO, estados iniciais de DLSO ou quando a terapia sistémica é contraindicada. [65] 
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Terapia Tópica 

Este tipo de agentes terapêuticos têm poucas contraindicações e interações com outros 

fármacos, apresentando um perfil de segurança melhor. [66] 

As substâncias ativas presentes nestas formulações farmacêuticas podem variar entre um 

imidazole, uma alilamina ou um polieno, ou ainda uma preparação que contenha uma substancia 

antifúngica, antissética e queratolítica como, por exemplo, o ácido benzoico, o ácido salicílico, o 

benzil-peróxido ou undecenoato. Estas podem ser apresentadas sob a forma de spray para 

pulverização, pomada/creme ou verniz. [65] 

O Ciclopirox é um antifúngico, que pode ser usado na forma de verniz ou creme. Caso se 

trate do creme, este deve ser aplicado duas vezes ao dia. Na forma de verniz, o ciclopirox deve ser 

aplicado uma vez por dia, de preferência á noite, depois da lavagem e secagem das unhas afetadas. 

Este deve ser aplicado tanto na unha como na pele circundante, sendo que, após a aplicação, não 

se deve lavar a zona durante, pelo menos,6 horas. Esta substancia ativa pode também ser usada 

em combinação com terapias orais, aumentando significativamente a sua eficácia. [66, 72, 73] 

A amorolfina, sob a forma farmacêutica de verniz medicamentoso para as unhas, também é 

um dos tratamentos tópicos possíveis, apresentando sucesso em cerca de 50% dos casos. Esta é 

indicada para onicomicoses causadas por dermatófitos, leveduras e bolores sem envolvimento da 

matriz das unhas. A sua aplicação é semanal, podendo ir a um máximo de duas vezes por semana. 

Antes da aplicação é necessário limar a unha, seguindo-se a lavagem e desinfeção da mesma, com 

uma compressa embebida em álcool. A aplicação deve ser feita com o aplicador reutilizável, sendo 

que o verniz demora entre 3 a 5 minutos a secar. [66,, 74] 

Como exemplo de uma substância queratolítica temos a ureia, sob a forma de pomada a 40%, 

com o nome comercial Canespro®. Os tratamentos queratolíticos tem a função de eliminar a unha 

infetada, sendo necessário complementar o tratamento com um antifúngico após remoção completa 

da unha. Tal como anteriormente, antes da aplicação da pomada queratolítica é necessário proceder 

á lavagem e secagem da zona infetada. De seguida aplica-se a pomada, uma vez por dia. No dia 

seguinte repete-se o processo, sendo que será necessário remover a unha amolecida com o auxílio 

de uma espátula, antes da aplicação da pomada. O sucesso deste processo varia consoante a 

gravidade da situação inicial, tendo o tratamento uma duração média de 2 a 3 semanas. Após 

conclusão desta terapêutica, é necessária a aplicação de um creme antifúngico, no leito da unha 

exposto, uma vez por dia, durante 4 semanas. [75, 76] 

 

Terapia Sistémica 

Os antifúngicos orais mais usados, a nível mundial, para o tratamento de onicomicoses, 

pertencem á classe azole ou alilamina. [65] 

Na primeira classe, destacam-se o fluconazol e o itraconazol. O itraconazol é a substancia 

ativa mais promissora da classe visto que é ativo contra uma grande variedade de fungos, desde 

leveduras, dermatófitos e não dermatófitos, tem grande afinidade para a queratina e tem bom perfil 

farmacocinético. Tem uma atividade fungistática, podendo ser fungicida em determinadas 

concentrações. Após finalização do tratamento e eliminação da sua presença no plasma, o 

itraconazol permanece na unha, durante mais algum tempo, o que permite uma posologia com dose 

pulsátil, ou seja, administração uma semana por mês. [65 - 67] 

A terbinafina é uma substancia ativa da classe das alilaminas, que inibe a enzima esqualeno 

epóxidase, impedindo a formação de ergosterol, um componente importante na parede celular 

fúngica. A diminuição da quantidade de ergosterol disponível confere uma propriedade fungistática 

a esta molécula, enquanto a acumulação de esqualeno apresenta caraterísticas fungicidas. A 

concentração mínima inibitória da terbinafina é baixa, pelo que esta apresenta grande atividade 

contra dermatófitos. Contudo, a sua atividade contra Candida albicans é diminuída. [65 - 67] 

Uma meta análise do sucesso terapêutico das diferentes terapias sistémicas determinou que 

uma terapia com terbinafina tem 66% de sucesso, enquanto com itraconazol apresenta, com 

dosagem pulsátil ou contínua, 70% de sucesso. O fluconazol apresenta apenas 41% de sucesso 

terapêutico. Contudo, existem vários estudos comparativos entre a terbinafina e o itraconazol que 

demonstram a primeira como o elemento terapêutico de maior sucesso. [65, 66] 

A griseofulvina também é uma das substâncias usadas no tratamento de infeções fúngicas 

ungueais. Esta substancia ativa apresenta um espetro de ação curto, sendo ativa apenas contra 
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dermatófitos, e uma duração de tratamento longa, superior a um ano. Contudo, a sua 

comercialização está revogada em Portugal. [67, 79] 

Ao contrário da terapia tópica, a terapia sistémica apresenta efeitos adversos mais 

pronunciados, como cefaleias, problemas gastrointestinais, doenças do sistema nervoso, rash, entre 

outros. Esta terapêutica está desaconselhada a utentes com problemas renais, hepáticos ou 

cardíacos, ou com terapêuticas com as quais apresentem interações medicamentosas. [65, 77] 

 

8. Prevenção 

  

Uma vez que as onicomicoses são infeções contagiosas, é importante adotar medidas de 

prevenção, tanto antes de contrair a infeção como durante o seu tratamento. [78] 

- Utilizar calçado confortável, sem saltos ou pontas estreitas, deixando a pele respirar; [78] 

- Usar meias limpas, trocando-as de forma diária; [78] 

- Lavar os pés todos os dias, secando bem a zona interdigital; [78] 

- Não partilhar toalhas ou tapetes de banho; [78] 

- Utilizar chinelos em balneários públicos; [78] 

- Cortar a unhas regularmente, mantendo-as curtas. Na presença de onicomicose, utilizar um 

cortador de unhas diferente nas unhas infetadas, impedindo a contaminação das restantes; [78] 

- Em caso de onicomicose, vestir primeiro as meias, para evitar propagação da infeção; [78] 

- Caso existam outras infeções fúngicas, estas devem ser tratadas, para não se espalharem 

a outras áreas do corpo. [78] 

 

9. Conclusão 

 

As onicomicoses são um problema que afeta a população que nem sempre é encarado com 

a severidade merecida. Esta infeção fúngica é muitas vezes vista como um problema estético, sem 

consequências graves para os indivíduos por ela afetados. Contudo, esta patologia pode trazer 

desfechos negativos para o organismo para grupos específicos de pessoas, assim como pode 

influenciar negativamente aspetos psicológicos, baixando a autoestima do utente que, por sua vez, 

vai impedir o seu funcionamento normal como membro contribuinte na sociedade. 

O primeiro passo na resolução deste problema centra-se no diagnóstico correto da patologia. 

Apesar de aparentar ser um ponto de fácil determinação, existem várias patologias com sintomas 

comuns ou similares aos de onicomicoses. Um diagnóstico errado resulta um tratamento ineficazes 

e descontentamento da população, que se tornará menos propensa a seguir diferentes protocolos 

terapêuticos no futuro. Deste modo, para um diagnóstico correto é necessária uma análise dos 

fatores clínicos assim como uma análise laboratorial. Porém, a componente laboratorial está muitas 

vezes inacessível num ambiente de farmácia, pelo que a atenção aos aspetos clínicos e o 

seguimento da terapêutica tomam uma importância mais elevada. 

A terapêutica para esta patologia pode seguir um regime tópico, sistémico ou combinação 

dos anteriores. Apesar de ser mais eficazes, a terapia sistémica comporta mais efeitos adversos 

assim como várias interações medicamentosas e contraindicações. Assim, este tipo de terapia deve 

ser reservada para prescrição médica, tendo sempre acompanhamento profissional adicionado de 

análises sanguíneas, hepáticas e renais. A terapia tópica é a que está mais associada ao ambiente 

farmacêutico. Este tipo de terapêutica é frequentemente ineficaz uma vez que tem uma duração de 

tratamento muito longa. Contudo, o farmacêutico tem aqui um papel importante pois pode transmitir 

á população a importância do seguimento do protocolo terapêutico de forma rigorosa, alertando 

também para medidas preventivas, que devem ser aplicadas durante e após a finalização da 

terapêutica. 

A elaboração deste trabalho permitiu-me ter uma compreensão mais completa relativamente 

às onicomicoses, melhorando a minha capacidade de aconselhamento no assunto. A principal 

vantagem desta aprendizagem centrou-se no aumento do conhecimento acerca das diferentes 

terapias tópicas, tanto no seu modo de ação como posologia. Ainda, o aumento da perceção dos 

mecanismos de infeção fúngica deixou-me com melhor preparação para o esclarecimento de 

possíveis dúvidas por parte da população.  
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Anexos 

 

Anexo I – Localização da FM e respetivo Espaço Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Fotografia do espaço exterior da Farmácia Miranda 

Figura 2. Localização geográfica da FM 82 
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Anexo II – Espaço interior da FM 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Zona de atendimento ao público 

Figura 4. Zona de atendimento personalizado dedicada a medições de parâmetros biológicos 

e bioquímicos 
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Anexo III – Calendário de atividades realizadas durante o estágio em farmácia comunitária 

 

 

 
Atividades 
Realizadas 

Semana de Estágio 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Receção de 
encomendas 

x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x   x 

Armazenamento 
de produtos 

x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x 

Atendimento ao 
público 

    x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x 

Conferência de 
receituário 

                x X x x x x x x x x 

Realização de 
encomendas 

                        x x 

Realização dos 
serviços 

oferecidos na 
farmácia 
(pressão 

arterial, glicose, 
entre outros) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x 
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Anexo IV – Caracterização das diferentes lesões associadas à acne 

 

Microcomedão: acumulação de células de queratina na superfície do folículo, produzindo uma 

dilatação folicular não visível, encontrada histologicamente. [45] 

Comedão fechado: aumento de corneócitos no infundíbulo folicular, com forma esférica. 

Apresenta-se como uma elevação cutânea de cor esbranquiçada ou amarelada. [45] 

Comedão aberto: acumulação de células queratinizadas e sebo no infundíbulo folicular 

produzindo uma lesão plana ou ligeiramente elevada, com um tom acastanhado ou negro. [45] 

Pápula: resulta da difusão dos ácidos gordos livres pelo folículo pilossebáceo, produzindo 

inflamação e aumento de volume. Representa uma lesão superficial, que pode cicatrizar sem deixar 

marcas. [45] 

Pústula: forma-se na derme, ocorrendo libertação de material queratinizado para os tecidos 

adjacentes. Apresentam grande nível de inflamação, com bolsas de pus, que rompem formando 

crostas e cicatrizes. [45] 

Nódulos: formações solidas de pus e sebo, que resultam do espessamento epidérmico e da 

infiltração inflamatória dérmica ou do tecido subcutâneo, atingindo o folículo pilossebáceo e 

rompendo a parede folicular. [45] 

Cistos: resultam da drenagem das secreções no interior dos nódulos, caracterizando-se por 

lesões mais profundas que os nódulos, inflamadas, pustulosas e de variados tamanhos. [45] 
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Anexo V – Espécies de fungos frequentemente envolvidas em onicomicoses 

 

Tabela 7 – Espécies de fungos frequentemente envolvidas em onicomicoses [67] 

Espécies 
de 

Fungos 

Dermatófitos Não Dermatófitos Leveduras 

Trichophyton rubrum Acremonium sp. Candida albicans 

Trichophyton mentagrophytes Alternaria sp.  

Epidermophyton floccosum Aspergillus sp.  

 Botryodiplodia theobromae  

 Fusarium sp.  

 Onycochola canadensis  

 Scytalidium dimidiatum  

 Scytalidium hyalinum  

 Geotrichum candidum  

 Cladosporium carrionii  

 Scopulariopsis brevicaulis  
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Anexo VI – Ilustrações dos diferentes tipos de onicomicoses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Unha com DLSO [80] 

Figura 6. Unhas com SWO [80] 

Figura 7. Unha com PSO [80] 

Figura 8. Unha com 

onicomicose endonyx [80] 

Figura 9. Unha com onicomicose 

candidal: paroquínia e candidose 

mucocutânea crónica [81] 

Figura 10. Unha com onicomicose 

distrófica total [66] 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwwfDhxt_OAhUBjxQKHUoTDeIQjRwIBw&url=http://www.dermis.net/dermisroot/en/16108/imagep.htm&psig=AFQjCNEBG5RHCmOpDPfR6oSvEaTqBtTlSA&ust=1472317018162416
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwwfDhxt_OAhUBjxQKHUoTDeIQjRwIBw&url=http://www.dermis.net/dermisroot/en/16108/imagep.htm&psig=AFQjCNEBG5RHCmOpDPfR6oSvEaTqBtTlSA&ust=1472317018162416
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Anexo VII – Patologias que mimetizam sintomas de onicomicose 

 

Tabela 8 – Patologias comuns que mimetizam sintomas de onicomicose [66] 

Patologia Características 

Infeções 

Paroníquia crónica 

Infeção crónica do paroníquio proximal; 

Estriamento da unha; 

Presença de Streptococcus sp, 
Staphylococcus sp ou Candida sp.; 

Comum em crianças. 

Verrugas (origem viral) 

Localizada nas dobras da unha ou no tecido 
subungueal; 

Depressões no leito da unha. 

Patologias 
dermatológicas 

Dermatite crónica 

Dermatite subungueal, hiperqueratose, linhas 
Beau, pontuado na unha; 

Aumento da espessura da unha com irregular 
textura da sua superfície. 

Líquen plano 
Fissuras e ondulação longitudinais; 

Comum nas unhas das mãos. 

Psoríase 
Pontuado ungueal, hemorragias, manchas 
amareladas ou esbranquiçadas. 

Distrofia ungueal total 

Distrofias das 20 unhas; 

Normalmente desaparece na infância; 

Associado a Líquen plano. 

Trauma 

Calçado 

Onicólise, unhas encravadas, queratose 
subungueal, descoloração da lâmina ungueal e 
irregularidades da mesma; 

Causado por fricção com o calçado. 

Manipulação ungueal 
(manicura, pédicure, 

esfoliação) 

Ondulações horizontais na lâmina ungueal; 

Inflamação causada por infeção por 
Staphyloccocus aureus ou Pseudomonas sp. 

Tumores 

Doença de Bowen 

Carcinoma escamoso; 

Sangramento, dor, deformação e descoloração 
das unhas. 

Fibroma 

Nódulos brancos ou amarelos com forma oval 
ou esférica; 

Causa meloníquia tunel-like, dermatofibroma 
fibroso ou fibroma periungueal. 

Melanoma 

Unha castanha amarelada com pigmentação 
negra que se estende até às dobras da unha; 

Mau prognóstico. 
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Anexo VIII – Casos de Estudo 

 

Caso 1 

Num dos aconselhamentos personalizados destinado á medição da pressão arterial, quando 

questionei a senhora relativamente à existência de alguma situação de stress que pudesse estar na 

origem da hipertensão apresentada, esta começou a chorar, apresentando-me um papel com a 

descrição da situação familiar na qual se encontrava. Perante esta situação, tentei manter-me 

calma, fornecendo palavras que conforto, apercebendo-me que o objetivo inicial da utente em se 

dirigir á farmácia era desabafar e procurar aconselhamento psicológico. Assim que a situação 

acalmou, aconselhei-a a se dirigir a um psicólogo, pois este profissional de saúde seria o mais 

indicado na resolução deste problema.  

Esta foi uma situação que se destacou no percurso de estágio pois enfatizou o papel do 

farmacêutico, que é visto como um profissional de confiança, e o papel da farmácia, como um local 

de interação próxima entre o sistema de saúde e a população. 

 

Caso 2 

Numa das situações de atendimento deparei-me com uma senhora de idade que pediu duas 

embalagens Bepanthene Plus®, como auxilio no tratamento de cicatrizes na perna, aconselhado 

pelo médico. Na semana seguinte, a mesma pessoa voltou com o mesmo pedido, pelo que me 

apercebi que este creme devia estar a ser aplicado de forma abusiva, o que foi confirmado pela 

restante equipa da FM. Deste modo, tentei explicar que este creme não deve ser usado como 

hidratante e que a quantidade aplicada deve ser mínima, só no local das cicatrizes. Ainda, 

aconselhei a utilização de um creme hidratante para aplicação numa área mais extensa, como 

complemento ao Bepanthene Plus®, pois apercebi-me que, apesar dos meus conselhos, a senhora 

não tinha intenção de mudar os seus hábitos. De fato, a utente optou por não seguir os meus 

conselhos, adquirindo o Bepanthene Plus®, como já era habitual. Passado uns meses, a mesma 

senhora voltou à FM, pedindo duas embalagens de um creme que lhe havia sido receitado pelo 

dermatologista, que continha um antibiótico e um corticosteroide. Ao pedir-lhe a receita, a senhora 

informou-me que já a tinha aviado, e que vinha buscar mais pois a embalagem que tinha levado já 

tinha acabado. Como a utente apresentava um historial de abuso deste tipo de produtos, informei-

a que este tipo de cremes apenas são aplicados durante um curto espaço de tempo e de forma 

localizada, para tratamento de infeções, pelo que esta não poderia continuar a aplicá-lo a longo 

prazo. Ainda, informei-a que os corticosteroides estão associados a vários efeitos secundários e 

sobre os perigos do uso abusivo de antibióticos. Após alguma insistência, a utente optou por levar 

Bepanthene Plus®. 

 

Caso 3 

Um dos aconselhamentos dermocosméticos que realizei foi para um jovem adolescente, do 

sexo masculino, que se dirigiu à farmácia, juntamente com a sua mãe, para adquirir alguma solução 

para a acne. Após observação da sua face e costas, conclui que este apresentava comedões 

abertos e fechados, assim como algumas lesões inflamatórias, pelo que se trataria de acne de grau 

II. Como o jovem não apresentava muita disponibilidade em termos de tempo para o cuidado diário, 

apresentei-lhe uma solução simplificada que consistia num produto de limpeza com enxaguamento, 

Cleanance Gel®, e um creme hidratante para pele oleosa, anti imperfeições, Sebium Global®, que 

deveriam ser usados de manhã e á noite. Ainda, aconselhei a utilização de Benzac®, para aplicação 

nas lesões inflamatórias, á noite, enfatizando que este creme era fotossensibilizante, sendo 

necessário evitar a exposição solar após aplicação. Aconselhei também o uso de protetor solar, 

durante o dia, pelo que o jovem informou que já era habitual utilizar. 

 

Caso 4 

Uma situação bastante comum na FM eram os pedidos de aconselhamento dermocosmético 

anti envelhecimento por pessoas que não tinham muita disponibilidade financeira. Um desses casos 

foi de uma senhora que procurava cuidados para as primeiras rugas, sem custo elevados, e que 

representassem uma rotina rápida, pois não disponha de muito tempo para o efeito. Como a utente 
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apresentava preferência pela marca Vichy® e pele oleosa, aconselhei a utilização de uma água 

micelar, Pureté Thermale®, funcionando como desmaquilhante e produto para limpeza de pele, e 

uma creme antirrugas, Idealia Creme®. Expliquei que um bom cuidado da pele deve ter sempre um 

passo de limpeza, seguido de um passo de hidratação, que devem ser realizados de manhã e á 

noite, sendo que cuidados como séruns, antirrugas localizados, esfoliantes e máscaras, são 

complementares, aumentando os resultados observáveis. Como a senhora se mostrava reticente 

em relação ao preço, forneci-lhe algumas amostras, para que pudesse testar os produtos. Esta 

voltou mais tarde para adquirir os produtos. 

 

Caso 5 

Uma senhora dirigiu-se à farmácia apresentando uma unha do pé totalmente esbranquiçada, 

parcialmente destruída, pelo que conclui que apresentava uma onicomicose em estado avançado. 

Com auxílio da diretora técnica, aconselhei a utilização de um antifúngico na forma de spray, 

Pevaryl®, para aplicar de manhã e á noite, na unha infetada, e um antifúngico na forma de creme, 

para aplicar nos restantes dedos do pé, da mesma forma que o anterior, de modo a impedir a 

contaminação das restantes unhas e dedos. Ainda, aconselhei que a unha fosse limada uma vez 

por semana, com uma lima que não deveria ser utilizada para as restantes unhas. Expliquei que 

este tipo de tratamentos são prolongados, com duração de 12 meses, pois é necessário que a unha 

se renove completamente. Ainda, aconselhei cuidados complementares, como a utilização de 

chinelos, de modo a evitar um ambiente fechado e húmido, propenso ao crescimento fúngico, e 

lavar e secar bem os pés diariamente. 

Concomitantemente, a utente que se encontrava em espera, ao observar a situação, concluiu 

que também deveria ter uma infeção na unha. Quando chegou a sua vez, apresentou a situação, 

pelo que o aconselhamento foi semelhante. 

Perante esta situação, que se repetiu durante o estágio, apercebi-me que a população geral 

não apresenta conhecimento sobre os sintomas das onicomicoses, e que este é um problema 

frequente, incentivando-me a realizar um trabalho nesta área. 

 

Caso 6 

Um jovem estudante dirigiu-se á farmácia para adquirir uma ajuda para a memória e o 

cansaço pois tinha exames dentro de duas semanas. Devido á proximidade da data de exames e o 

de o jovem necessitar do reforço extra de imediato, aconselhei a toma de Cerebrum Forte Shot®, 

uma ampola por dia, ao pequeno-almoço. Reforcei que o suplemento impulsiona a função cerebral 

mas que não é substituto do estudo.  

 

Caso 7 

Uma senhora apresentava queixas de dificuldade em adormecer pois estava numa fase de 

maior stress.  Perante a situação aconselhei a toma de Sedopax®, 1 comprimido por dia, meia hora 

antes de se ir deitar. Ainda, aconselhei algumas medidas relativas á higiene do sono, como: evitar 

estimulantes perto da hora de deitar, como ver televisão, ouvir musica, beber café ou álcool; deitar-

se sempre á mesma hora; evitar refeições pesadas; não dormir durante o dia; utilizar a cama apenas 

para dormir; não fazer exercício físico até 2 horas antes de ir dormir; tentar relaxar e aliviar o stress.  
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Anexo IX – Panfletos relativos ao cuidado dermatológico 
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Anexo X – Panfleto relativo às onicomicoses 
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