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RESUMO 

Este relatório de estágio é o resultado de 3 meses de estágio na Farmácia da 

Barranha e de um estudo realizado e implementado na mesma sobre 

“Fotoproteção”, “A importância da hidratação” e “os 7 dias do coração”. 

Veremos destacadas, na parte I, todas as atividades realizadas na Farmácia, 

e em seguida, na parte II, serão discutidos os temas acima descritos, 

juntamente com a apresentação do trabalho desenvolvido na Farmácia. 
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- PVF – Preço de venda à Farmácia 

- PVP – Preço de venda ao público 

- RN – Recém-nascido 

- RUV – Radiação ultravioleta 

- SNC – Sistema nervoso central 

- SNS – sistema nacional de saúde 

- UV – Ultravioleta 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Após a grande aventura vivida numa das grandes Capitais da Europa, chegou a 

altura de regressar a Portugal para realizar os restantes 3 meses de estágio. 

Agora os horizontes são outros, já vivi a realidade da Farmácia comunitária em 

Madrid, no entanto, estou na expectativa de como será o trabalho de 

Farmacêutico, numa Farmácia de oficina em Portugal. 

Trata-se de um desafio muito grande, não só no desenvolvimento de novas 

competências sociais e humanas como também encarnar totalmente o trabalho 

de Farmacêutico, com todas as suas responsabilidades. Penso que o facto de me 

ter tido de adaptar a outra cultura e língua, me dará mais à vontade no contacto 

com o público e na resolução de qualquer inconveniente que possa surgir. 

Ao longo deste relatório proponho-me a resumir de forma sucinta e objectiva 

todas as atividades realizadas durante o meu estágio na Farmácia da Barranha, 

durante os meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2014. 
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2. FARMÁCIA DA BARRANHA 
 

A Farmácia da Barranha situa-se na Avenida Calouste Gulbenkian número 1535, 

Senhora da Hora, Matosinhos. Esta Farmácia está inserida numa zona 

residencial, tendo na área circundante: escolas, clínicas médicas, centro de 

saúde, clínicas veterinárias e estabelecimentos comerciais verificando-se, deste 

modo, uma grande heterogeneidade na população que recorre frequentemente à 

Farmácia. 

A Farmácia encontra-se aberta todos os dias excepto aos feriados, sendo o 

horário normal de funcionamento à semana, das 8:30 às 13:00 e das 14:00 às 

22:00. Ao Sábado está aberta das 9:00 - 13:00 e das 15:00 - 20:00; e ao domingo 

apenas está aberta à tarde das 15:00 às 20:00. 

A Farmácia da Barranha integra uma equipa de trabalho empenhada em prestar 

aos utentes um serviço de qualidade, privilegiando a sua saúde e bem-estar. Na 

tabela 1, abaixo representada, estão referenciados de forma pormenorizada os 

vários elementos que compõem esta equipa. 

 

Tabela 1. RECURSOS HUMANOS DA FARMÁCIA DA BARRANHA, à data do estágio 

Dra. Manuela Antelo 
 Direção Técnica 

Dra. Idalécia Grade 
 Farmacêutica Substituta 

Dra. Maria João Baetas 
 Farmacêutica Substituta 

Dr. Rui Namora 
 Farmacêutico Substituto 

Dra. Neusa Guedes dos Santos 
 Farmacêutica 

Frank Cerqueira 
 Técnico de Farmácia 

Joana Couto Soares 
 Técnica de Farmácia 

Antonieta Sousa 
 Auxiliar de Farmácia 
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3. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
 

A gestão é fundamental em qualquer actividade comercial, principalmente nos 

tempos de grande instabilidade que se vivem. 

Atualmente, gerir uma farmácia é um grande desafio, tanto a nível comercial 

como pela grande responsabilidade ética que lhe está associada. A Farmácia 

contempla uma componente comercial que é fundamental para a sua 

sobrevivência, mas também contempla uma vertente de saúde pública que deve 

ser o grande motor dos Farmacêuticos e subsequentemente da Farmácia.  

Para se conseguir atingir os objectivos pretendidos é então, necessário, ter um 

sistema informático fiável, no caso da Farmácia da Barranha o Sifarma 2000, e 

uma equipa competente, unida e organizada. 

3.1 Gestão de stocks 

	  

O stock de uma farmácia corresponde a todos os produtos disponíveis na 

farmácia num determinado momento. O “stock ideal” de uma farmácia é aquele 

que permite uma rotação de produtos constante e eficaz, culminando numa 

resposta adequada às necessidades do consumidor.  

Uma boa gestão exige uma análise que compreende a época sazonal, o tipo de 

utentes, a rotatividade dos produtos, disponibilidade no fornecedor, o investimento 

da aquisição ou do capital imobilizado no armazenamento. Um produto com 

elevada taxa de rotação é mais vantajoso, pois acarreta menores custos de 

armazenamento e menos riscos de devoluções devido à expiração do prazo de 

validade. [1]  

Sem dúvida alguma que o sistema informático é o grande responsável pela 

execução deste processo, permitindo definir o nível máximo e mínimo de stock de 

cada produto. Uma vez atingido o stock mínimo de determinado produto, este é 

automaticamente proposto na encomenda diária. No entanto, só após o 

Farmacêutico ter analisado e validado a encomenda diária é que esta é enviada 

para o fornecedor.  
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Durante o meu estágio procedi ao controlo de prazos de validade, ao 

armazenamento dos produtos segundo o critério “first in, first out”, de forma a 

garantir que os produtos a serem escoados são aqueles que apresentam um 

prazo de validade mais curto.  

3.2 Realização de encomendas 

	  

A realização de encomendas pode ser feita de várias maneiras. A encomenda a 

armazenistas é feita diariamente e tem em vista a reposição do stock habitual da 

Farmácia, ou seja, de acordo com as vendas e com os limites de stock 

estabelecidos. Também é possível encomendar via telefone ou então, via 

SIFRAMA 2000, este tipo de encomendas é realizado muitas vezes ao longo do 

dia, é um processo muito rápido e tem como principal objectivo satisfazer as 

necessidades urgentes dos utentes. Por último, ainda é possível encomendar 

directamente ao laboratório, sendo este tipo de encomenda realizado de acordo 

com a necessidade, e confere vantagens em termos de preços e bonificações. 

Para a realização de qualquer uma das encomendas acima referidas é necessário 

ter em conta o custo do produto, as promoções e bonificações e os descontos 

comerciais (encomendas em grande quantidade) e financeiros (modo de 

pagamento da mesma). Os fornecedores preferenciais da Farmácia da Barranha 

são a OCP Portugal e a COOPROFAR, podendo, por vezes efectuar encomendas 

à Cofanor e à Alliance Healthcare. 

Ao longo do estágio realizei inúmeras encomendas sendo as de maior destaque 

as encomendas via SIFARMA 2000, dada a urgência dos pedidos e a rapidez de 

execução do processo.  

3.3 Receção e Verificação de Encomendas	  

Sempre que uma encomenda é recebida na Farmácia é necessário proceder à 

sua receção , esta vem sempre acompanhada de uma guia de remessa ou fatura 

e respectivo duplicado. A receção de encomendas é efectuada através do 

progama informático SIFARMA 2000. Para a realização da mesma é necessário 

ter em conta alguns aspectos, sendo eles: verificar se todos os produtos 
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recebidos correspondem aos faturados, bem como se há produtos em falta, se 

estão todos em boas condições, verificar os prazos de validade, PVP e PVF.	  

Os produtos que exijam condições especiais de armazenamento são prioritários 

na recepção, de forma a serem recepcionados o mais rapidamente possível. 

Após verificação de todos os produtos, os produtos esgotados ou recebidos em 

número inferior ao encomendado, são enviados via modém a outro fornecedor. A 

informação dos produtos esgotados é, então, enviada ao Infarmed. 

3.4 Marcação e Armazenamento 

	  

De acordo com a Lei n.º 25/2011, de 16 de Junho, os medicamentos 

comparticipados têm o preço impresso na embalagem, sendo este fixado pela 

entidade reguladora.  

O PVP do medicamento é calculado de acordo com o preço de venda ao 

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

de comercialização do retalhista, a taxa sobre a comercialização dos 

medicamentos e o IVA. Os produtos que não possuem o preço impresso na sua 

embalagem necessitam de ser marcados, sendo o preço estabelecido conforme  

a margem de comercializaç̧ão e o respetivo IVA (6% ou 23%).  

Concluída a marcação, os produtos estão aptos a serem armazenados. De forma 

a assegurar a rotatividade dos stocks, os produtos são armazenados tendo 

sempre em conta o escoamento dos produtos pelo PV.  

Relativamente, aos medicamentos que necessitam de ser conservados a uma 

temperatura inferior a 9ºC, tais como vacinas e insulinas, são conservados num 

frigorífico destinado a esse efeito. [2,3]  

 

Durante o meu estágio procedi à receção e verificação de inúmeras encomendas, 

bem como à marcação dos respectivos produtos, respeitando sempre os cuidados 

especiais a ter no seu armazenamento. 
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3.5 Controlo dos prazos de validade 

 

O Farmacêutico tem, sem dúvida alguma um compromisso com a saúde pública, 

deste modo o controlo do prazo de validade constitui uma etapa importante na 

garantia da qualidade de todos os produtos dispensados ao utente. Diariamente 

há controlo dos mesmos, aquando da receção das encomendas; e mensalmente 

há emissão de uma lista de produtos cujo o prazo de validade expire dentro de 3 

meses. Relativamente aos produtos do protocolo da Diabetes Mellitus e produtos 

veterinários, estes devem ser devolvidos 5 meses antes do prazo de validade 

expirar.  

Com base na listagem emitida, os prazos são verificados e nos produtos em que 

o PV não coincide com o impresso no produto armazenado, é feita uma correção 

no sistema informático. Todos os produtos cujo PV esteja no intervalo 

considerado, são retirados e enviados ao fornecedor, acompanhado da nota de 

devolução. Os fornecedores procedem à sua troca, emitem uma nota de crédito 

ou a devolução pode não ser aceite, com a consequente quebra do produto no 

stock da Farmácia. 

 

Ao longo do meu estágio, também, tive a oportunidade de realizar o controlo dos 

prazos de validade, tanto de MSRM, como MNSRM. Dentro dos MSRM de 

destacar os estupefacientes, os quais necessitam de um cuidado acrescido. 

3.6 Devoluções 

 

Por vezes, é necessário fazer devoluções de produtos. Estas podem ser feitas 

pelas seguintes razões: embalagem danificada, prazo de validade curto, produto 

pedido não corresponde ao enviado, a quantidade rececionada for superior à 

encomendada ou, quando há necessidade de retirar o produto do mercado.  

O sistema informático possui um registo das devoluções, sendo que para cada 

devolução é emitida uma guia de devolução. O produto é então devolvido ao 

fornecedor, junto com a nota de devolução que discrimina o motivo da mesma. 

Para regularização da situação, o fornecedor poderá emitir uma nota de crédito ou 

então trocar o produto devolvido por outro igual ou por outro de igual valor. No 
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entanto, existem algumas situações em que a devolução não é aceite, 

competindo à farmácia assumir o prejuízo.  

 

Durante o estágio, realizei algumas devoluções, por variadíssimas razões. De 

frisar que observei de perto a devolução de um lote do produto Tantum verde® a 

qual foi feita devido à necessidade de retirada do mesmo do mercado. Isto 

ocorreu por ter sido detectado um resíduo metálico numa pastilha. Esta devolução 

ocorreu por notificação do próprio laboratório. 

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
 

A meu ver, a dispensa de medicamentos é o clímax da atividade farmacêutica, 

sendo um ato de extrema importância e responsabilidade. Ao Farmacêutico 

compete não só dispensar correctamente o medicamento ao utente mas também 

informá-lo daquilo que achar pertinente para a utilização adequada do mesmo, 

alertando para eventuais efeitos adversos e interações medicamentosas que 

possam surgir. 

Sem dúvida alguma que esta etapa do estágio é a mais desafiante pois é a altura 

de pôr à prova tudo aquilo que tenho vindo a aprender, mas importa realçar que 

cada dia surgem casos novos e cada dia aprendemos coisas novas. 

De acordo com a dispensa ao público, os medicamentos são classificados em 

dois grupos: medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

	  

Estão sujeitos a receita médica todos os medicamentos que constituam risco para 

a saúde do doente, de forma direta ou indireta, quando usados para o fim a que 

se destinam ou que sejam utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes para o qual se destinam; medicamentos que 

contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas não dispensem de ser 

aprofundadas; e ainda medicamentos que se destinem a administração 

parentérica. 
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Os medicamentos incluídos neste grupo apenas podem ser vendidos em 

Farmácias e mediante a apresentação de uma receita médica. [4]  

a. Medicamentos comparticipados 

  
Os medicamentos comparticipados podem ser medicamentos sujeitos a receita 

médica ou medicamentos não sujeitos a receita média,  aos quais o estado paga 

uma percentagem do seu preço. Existem vários escalões que permitem que 

medicamentos que se destinem a patologias crónicas ou incapacitantes possuam 

comparticipações de maior valor. O escalão A, com uma comparticipação de 95-

100%, inclui medicamentos do SNC, hormonas e medicamentos usados no 

tratamento de doenças endócrinas, medicamentos neoplásicos e 

imunomoduladores, medicamentos usados e afecções oculares; o escalão B, 

compreende uma comparticipação de 69%, e inclui medicamentos anti-

infecciosos, do aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, geniturinário, 

digestivo, locomotor, entre outros. O escalão C, compreende uma 

comparticipação de 37% e inclui medicamentos relacionados com a nutrição, 

outro subgrupo de medicamentos destinados ao aparelho locomotor, 

cardiovascular, medicamentos usados em afeções cutâneas, vacinas, entre 

outros. [5]  

Existem ainda regimes especiais de comparticipação, destinados a patologias e 

medicamentos especificos, como por exemplo, psoríase, paramiloidose, artrite 

reumatóide, entre outras. Para que seja aplicado este tipo de comparticipação é 

necessário que na receita médica venha a referência do tipo de diploma que se 

trata, com a inscrição do decreto de lei/despacho que a abrange. Para além disso, 

para serem abrangidos por este regime, por exemplo, medicamentos destinados à 

doença de Alzheimer apenas podem ser prescritos por Médicos Neurologistas ou 

Psiquiatras. 

Relativamente aos regimes de comparticipação comuns, para que a esta possa 

ser efectuada, são necessárias algumas exigências nas receitas médicas 

apresentadas, sendo elas: apresentação do local da prescrição com vinheta ou 

carimbo da instituição; identificação do Médico com a respectiva vinheta, com a 

especialidade e com a sua assinatura; a identificação do utente, com a indicação 

da entidade responsável (neste caso SNS), a designação do medicamento pela 
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inscrição do nome do princípio ativo, dosagem, forma farmacêutica, o número e 

dimensão das embalagens e a posologia; e a data da prescrição e validade da 

receita (deverá estar em dia para que possa ser aviada).  [6,7]  

Para além do SNS, existem também outras entidades, como por exemplo, 

Administração dos Porto do Douro e Leixões, Medis, Liberty seguros, entre 

outras, que também têm um regime de comparticipações (em 

complementariedade com o SNS ou isoladamente), no entanto, possuem algumas 

exigências ao nível do receituário que devem ser respeitadas. 

Findo o processamento das receitas, é emitido um documento de faturação que é 

impresso no verso da receita, no qual consta a entidade que comparticipa, o 

número da receita, o lote, o número da série em que o lote se insere, o nome e 

código CNP do medicamento, a quantidade cedida, o PVP unitário, o valor da 

comparticipação e o valor total da receita. De referir que todas as receitas 

médicas devem ser assinadas pelo utente, como comprovativo que lhe foram 

dispensados os medicamentos prescritos e lhe foram prestados os conselhos e 

informações sobre a sua utilização. Seguidamente, a receita é corrigida, datada, 

carimbada e assinada pelo Farmacêutico responsável. 

b. Comparticipação vs. MSRM 
	  

Medicamentos sujeitos a receita médica e medicamentos comparticipados não 

são a mesma coisa. Os medicamentos sujeitos a receita médica como foi dito 

anteriormente, são medicamentos que necessitam de receita médica para serem 

dispensados. Os medicamentos comparticipados são medicamentos cujo estado, 

pelo SNS, paga uma percentagem do valor do mesmo. No entanto, estes dois 

conceitos são alvo de confusão por parte da população que pensa que por um 

medicamento não ser comparticipado ele não necessita de receita médica, o que 

está errado. Os MSRM abrangem os medicamentos comparticipados e também 

os medicamentos não comparticipados. [4,5]  

 

c. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
	  

Os Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são substâncias extremamente 

importantes para a medicina e as suas propriedades, desde que usadas de forma 
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correcta, podem trazer benefícios terapêuticos a um número alargado de 

situações de doença. [8]  

Estes tipo de medicamentos, possuem margens terapêuticas estreitas e estão 

sujeitos a uma legislação apertada no que toca à sua obtenção e dispensa. As 

encomendas deste medicamentos processam-se da mesma forma que os 

restantes, no entanto, vêm acondicionados em sacos de plástico e separados dos 

outros produtos. Junto com a fatura, vem uma requisição em duplicado, na qual 

consta a identificação da farmácia e do fornecedor, os medicamentos enviados, 

as quantidades, a data e o número da requisição. Ao finalizar a entrada da 

encomenda, é pedido o número da requisição e é atribuído um número de registo 

de entrada. O original é arquivado por 3 anos e o duplicado é rubricado e 

carimbado pelo Diretor Técnico, e enviado para o fornecedor.  

 

Este tipo de medicamentos requerem, então, uma receita especial (sigla “RE”) e 

apenas podem ser prescritos isoladamente, não podendo a receita conter outros 

medicamentos. Durante a faturação da receita, é pedida a identificação do 

adquirente, através de cartão do cidadão, sendo requerido o preenchimento de 

um formulário, no qual devem ficar registados dados como: nome do prescritor, 

nome e morada do doente e o nome, morada e número do documento de 

identificação do adquirente.  

Terminada a venda é impresso um talão de faturação em duplicado que deverá 

ser anexado à cópia da receita e arquivado por um período de 3 anos. A receita 

original é tratada como uma receita normal, sendo enviada para o centro de 

conferência juntamente com o restante receituário. 

O INFARMED é a entidade responsável pelo controlo e fiscalização do movimento 

dos estupefacientes e psicotrópicos em Portugal, sendo-lhe enviado todos os 

meses a cópia somente das receitas manuais, juntamente com o registo de 

saídas; trimestralmente é enviado o registo de entradas e saídas e anualmente o 

balanço com o registo das entradas e saídas. 

 

Durante o estágio, tive a oportunidade tanto de dar entrada como de dispensar 

este tipo de medicamentos, sendo o mais dispensado o PALEXIA®, cujo princípio 

ativo é o tapentadol. A dispensa foi sempre realizada sob a vigilância do 
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Orientador de estágio ou de outro Farmacêutico pois trata-se de uma dispensa de 

enorme responsabilidade e que requer cuidados redobrados. 

d. Medicamentos genéricos 
	  

Segundo o Estatuto do medicamento, entende-se por Medicamento genérico, o 

medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento 

de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados. 

De maneira a haver um maior controlo da despesa pública aliado a um maior rigor 

na compaticipação foi estabelecido um Decreto-lei nº.270/2012, de 2 de 

Setembro, com a criação de um sistema que abrange os medicamentos 

comparticipados que sejam prescritos e dispensados no âmbito do SNS e 

incluídos em grupos homogéneos, que correspondem a conjuntos de 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

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

se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado. Cada 

grupo homogéneo apresenta um preço referência, que deve corresponder à 

média dos cinco medicamentos mais baratos existentes no mercado que integrem 

cada grupo homogéneo.  

Os preços dos medicamentos são reavaliados de três em três meses, o que se 

pode traduzir numa alteração no respetivo valor da comparticipação. [4,9]  

 

Atualmente, e devido às dificuldades financeiras que o País atravessa, os 

medicamentos genéricos, tornaram-se, em muitos casos, a única opção para os 

doentes. Verifica-se alguma incredulidade por parte dos utentes no que toca à 

eficácia dos medicamentos genéricos, mas devido à diferença de preço 

relativamente ao medicamento de marca acabam por optar por eles. 

e. Processamento e Entrega de receituário 
	  

Como já foi referido, a cada receita processada pelo sistema informático está 

associado um organismo, um número de lote e um número de receita. Ao longo 

do mês as receitas aviadas são corrigidas, confirmando que os medicamentos 
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dispensados correspondem aos prescritos, a receita está dentro da validade, 

assinada pelo médico, se foi faturada pela entidade correcta e se os cartões de 

beneficiário não estão caducados. Na eventualidade de se detectar algum erro, 

este é corrigido, entra-se em contacto com o utente para regularização da 

situação e o erro é corrigido.e entra-se em contacto com o utente para regularizar 

a situação.  

Posteriormente, as receitas são carimbadas, datadas, assinadas e agupadas em 

lotes de 30 para que se possa fazer a separação por organismos de 

comparticipação. Recorre-se, então, ao sistema informático para se proceder à 

emissão do verbete de identificação do lote que é carimbado, assinado e anexado 

ao respetivo lote. De seguida, é emitida uma relação resumo de lote, e por último, 

a fatura mensal relativa ao mês em questão. Esta fatura deve ser emitida em 

triplicado. Findo todo este processo burocrático, as receitas estão prontas para 

serem enviadas às respectivas entidades. [10]  

 

Ao longo do estágio, pude observar e tomei parte da realização de todo este 

processo, desde a organização dos lotes à impressão de verbetes, resumo de 

lotes e fatura mensal. 

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

	  

Os MNSRM tratam-se de medicamentos destinados ao alívio, tratamento ou 

prevenção de sintomas ou síndromas menores, que não requerem cuidados 

médicos e têm na sua composição substâncias previamente reconhecidas como 

úteis e seguras, desde que não utilizadas de forma abusiva. São, então, 

medicamentos de venda livre, podem ser vendidos sem receita médica. 

Estes medicamentos constituem parte dos produtos de indicação farmacêutica e 

automedicação, sendo, por isso, de extrema importância a intervenção do 

Farmacêutico, aconselhando e promovendo o uso racional dos mesmos. [11]  

Diariamente, fui confrontada com inúmeros pedido de MNSRM, aos quais fui 

“obrigada” a intervir com aconselhamento adequado a cada situação. Apercebi 

que estes medicamentos são utilizados de forma abusiva pelo utentes, por 

recomendação de familiares e amigos, pretendendo usar medicamentos que não 
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eram adequados ao seu estado de saúde. Deste modo, é necessário reforçar o 

papel importantíssimo que o Farmacêutico deve ter, pois em muitos casos é o 

primeiro profissional de saúde que os utentes procuram para a resolução de 

sintomas e pequenas patologias.  

4.3 Produtos e Medicamentos de uso veterinário 

	  

O medicamento veterinário é definido pelo Decreto-lei n.º 148/2008 de 29 de 

Julho, como toda a substância ou composição que possua propriedades curativas 

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

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

funções orgânicas. 

É sem dúvida alguma, uma grande gafe no aconselhamento farmacêutico, pois 

durante o curso não houve nenhuma unidade curricular que abrangesse esta 

temática. Ao longo do estágio, foram muitas as pessoas que recorreram ao 

serviço da Farmácia da Barranha com o fim de serem aconselhados sobre  

determinada patologia do seu animal de estimação, sendo os anti-parasitários a 

classe mais procurada.  Senti alguma dificuldade no aconselhamento deste tipo 

de medicamentos e produtos, no entanto com algum estudo e com o apoio da 

minha Orientadora de estágio consegui informar-me o mais possível, estando 

apta para o aconselhamento tanto destes produtos como para alertar para as 

possíveis doenças transmissíveis ao Homem e respectivas medidas básicas de 

profilaxia.  [12]  

4.4 Produtos Cosméticos e de higiene Corporal 

	  

Entende-se por produto cosmético qualquer substância ou mistura destinada a ser 

posta em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistema 

piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as 

mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-

los, modificar-lhes o aspecto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou de corrigir 

odores corporais.  [13]  
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Atualmente, a sobrevivência da farmácia depende bastante da venda deste tipo 

de produtos, pois são eles que possuem uma margem de lucro maior para a 

Farmácia. Apesar da crescente procura por estes produtos, existe uma grande 

competitividade, dado que estes também são vendidos noutras áreas de saúde 

que não as Farmácias.  

Ao longo do estágio fui muitas vezes abordada para o aconselhamento deste tipo 

de produtos, é uma área que me agrada bastante e como já tinha tido a unidade 

complementar de Dermofarmácia e Cosmética e Cosmetologia foi muito fácil 

inteirar do que havia no mercado, bem como de aconselhar o produto ideal para 

cada utente.  

4.5 Produtos para alimentação especial e Produtos Dietéticos 

	  

Os produtos para alimentação especial tratam-se de produtos alimentares que, 

devido à sua composição ou processos especiais de fabrico, se distinguem 

claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, sendo adequado ao 

objectivo nutricional pretendido, e comercializado com a indicação de que 

correspondem a esse objectivo. [14]  

As regras relativas aos produtos alimentícios destinados a uma alimentação 

especial (para lactentes e crianças pequenas, pessoas com perturbações do 

sistema digestivo ou do metabolismo, ou pessoas que tenham condição fisiológica 

especial) estão harmonizadas a nível Europeu. [15]  

Esta é mais uma área na qual me senti perdida quando cheguei à Farmácia. 

Nunca antes tinha estado defronte de tantos produtos para este fim. Na 

Faculdade nunca tive nenhuma unidade curricular que focasse de forma 

específica a Pediatria. Sem dúvida alguma que os Pais quando vão à farmácia 

para a compra de algum produto deste tipo, já vêm aconselhados pelo Médico 

Pediatra, mas muitas vezes surgem algumas dúvidas às quais os farmacêuticos 

devem estar aptos para esclarecer. Com trabalho e mais uma vez com o apoio da 

minha Orientadora de estágio, consegui informar-me o mais possível nesta área. 

Mas este tipo de produtos não se cinge só em produtos para bebés, cada vez 

mais surgem no mercado novos produtos como por exemplo o Fortimel®, com os 
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quais me familiarizei, que são suplementos nutricionais hiperproteicos muito 

direccionados para as necessidades proteicas aumentadas. Está indicado para 

situações de perda de peso ou apetite, pós operatório, geriatria, gravidez, doentes 

oncológicos, entre outras. [16]  O Fortimel® é apenas um exemplo dos produtos 

da NUTRICIA®, uma marca que dispõe de variadíssimos produtos dentro desta 

temática.  [17] Deste modo, é muito importante o Farmacêutico se manter 

actualizado e informado para deste modo, poder dar um aconselhamento atual, 

consciencioso e correto à população. 

Por último, dentro deste grupo de produtos, existem os produtos dietéticos. 

Atualmente, são produtos muito procurados e como estagiei perto da época 

balnear, a sua procura nesta altura ainda é superior. Já tinha tido contacto com 

este tipo de produtos na unidade complementar de Cosmetologia, e por isso não 

foi totalmente estranho para mim o conhecimento dos mesmos. É de referir, 

ainda, que os produtos mais vendidos na Farmácia da Barranha, foram sem 

dúvida os de controlo de peso, nomeadamente de emagrecimento, sendo o caso 

da Depuralina-fogo® e a Depuralina 4 elementos®.  

4.6 Dispositivos Médicos 

	  

Os dispositivos médicos são importantes instrumentos de saúde que englobam 

um vasto conjunto de produtos. Devem ser utilizados para fins comuns aos dos 

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

Devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se traduzem em 

acções farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, por isto se distinguindo dos 

medicamentos. [18]   

A Farmácia da Barranha possui alguma variedade deste produtos, no entanto é 

uma área composta com uma quantidade abismal de produtos. Ao longo do meu 

estágio contactei com variadíssimos produtos sendo os mais comuns: o material 

de penso, material de puericultura, material ortopédico (pulsos, meias e pés 

elásticos), artigos de drenagem, tubos colectores de urina, fraldas para 

incontinentes e acamados, preservativos, testes de gravidez, sistemas para 

aplicação parentérica e dispositivos médicos para ostomizados.  
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5. FÓRMULAS MAGISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS 
 

O Estatuto de Medicamento define fórmula magistral como qualquer medicamento 

preparado numa Farmácia de Oficina ou Serviço Farmacêutico hospitalar, 

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

oficinal como qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário oficial, numa Farmácia de 

oficina ou em Serviços Farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado 

diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço. [11,19]  

A Farmácia da Barranha, em tempos foi muito procurada para a produção de 

fórmulas magistrais, no entanto, atualmente, a sua produção é muito limitada, 

sendo restrita a fórmulas magistrais para uso auricular e dermatológico.  

 

Durante o estágio, tive oportunidade de proceder à preparação de medicamentos 

manipulados, sendo a solução saturada de ácido bórico a mais preparada.  

 

6. ANÁLISES CLÍNICAS 
 

A avaliação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos permite a medição de 

indicadores muito importantes na averiguação do estado de saúde do doente. 

A Farmácia da Barranha dispõe desses serviços, sendo estes realizados por 

profissionais habilitados, com equipamentos calibrados e validados de modo a 

serem obtidos valores fidedignos. 

Ao longo do meu estágio tive a possibilidade de tomar parte ativa desta atividade, 

fazendo medição da pressão arterial, medição do colesterol total, triglicerídios e 

glicémia. No final de cada determinação fiz uma interpretação do resultando, 

tendo em conta o historial clínico do doente, e informei-o acerca do significado 

dos seus valores, aconselhando sempre que necessário a adoção de medidas 

não farmacológicas e frisando a importância do controlo de determinada patologia 

pela medição destes parâmetros.  
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7. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA 
 

A Farmácia da Barranha possui ainda alguns serviços que pretendem promover a 

saúde e o bem-estar dos utentes. Sendo eles os seguintes: 

- Administração de vacinas 

- Consulta de Nutrição 

- Consulta de Podologia 

- Massagem Terapêutica 
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8. CONSIDERAÇÕES 
 

Ao longo do estágio, desde muito cedo me apercebi da decadência a que a 

população Portuguesa caiu. O Farmacêutico é tratado, não como um profissional 

de saúde, que domina os temas da saúde e do medicamento, mas como um mero 

empregado de balcão a quem cabe apenas a função da venda de medicamentos. 

Esta realidade assustou-me pois sem dúvida alguma o Farmacêutico tem um 

papel importantíssimo na prevenção e auxílio no tratamento das patologias como 

também no solucionamento das carências informativas da população, que apesar 

de a nível estatístico estar mais culta, na realidade pouco sabe de saúde. 

E quando falo em carências informativas, falo com base no que vi diariamente. 

Todos os dias apareciam na farmácia utentes que sem receita médica exigiam a 

venda de antibióticos, benzodiazepinas, antidepressivos e medicamentos para a 

dor, nomeadamente tramadol. Os Farmacêuticos da Farmácia da Barranha, 

cumprindo o seu dever ético não vendiam estes medicamentos, mas apostavam 

na  consciencialização do perigo dos mesmos e da necessidade de serem 

acompanhados pelo Médico, mas de pouco servia. Estes medicamentos são 

utilizados de forma abusiva pela população que já não consegue passar uma 

noite sem dormir, sem recorrer a uma benzodiazepina; quando algo corre mal 

queixa-se de uma depressão, ou então numa dor simples, a qual o paracetamol 

ou o ibuprofeno seriam suficientes para a extinguir, tem de recorrer em primeira 

instância a um tramadol.  

Não quis terminar este relatório de estágio sem fazer referência a esta situação 

que muito me preocupou ao longo de todo o estágio e que considero que seja um 

dos pontos futuros mais preocupantes a nível de saúde pública. 
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PARTE II – TEMAS COM INTERESSE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

9. FOTOPROTEÇÃO 

9.1 Contextualização do tema 

	  

A exposição à luz solar na infância ocorre, frequentemente, de forma mais intensa 

do que em muitos adultos. Dados da literatura comprovam de maneira inequívoca 

a associação desse comportamento com o risco de desenvolvimento de cancro. 

Além disso, o fotoenvelhecimento cutâneo é semeado já na infância com a 

exposição inadequada. [20]  

Foi com o intuito de promover a fotoproteção e prevenir as eventuais 

consequências da exposição solar de forma desprotegida que desenvolvi uma 

campanha educacional na Escola EB 2,3 de Passos José, no âmbito do projecto 

“Educação para a Saúde”. Para a realização desta campanha contei com o apoio 

da Professora Sofia Liberal e também com o apoio de la Roche Posay com a 

doação de amostras de protector solar. Sem dúvida que foi uma atividade bem 

sucedida, promovendo não só a saúde nesta Escola como também promovendo a 

importância do farmacêutico na sociedade. (Agradecimento feito pela Escola EB 

2,3 de Passos José no ANEXO I) 

9.2	  Perspectiva	  histórica	  

A preocupação com a fotoproteção não é um tema de agora, os Egípcios 

achavam a pele clara mais bonita que a pele escura,  preocupando-se com esta 

temática. Os papiros e as paredes revelam ingredientes e poções utilizadas nesse 

efeito. Alguns dos ingredientes usados por Egípcios foram redescobertos por 

cientistas modernos. Assim, apercebemo-nos que esta preocupação não é de 

agora, mas é possível constatar que na actualidade ainda existe muito a fazer na 

consciencialização e informação da população para os perigos decorrentes da 

exposição solar. [21]  

É de conhecimento geral os efeitos que o sol tem sobre a saúde da comunidade, 

no entanto é necessário realçar todos os efeitos adversos que podem surgir de 

um exposição solar desprotegida, sendo alguns deles: queimaduras solares, 

dermatites alérgicas, fotoenvelhecimento e ocorrência de cancro da pele. [22]  
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9.3 Radiação solar	  

A radiação solar divide-se em dois tipos diferentes: ionizantes e não ionizantes, 

sendo estas últimas, nomeadamente as radiações ultravioleta, as mais 

importantes no que toca a este tema. As radiações ultravioleta subdividem-se de 

acordo com o comprimento de onda, em UVA (1 e 2), UVB E UVC. A radiação 

UVC é totalmente filtrada pela camada do ozono da estratosfera, não atingindo, 

assim, a superfície da Terra. A radiação UVB é constituída por ondas curtas que 

têm muitas energia e penetram menos na terra. Como as ondas UVA são mais 

longas, penetram mais na superfície da terra e são influenciadas pelas condições 

atmosféricas, atingindo mais em profundidade a pele. A quantidade de radiação 

UV que atinge a face da terra depende de diversos factores sendo eles: latitude, 

altitude, estação do ano, horário do dia (entre as 10 e as 16h, os raios solares 

incidem mais perpendicularmente), presença de nuvens e camada do ozono. 

Quando a radiação UV atinge a pele, uma parte é reflectida e outra absorvida. A 

RUV absorvida na pele é responsável pela produção de radicais livres, reactivos e 

tóxicos, com consequente dano ao DNA, ocorrência de mutações e cancro.  

A radiação UVB é a principal radiação responsável pelo dano à pele, tanto agudo 

como crónico. A reacção aguda é caracterizada por eritema, edema, queimadura, 

hiperpigmentação, bronzeamento tardio, aumento de mitoses, espessamento da 

epiderme e da derme e síntese de vitamina D.  

A radiação UVA é capaz de activar agentes fotossensibilizantes endógenos, 

produzindo radicais livres de oxigénio. Não é absorvida directamente por alvos 

biológicos, mas altera drasticamente a função celular. [22,23]  

9.4 Filtros solares	  

Os filtros solares são compostos por princípio ativo e veículo. De acordo com a 

natureza e as propriedades físicas dos princípios ativos, atenuam a acção da 

RUV por mecanismos de absorção, dispersão e reflexão. 

Os filtros orgânicos, classificados em filtros UVA e UVB, agem como cromóforos, 

absorvendo a RUV. O princípio activo quando absorve a RUV, passa do estado 

estável para o estado excitado, depois volta para o estado estável, libertando 
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energia em forma de calor e recuperando a capacidade de absorver RUV 

repetidamente. A proteção contra UVB é mais fácil, os filtros solares UVB são 

mais fotoestáveis e eficazes. 

Os filtros inorgânicos (dióxido de titânio e óxido de zinco) são fotoestáveis e não 

sensibilizantes, oferecendo proteção contra UVA e UVB. Dependendo do 

tamanho das particulas, podem refletir, dispersar ou absorver a RUV. Para haver 

reflexão, são necessárias partículas grandes (200 a 500 nm), que são muito 

eficazes, mas cosmeticamente piores. Já as partículas menores, micronizadas (10 

a 50 nm) são cosmeticamente melhores, porém passam a dispersar ou absorver a 

RUV, reduzindo a proteção contra UVA. Além disso, devido ao efeito 

electroestático, as partículas micronizadas tendem a agregar, reduzindo a eficácia 

da fotoprotecção. Para diminuir este efeito é acrescentada à preparação 

dimeticone ou sílica, que mantém as partículas dispersas, aumentando a 

fotoproteção. [22,25,26,27]  

Existem ainda outro tipo de filtros denominados biológicos, estes não são filtros 

propriamente ditos, mas sim substâncias antioxidantes que bloqueiam a formação 

de radicais livres, tendo a vantagem de potenciar o sistema imunológico cutâneo. 

Estes, não influenciam o FPS, o que fazem é contrabalançar os efeitos da 

radiação. [22]  

9.5 Factores de proteção dos filtros solares 

	  

A proteção contra UVB é medida em FPS (factor de proteção solar). FPS 15 

significa que o tempo de exposição necessário para atingir a DEM (dose 

eritematosa mínima) é 15 vezes maior do que sem filtro solar. Quanto maior o 

FPS, maior será a proteção face ao sol. [22,24]  

 

Não existe teste-padrão de consenso para medir a proteção contra UVA. Os 

testes in vivo mais aceites são IPD (imediate pigment darkening) e PPD 

(persistent pigment darkening). Ambos medem a proteção à UVA2, sendo o PPD 

o mais aceite. O PPD é medido duas horas após a aplicação de UVA nas doses 

entre 6 e 25 J/cm2 e mede a oxidação da melanina após a exposição à UVA.  
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  - PPD 2 a 4: baixa proteção contra UVA 

  - PPD 4 a 8: moderada proteção contra UVA 

  - PPD ≥ 8: alta proteção contra UVA. 

O teste in vitro mede a proteção à UVA1. Recomenda-se então a graduação da 

proteção UVA de 0 a 4 estrelas, baseado na combinação destes testes. [22]  

9.6 Recomendação proposta pela AAD para o uso de filtros solares 

	  

Em Outubro de 2009, o número do factor de protecção solar recomendado para 

uso diário subiu de 15 para 30. Esse aumento ocorreu porque pesquisas indicam 

que a grande maioria da população usa quantidades inadequadas de filtros 

solares, aplicando uma camada fina, correspondente a 25 a 50% da quantidade 

sugerida, o ideal é que sejam aplicados 2 mg/cm2 de protetor, mas a população 

utiliza apenas 0,8-1 mg/cm2. Nesta quantidade o factor de protecção 15 diminui 

para 7 a 8. Deste modo, para compensar o seu uso inadequado, devem ser 

utilizados fotoprotetores com FPS mínimo de 30. [22]  

9.7 Factores que afectam a eficácia dos filtros solares e coadjuvantes na 
proteção solar	  

 
A quantidade de protetor solar é o factor mais importante, devendo corresponder 

a 2 mg/cm2. Um adulto com superfície corporal de 1,73 m2 necessita de 35 mL 

(equivalente a uma chávena de café para cobrir todo o corpo). Para além disso, 

deve ser cultivado o hábito de colocar o protector solar em casa, cerca de 30 

minutos antes da exposição solar. Aquando da aplicação, a pele deve estar seca 

e limpa devendo o protector solar ser aplicado de 2 em 2 horas ou imediatamente 

após sudorese e após tomar banho. Para que a proteção seja efectiva devem ser 

usados chapéus, roupas adequadas, óculos de sol e ter horários de exposição 

solar, evitando o período das 10 horas às 16 horas. [22,28]  
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9.8 Uso em Crianças 

	  

As crianças são especialmente sensíveis ao sol, para além disso, possuem um 

sistema imunitário mais imaturo, uma camada córnea fina, menor defesa face a 

radicais livres e a sua melanogénese é pouco desenvolvida.  

As moléculas dos filtros solares inorgânicos (uso recomendado em crianças) são 

muito grandes e praticamente não têm absorção alguma, porém recomenda-se 

mais cuidado antes dos seis meses de idade, pois não se reconhecem os efeitos 

da absorção nessa faixa etária. Até aos dois anos de idade, é preferível o uso de 

filtros inorgânicos, por serem menos alergénicos que os filtros orgânicos. [22, 23, 

27, 29]  

9.9 Conclusões gerais sobre o tema	  

 
A incidência de cancro da pele tem vindo a aumentar nos últimos anos. Portugal 

continua a ser um dos Países com maior incidência face à média europeia. Este 

fenómeno está relacionado na maior parte da vezes com os comportamentos de 

exposição solar exagerados ou inadequados. Deste modo, é de elevada 

importância a sensibilização e informação da população, nomeadamente das 

crianças e jovens, para prevenir potenciais problemas que possam vir a surgir, 

pois a prevenção deste problema deve começar na infância.  

Deste modo, este tema continua a ser um tema bastante actual e de elevada 

importância para a comunidade, pois o futuro são as crianças e se elas estiverem 

informadas e consciencializadas, com toda a certeza que, futuramente, Portugal 

será um país mais saudável.  
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10. A IMPORTÂNCIA DA HIDRATAÇÃO 

11.1 Contextualização do tema 

	  

É do conhecimento geral que a água é o principal constituinte do organismo e que 

é essencial à vida. Também se sabe que, num indivíduo adulto, aproximadamente 

52 a 66% do peso corporal é de água, e por isso é necessário ingerir uma grande 

quantidade de água. Para além disso, a água tem funções essenciais no 

organismo, sendo algumas delas: o transporte dos nutrientes e produtos 

resultantes da metabolização, regulação da temperatura corporal, é o meio onde 

se dão todas as reacções do organismo, entre muitas outras. [30]  

Trata-se de um tema de sempre mas que o conhecimento populacional sobre o 

mesmo é básico. Foi com o intuito de dar a conhecer mais sobre este tema que o 

desenvolvi ao longo deste estágio, sempre tendo em vista a divulgação de 

aspectos importantes e desconhecidos para a população, de modo a instruir e a 

mudar alguns hábitos populacionais. 

10.2 Hidratação e o Recém-nascido 

10.2.1 Aspectos nutricionais 
	  

A organização mundial de saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno 

exclusivo até aos seis meses de vida e como complemento alimentar até aos 2 

anos de idade. Sem dúvida alguma que a amamentação oferece vantagens quer 

para a mãe quer para o bebé. Relativamente ao bebé, trata-se de um alimento de 

fácil digestão e absorção, possuindo todos os nutrientes para suprir as 

necessidades do bebé nos primeiros 6 meses de vida. Para além disso, reforça o 

sistema imunitário, desenvolve os músculos da face diminuindo as dificuldades da 

fala e permite que o bebé se mantenha hidratado. 

Os lactentes, alimentados exclusivamente por leite materno, não necessitam de 

água adicional, isto aplica-se tanto em ambientes quentes como húmidos. O leite 

materno contém aproximadamente 87% de água que satisfaz as necessidades do 

lactente dos 0 aos 6 meses. A partir dos seis meses de idade, o volume de leite 

ingerido é insuficiente, não sendo possível suprir adequadamente as 
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necessidades energético-proteicas e em micronutrientes. Assim sendo, 

aproximadamente 74% da quantidade total de água ingerida deve provir de água 

em natureza e de outras bebidas.  [31,32]  

10.2.2 Pele do Recém-nascido 
	  

A pele do neonato sofre um progressivo processo de adaptação ao ambiente 

extra-uterino, o que exige cuidados especiais. Foi tendo em conta este aspecto, 

que elaborei um folheto informativo, presente no ANEXO II, que visa o 

esclarecimento da população sobre este tema.  

A pele do neonato, é então, caracterizada pelo facto de ser sensível, fina e frágil, 

e com pH neutro na sua superfície, o que diminui, substancialmente, a defesa 

contra a excessiva proliferação microbiana. Para além disso, o conteúdo lípídico é 

inferior, mas o de água é elevado. É uma pele macia, uma vez que a camada 

córnea tem menor espessura, e a epiderme e a derme são mais finas do que as 

dos adultos. A imaturidade da sua barreira epidérmica provoca maior 

ressecamento, diminui sensivelmente a defesa contra a excessiva proliferação 

microbiana e permite que a pele fique mais susceptível ao trauma e toxicidade, 

por absorção percutânea de drogas. [33, 34]  

Os emolientes são emulsões que contém lípidos, assim, amaciam e restauram a 

elasticidade e homeostase da pele evitando a perda transepidérmica de água. 

Deixam um filme lipídico que preenche os espaços entre os corneócitos, 

facilitando, assim, a sua adesão ao nível do estrato córneo. Têm, então, 

propriedades humectantes (atraem água para a pele) e oclusivas (impedem que a 

água evapore). A pele do RN prematuro tem uma barreira epidérmica pouco 

eficiente. A aplicação diária profilática de emolientes nesse tipo de pele ainda é 

motivo de controvérsias, no entanto, sabe-se que o emoliente lubrifica e hidrata a 

pele, protegendo a integridade do estrato córneo e da barreira cutânea e tratando 

a pele seca. Assim, o emoliente vai diminuir a frequência de dermatites, prevenir o 

ressecamento e o aparecimento de fissuras e diminuir a perda transepidérmica da 

pele, melhorando, assim, a integridade da mesma. 

Por último, é necessário estar alerta, pois a maioria dos emolientes contém 

ingredientes inactivos, como conservantes, corantes e perfumes que podem 
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provocar irritação cutânea e dermatites de contacto alérgico, especialmente em 

RNs, lactentes e crianças susceptíveis. [33]  

10.3 Hidratação e o Idoso 

	  

As necessidades de água de um indivíduo podem ser definidas pela quantidade 

de água necessária para manter a homeostase dos compartimentos extra e 

intracelulares. A sede é o mecanismo fisiológico que leva à ingestão de líquidos e 

é iniciado quando o cérebro detecta um aumento de osmolaridade plasmática. A 

sede fisiológica resulta da desidratação e é estimulada por dois mecanismos, 

sendo eles: aumento da tonicidade celular (desidratação celular) e diminuição do 

volume de fluido extracelular (desidratação extra-celular). O primeiro é 

percepcionado por osmeoreceptores no sistema nervoso central enquanto que o 

último é monitorizado por baroreceptores no compartimento vascular. Deste 

modo, a desidratação é causada quer por perdas de fluidos a nível intracelular 

como a nível extracelular. [35]  

As necessidades hídricas nos idosos não são diferentes das dos jovens adultos. 

No entanto, durante o envelhecimento, ocorrem algumas alterações fisiológicas 

que podem afectar o equilíbrio hídrico nesta população, colocando os idosos em 

risco de hiperidratação, e mais comummente, em desidratação. Estas alterações 

incluem uma diminuição na quantidade total de água associada à perda de massa 

muscular, diminuição da sensação de sede e alterações na concentração 

plasmática de vasopressina, a qual influencia a capacidade dos rins concentrarem 

urina. Para além disso, um baixo consumo de alimentos e a toma de medicação 

como diuréticos e laxantes contribui para um défice de água, no primeiro caso por 

diminuição de quantidade de água adquirida dos alimentos e no segundo, pelo 

aumento de perda de água. [35, 36]  

Um consumo adequado de líquidos está associado a inúmeros resultados 

positivos em idosos como por exemplo: menor número de quedas, menores taxas 

de prisão de ventre e um risco reduzido de cancro na bexiga nos homens. 

Contrariamente, a desidratação em idosos aumenta o risco de ocorrência de 

infecções urinárias, hipertermia sob condições de temperaturas elevadas, 
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problemas cognitivos, secura das mucosas, hipotonia do globo ocular, hipotensão 

ortostática e insuficiência renal. 

É necessário informar os idosos sobre a importância de se hidratarem 

convenientemente, mesmo não tendo sede. (Como foi referido anteriormente, o 

mecanismo de sede diminui com o envelhecimento, enquanto que as 

necessidades de hidratação se mantêm). Foi com o intuito de promover a 

ingestão de líquidos nesta faixa etária, que elaborei o folheto informativo, 

representado no ANEXO III.  

Existe uma grande variedade de bebidas, para além da água, que  têm um efeito 

hidratante, são elas: chá, sumos de frutas, infusões, leite e sopa. Para além disso, 

o consumo de alimentos ricos em água como por exemplo: vegetais frescos, fruta, 

queijo fresco e iogurte são um bom hábito para manter o bom status de 

hidratação. [35, 37]  

10.4 Hidratação e doenças crónicas 

	  

Uma pequena desidratação pode conduzir a dores de cabeça, letargia ou 

simplesmente a uma redução do estado de alerta. A longo prazo, uma diminuição 

de ingestão de líquidos pode conduzir a maiores riscos de perturbações a nível 

renal, das funções mentais, digestivas, ou até mesmo cardíacas. 

10.4.1 Doenças cardiovasculares 
	  

O volume sanguíneo reflecte a quantidade de água ingerida. Quando se diminui a 

ingestão de líquidos verifica-se uma diminuição no volume sanguíneo, reduzindo, 

consequentemente, o fluxo disponível para irrigar o coração, cérebro, músculos e 

todos os órgãos. Quanto menor for o fluxo sanguíneo, menor será o fluxo de 

oxigénio recebido pelos órgãos vitais, diminuindo a capacidade para exercerem 

as suas funções ditas normais. A desidratação torna o sangue mais viscoso e 

deste modo, torna-se difícil a sua circulação ao longo dos vasos sanguíneos, 

altera também o hematócrito, podendo, assim, aumentar o risco de doenças 

cardiovasculares.  [38]  
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a. Hipertensão arterial 
	  

A desidratação leva a um aumento na secreção de vasopressina, hormona 

antidiurética (ADH). Esta hormona faz com que os rins preservem mais água e 

por isso reduz acentuadamente o fluxo de urina e a excreção de sódio levando 

assim, ao aumento da pressão arterial pela indução de uma contracção das 

artérias.   

b. Batimento cardíaco 
	  

A desidratação tem um impacto sobre a função mecânica do coração através dos 

seus efeitos sobre as células cardíacas. As células podem encolher quando em 

situações de desidratação, o que pode alterar a distância entre as células 

cardíacas, afectando a transmissão dos impulsos eléctricos que estimulam o 

coração a contrair. [39,40]  

c. Trombose Venosa Profunda 
	  

A trombose venosa profunda (TVP) é definida como a obstrução ao fluxo 

sanguíneo pela formação de trombos nas veias, sendo observada com mais 

frequência nos membros inferiores. A hemoconcentração, um aumento do número 

de glóbulos vermelhos resultantes ou de uma diminuição do volume plasmático 

(que pode ser resultante de quadros intensificados de desidratação) ou do 

aumento da produção de eritrócitos pode levar, então, ao risco de trombose 

venosa profunda. 

Em suma, um bom nível de hidratação é fulcral para o bom funcionamento do 

coração, evitando, assim, o aparecimento de doenças cardiovasculares. (ANEXO 
IV) [38]  

10.4.2 Obstipação 
	  

O termo obstipação inclui uma variedade de sintomas e sinais que sugerem que 

haja dificuldade de defecação ou retenção fecal anormal. A obstipação está então 

ligada à mudança da frequência, volume, peso, consistência da passagem da 

matéria fecal.  [39]  
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Em alguns estudos, a obstipação mostrou estar relacionada com o aumento da 

restrição de líquidos. Para além disso, foi demonstrado que os efeitos benéficos 

do aumento da ingestão de líquidos está limitado a indivíduos com desidratação.  

[41]  
 

10.4.3 Urolitíase 
	  

Em 2004, um estudo em 25 pacientes com urolitíase mostrou que um aumento de 

ingestão de fluidos e uma diminuição no consumo de sal e proteínas resultou num 

aumento do volume urinário e uma redução do número de cálculos. Concluiu-se, 

então, que a mais importante medida preventiva de formação de cálculos é uma 

adequada ingestão de fluidos, associada a diversos cuidados alimentares, esta 

medida terapêutica é eficaz independentemente da composição ou da causa da 

formação do cálculo. [41]  

10.5 Hidratação e a atividade física 

	  

A atividade física faz com que aumente a temperatura corporal dos indivíduos. A 

sudorese é um mecanismo fisiológico que tem como objectivo dissipar o excesso 

de calor, permitindo ao organismo a manutenção da temperatura corporal normal. 

Para a manutenção da hidratação é preciso ter em conta que a sudorese é um 

mecanismo natural que leva quer à perda de água, quer à perda de sódio. A 

quantidade de suor produzido pode variar de acordo com vários factores, sendo 

eles: as condições ambientais, a intensidade da atividade física, as roupas 

utilizadas, e o nível de aptidão do indivíduo. As mulheres tendem a ter taxas de 

sudorese inferiores à dos homens, isto devido ao menor tamanho corporal e a 

uma menor taxa metabólica quando ativa. 

Durante a atividade física, particularmente por longo períodos e em ambientes 

quentes, há um elevado risco de desidratação, isto se os líquidos não forem 

repostos. Deste modo, é de extrema importância iniciar qualquer atividade física 

bem hidratado. Para aqueles que realizam uma atividade física muito intensa, 

este processo de hidratação deve começar com pelo menos 4 horas de 

antecedência, ingerindo bebidas lentamente, de modo a que a produção de urina 
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não seja aumentada durante a atividade. Para além disso, a ingestão de líquidos 

que na sua composição contém carboidratos e eletrólitos como sódio, 

proporcionam uma hidratação mais eficaz do que a água pura.  

O consumo de bebidas com elevado teor em água pode ser feito durante a 

atividade física, de modo a evitar a desidratação excessiva. Após a atividade 

física também se devem beber bastantes líquidos de forma a repor os que foram 

perdidos durante a atividade. Também é importante repor as perdas de sódio 

após a atividade, o que pode ser alcançado pela ingestão de alimentos que 

contenham pequenas quantidades de sódio. [37]  

10.6 Álcool vs Hidratação 
 

Como já foi referido anteriormente, a hidratação do organismo pode ser feita não 

só através de água, mas também através da ingestão de outras bebidas ou 

alimentos com maior quantidade de água na sua composição. As bebidas 

alcoólicas são compostas por: água, álcool, hidratos de carbono e quantidades 

vestigiais de algumas vitaminas e minerais. O teor de água e álcool é variável, 

sendo que a quantidade de água presente numa cerveja é muito superior à 

quantidade de água presente numa bebida espirituosa. Apesar de algumas 

bebidas alcoólicas conterem grandes quantidades de água , o álcool tem um 

efeito diurético ao inibir a libertação da hormona antidiurética (ADH), a qual 

desempenha um papel importante na regulação da excreção de água. Desde 

tempos antigos que se estima que por cada grama de álcool consumido são 

excretados 10 mL através da urina.  [37,42]  

Assim, o efeito do consumo de bebidas alcoólicas na hidratação é influenciado 

pelo teor de álcool, comparativamente com o teor de água presente nas bebidas 

ingeridas. Sendo que, o consumo de uma bebida com elevado teor de álcool e 

baixo teor em água, sem a ingestão de líquidos adicionais, poderá causar 

desidratação. Pois à medida que aumenta o teor alcoólico e a quantidade de 

bebidas, aumentam também as perdas de água através da urina. [42] (ANEXO V) 
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10.7 Conclusões gerais sobre o tema 

	  

Como foi referido anteriormente, o objectivo de desenvolvimento deste tema foi 

sem dúvida, aproximar quer os utentes da Farmácia da Barranha quer a 

população em geral para a problemática da desidratação. Com a divulgação deste 

tema, feita pela elaboração de inúmeros folhetos informativos, conseguiu-se o 

despertar da população para as implicações e consequências da desidratação na 

saúde humana.  

Deste modo, o balanço é positivo pois foi alcançado o esclarecimento 

populacional pretendido, tendo em conta que se trata de uma temática pouco 

divulgada mas que em si encerra uma grande importância. 
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11. 7 DIAS DO CORAÇÃO 

11.1 Contextualização do tema 

	  

As doenças cardiovasculares, principalmente o enfarte agudo do miocárdio e o 

acidente vascular cerebral são das mais importantes causas de morbilidade e 

mortalidade em todo o Mundo. [43] 

Ao longo do estágio tive oportunidade de fazer a avaliação de parâmetros 

bioquímicos e apercebi-me que uma grande parte dos utentes hipertensos tinham 

os valores de PA e colesterol descontrolados. Assim, decidi  implementar uma 

actividade denominada: “Os 7 dias do coração”, por forma a tentar mudar os 

hábitos da população local e também consciencializar que a hipertensão arterial é 

um dos mais importantes factores de risco das doenças cardiovasculares. Os 

panfletos informativos estão incluídos nos ANEXOS VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII. 

11.2 Dia 1 – “Dê o máximo para ter a mínima” 

	  

A hipertensão arterial não tem cura, mas o tratamento previne as complicações. 

Devido ao facto de a pressão arterial em si mesma não produzir sintomas é 

imprescindível o seu controlo regular. 

Como todos sabemos,  a pressão arterial reflecte a força exercida pelo sangue 

sobre as paredes das artérias, sendo influenciada por inúmeros factores. De 

acordo com as linhas de orientação da OMS, valores de pressão arterial acima de 

140-90 mmHg designam-se por hipertensão arterial.  

A elevação da pressão nas artérias pode dever-se a vários mecanismos. Por 

exemplo, o coração pode bombear com mais força e aumentar o volume de 

sangue que expulsa em cada batimento. Outra possibilidade é que as grandes 

artérias percam a flexibilidade normal e se tornem rígidas, de modo a não se 

poderem expandir. Por esta razão, o sangue proveniente de cada batimento vê se 

forçado a passar por um espaço menor do que o normal e a pressão aumenta. 

Com este mecanismo consegue-se perceber a prevalência aumentada de HTA 

em indivíduos com mais de 60 anos. No entanto, a preocupação com a saúde 

cardiovascular deve começar muito antes dos 60 anos.  
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Existem, então, factores de risco para o desenvolvimento desta patologia, sendo 

eles: não modificáveis e modificáveis. Como factores de risco não modificáveis 

temos a idade, o sexo e os antecedentes familiares. Como factores de risco 

modificáveis temos o tabagismo, stress, obesidade, hábitos de vida sedentária, 

consumo excessivo de álcool e sal, diabetes e hipercolesterolemia. [44]  

Assim, existem muitos comportamentos e estilos de vida saudáveis que podem 

ser adoptados com vista a prevenir e controlar a hipertensão arterial sendo a 

redução do consumo de sal uma delas. Esta medida pode ser implementada 

usando como tempero alternativo: o sumo de limão, laranja ou as ervas 

aromáticas ou até mesmo diminuindo gradualmente o consumo de sal. Para além 

disso a abolição do consumo de alimentos salgados como batatas fritas, chouriço, 

presunto ou enlatados também contribuem para a redução de sal na alimentação.  

 

11.3 Dia 2 – “Evite as más “companhias”, opte pela saúde.”	  

Os diabéticos têm um aumento do risco de desenvolvimento de inúmeros 

problemas de saúde, sendo as doenças cardiovasculares a principal causa de 

morte deste tipo de indivíduos. Como sabemos, o aumento dos níveis de glicose 

afectam diversos órgãos, sendo de destaque: os olhos, os rins, nervos e o 

coração.  

Deste modo, é de grande importância a sensibilização não só dos indivíduos 

diabéticos como também da população em geral para adoptar uma alimentação 

saudável e equilibrada, controlando o consumo de açúcar. Em suma, é de 

extrema importância que o diabético conheça bem o seu tipo de diabetes, pois só 

dessa forma pode cumprir e melhorar o tratamento evitando eventuais 

repercurssões. [45]  
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11.4 Dia 3 – “Ganhe vida, deixe de fumar.”	  

Fumar constitui mais um importante factor de risco para doenças pulmonares e 

cardiovasculares graves, como o cancro do pulmão e o enfarte do miocárdio. 

Estima-se que cerca de trinta por cento da morte cardiovascular esteja na directa 

dependência do tabaco.  

As estatísticas dizem que pessoas que deixam de fumar vivem, em média, mais 

10 anos, quando comparadas com aquelas que continuam a fumar. [48]  

 
11.5 Dia 4 – “Mexa-se mais, seja activo.”	  

A prática de atividade física nos moldes adequados é profícua para a saúde. Há 

clara evidência de que a atividade física diminui o risco de desenvolvimento de 

cancro do cólon, diminui o risco de depressão e declínio cognitivo e também de 

risco cardiorespiratório. [47]  

Como referido anteriormente, a atividade física deve ser feita dentro de moldes 

específicos. Os jovens devem complementar diariamente, no mínimo sessenta 

minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada a vigorosa. Já os 

adultos e idosos devem acumular durante a semana no mínimo cento e cinquenta 

minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada ou setenta e cinco 

minutos de atividade física aeróbia de intensidade vigorosa. Considera-se 

atividade física vigorosa: natação, corrida e futebol, e atividade física moderada: 

jardinagem, marcha rápida e golfe. 

É importante orientar a prática e reforçar a motivação para a realização desta 

atividade, mas a escolha por um estilo de vida ativo é individual.  [46]  

 

11.6 Dia 5 – “Não ceda à tentação, controle o colesterol.”	  

A hipercolesterolemia resulta de uma alteração do metabolismo das lipoproteínas 

e pode ter uma origem ambiental ou genética, como é o caso da 

hipercolesterolemia familiar. A evidência de que a hipercolesterolemia se associa 

ao processo aterosclerótico desde a idade pediátrica justifica o rastreio obrigatório 

em todas as crianças de risco e a instituição de terapêutica individualizada desde 



Mestrado	  Integrado	  em	  Ciências	  Farmacêuticas	  |	  Farmácia	  da	  Barranha	  
Sofia	  Isabel	  Isidoro	  Duarte	  |	  2014	  

	  

35	  

a idade pré-escolar.  [49]  

	  

11.7 Dia 6 – “Faça uma alimentação de excelência.”	  

Há uma grande quantidade de aspectos que devem ser tidos em conta 

relativamente à alimentação, sendo eles: realizar 6 a 7 refeições diárias; baixo 

aporte de sal na comida; evitar açúcares e gorduras; optar por cozidos e 

grelhados; evitar o consumo de álcool; aumentar o lado verde do prato; comer 

peixe mais do que 3 vezes por semana; consumir fruta diariamente e no caso dos 

homens beber cerca de 1,9L de água por dia e no caso das mulher apenas 1,5L 

por dia.  [50]  

	  

11.8	  Dia	  7	  –	  “Não	  interrompa	  a	  terapêutica.”	  

Embora estejam devidamente diagnosticados, apenas 50% dos pacientes utilizam 

medicação de forma regular. Como se tratar de uma doença “silenciosa”, ou seja, 

em muitos casos assintomática, faz com que o paciente não reconheça nem o 

risco, nem que necessita de mudanças no estilo de vida associado ao uso 

correcto da medicação. [43]  Por fim, é de elevada importância realçar  que o 

objectivo deste tipo de terapêuticas é proporcionar qualidade de vida bem como 

aumentar a esperança de vida dos indivíduos. 

 

11.9 Conclusões gerais sobre o tema 

Considero que este tema foi mais um tema bastante atual e, também de elevada 

importância para a população, pois apesar de já muito abordado quer pelos 

Médicos, quer pelos meios de comunicação, o Farmacêutico continua a ter um 

papel fulcral na informação e acompanhamento da terapêutica. Como disse 

anteriormente, apercebi-me ao longo dos 3 meses de estágio, que havia uma 

grande quantidade de utentes, cuja sua hipertensão não estava controlada e que 

apesar de todas as indicações médicas, ainda tinham algumas gafes no que toca 

a hábitos de vida importantes para o controlo da mesma.  Para além disso, foi 
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perceptível o desleixo por uma grande parte da população, no que toca ao 

controlo da HTA.  

Em suma, estou bastante contente com o resultado final desta abordagem, pois 

tenho a noção que foram frisados subtemas extremamente enriquecedores e que  

foram dadas algumas dicas importantes no melhoramento dos hábitos quer da 

população em geral quer da população hipertensa naquela freguesia. No entanto, 

devido à realização desta temática se ter dado perto do final do meu estágio, não 

consegui avaliar de forma concreta e prática a influencia que este tema teve na 

vida dos utentes da Farmácia da Barranha. 
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12. CAMPANHA DE MARKETING 
	  

O Marketing é um conjunto de métodos e meios que uma empresa dispõe para 

promover, nos públicos pelos quais se interessa, os comportamentos favoráveis à 

realizaç̧ão dos seus próprios objectivos. Sem dúvida alguma que a Farmácia já 

não consegue viver sem o marketing pois este traz-lhe estratégias de 

sustentabilidade, capacidade de inovação e por outro lado transmite confiança ao 

consumidor. No entanto, é sempre importante relembrar que as práticas de 

marketing farmacêutico deverão ser éticas e respeitadoras.  [51]  

Foi com o intuito de desenvolver novos conceitos de promoção de saúde que criei 

um facebook para a Farmácia da Barranha, ilustrado na figura 1. 

 
 

Figura 1. Facebook da Farmácia da Barranha 

 

Não se trata meramente, de uma página para campanhas promocionais, 

exemplificadas nos ANEXOS XIII, XIV e XV, mas sim de uma página que 

pretende marcar a diferença no meio, com a divulgação de temas atuais, de 

bibliografia reconhecida e acima de tudo consciencializar/informar a comunidade 

para o papel ativo que podem ter na prevenção de determinadas doenças.    

De salientar ainda, que todos folhetos informativos elaborados no âmbito deste 

trabalho, para além de terem estado disponíveis na Farmácia, foram também 

publicados no facebook tendo tido um elevado alcance pela população, 

exemplificado no ANEXO XVI. 
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13. CONCLUSÃO FINAL 
 

Este estágio revelou-se uma prática imprescindível para a atividade 

Farmacêutica, tendo sido extremamente enriquecedor e gratificante, tanto a nível 

profissional, como social e pessoal. Tive a oportunidade de contactar com 

diversas áreas de intervenção Farmacêutica e apercebi-me, diariamente, que ser 

Farmacêutico é  uma profissão chave na manutenção da saúde pública. Apercebi-

me que ainda há muito a fazer nesta profissão e que independentemente das 

contrariedades, o mais importante é realizá-la com toda a qualidade possível 

visando sempre a saúde e o bem-estar da população. 

Cada dia foi uma aprendizagem, e tenho bem ciente que não acabou por aqui, 

porque irão sempre surgir situações novas, e daí ser necessário uma atualização 

constante.  

Está terminada, então, mais uma etapa da minha vida académica, etapa essa que 

fará sempre parte da minha vida profissional e também pessoal. Agora resta-me 

agradecer mais uma vez a todos os que fizeram parte deste grande percurso e 

lutar para conseguir dignificar  ainda mais esta profissão com o meu trabalho. 
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14. ANEXOS 
	  

Anexo	  I:	  “Agradecimento	  à	  Farmácia	  da	  Barranha!”	  

Anexo	  II:	  “Cuide	  do	  seu	  bebé!”	  
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Anexo	  III:	  “Hidratação	  e	  o	  idoso!”	  

	  

Anexo	  IV:	  “Hidratação	  e	  DCV!”	  
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Anexo	  V:	  “Álcool	  vs	  Hidratação”	  

	  

Anexo	  VI:	  “Dia	  1”	  
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Anexo	  VII:	  “Dia	  2”	  

	  

Anexo	  VIII:	  “Dia	  3”	  
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Anexo	  IX:	  “Dia	  4”	  

	  

Anexo	  X:	  “Dia	  5”	  
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Anexo	  XI:	  “Dia	  6”	  

	  

Anexo	  XII:	  “Dia	  7”	  
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Anexo	  XIII:	  Campanhas	  promocionais	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Anexo	  XIV:	  Campanhas	  promocionais	  
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Anexo	  XV:	  Campanhas	  promocionais	  

	  

	  

Anexo	  XVI:	  Alcance	  das	  publicações	  
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1. Introdução 
 

No âmbito do quinto ano do curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é 

obrigatória a realização de um estágio. Eu, Sofia Duarte, sinto-me cada vez mais 

interessada pelo mundo farmacêutico. É verdade que a actividade de Farmacêutico abrange 

um largo espectro de actividades fascinantes, mas o que na realidade me motiva mais é o 

contacto com a população, saber que o meu conselho vai ser importante para a saúde do 

indivíduo e consequentemente da comunidade. Por isso, optei por realizar o estágio 

somente em Farmácia de Oficina. Assim, rumei na aventura de realizar três desses seis 

meses fora de Portugal, em Madrid. E porquê Madrid? Basta dizer que é a terceira maior 

cidade da União Europeia, uma cidade que não dorme e na qual eu vou usufruir ao máximo 

daquilo que ela tem para me oferecer.  

Sem dúvida que estagiar entre duas culturas é algo enriquecedor, o mais complicado é 

tentar tirar partido do melhor de cada uma. E é isso que me proponho, independentemente 

das diferenças entre ambas as culturas, conseguir tirar o maior partido do que de melhor 

têm para oferecer. Com isto, tenciono complementar tudo o que aprendi, tendo como 

objectivo final tornar-me uma óptima profissional. 

Deste modo, com a realização deste estágio tenho a certeza que vou potenciar as 

minhas capacidades a vários níveis, a referir: o contacto com o mundo do trabalho, com 

uma realidade completamente diferente daquela onde vivo, vivência de novos desafios, 

resolução de diferentes problemas, para além da curiosidade de pôr em prática não só o 

que tenho vindo a aprender ao longo do curso como também o meu espanhol. 
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2. Farmácia Piñero Panadero 

 

A Farmácia Piñero Panadero está cediada na Calle de hortaleza número 44 em pleno centro 

da Cidade de Madrid. É uma Farmácia que presta um atendimento de 12 horas à 

comunidade sendo, deste modo, o seu horário de funcionamento das 9:30 às 21:30.  

A equipa é constituída por três Farmacêuticos: 

- Directora Técnica: Beatriz Piñero Panadero 

- Farmacêutica: Rocío Álvarez Álvarez 

- Farmacêutica: Cármen Álvarez Garcia 

A Farmácia é composta por sete divisórias, estando estas esquematizados abaixo (figura 1). 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Atendimento ao público 

2 – Área de trabalho 

3 – Escritório 

4 - Cozinha  

5 – Armazém 

6 – WC 

7 – Laboratório 

Fig 1. Planta da Farmácia Piñero Panadero 
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3. Livros Oficiais e Obrigatórios 

 
Libro Recetario Oficiale – Livro obrigatório na farmácia comunitária onde se faz o registo 

da venda de todas as fórmulas magistrais, psicotrópicos, estupefacientes e medicamentos 

de uso veterinário. No local indicado deve-se escrever a data da venda, o número de 

identificação do utente,  a especialidade farmacêutica e o nome do médico bem como o seu 

número de Colegiado. Ao final de cada dia o Farmacêutico responsável deve assinar e 

carimbar.  

 

Libro Oficial de Contabilidad e Estupefacientes – Livro obrigatório na farmácia 

comunitária que regista todos os estupefacientes existentes na farmácia. É constituído por 

um índice onde se apontam todos os estupefacientes da farma ́cia, ordenando-se pelo nome 

e de seguida as páginas correspondentes onde o estupefaciente é registado (ex. fentanilo – 

págs. 9, 10, 33, 51, 70). Cada página corresponde apenas a um estupefaciente, devendo-se 

anotar o nome, a data, o número da receita especial de estupefacientes, a dosagem, a 

quantidade vendida, o nome do médico, o seu número de colegiado e o nome do paciente e 

respetivo número identificação.  

 

Real Farmacopea Española – Documento oficial e obrigatório que define e estabelece as 

normas e requisitos técnicos a que devem obedecer as matérias-primas, substâncias de uso 

Farmacêutico, métodos analíticos e fármacos usados em Espanha. Ajuda a minimizar os 

riscos dos medicamentos e das várias especialidades farmacêuticas em relação ao controlo, 

avaliação e inspecção da qualidade dos mesmos. Contém cerca de 1800 monografias 

específicas sobre princípios activos e excipientes, 15 monografias gerais sobre grupos 

medicamentosos, 28 monografias sobre todas as formas farmacêuticas e 268 metodologias 

gerais para fazer os ensaios analíticos descritos nas monografias específicas. 

 

Formulario Nacional – Documento oficial e obrigatório que inclui todas as especificações 

para as matérias-primas que integram a composição do medicamento e estabelece 

procedimentos padrão para a preparação de Preparados Oficinais e Fórmulas Magistrais. [1]  
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4. Administração e Gestão 
 

Gestão e facturação das receitas 

 

As receitas devem ser agrupadas diariamente pelos diferentes tipos  (mais abaixo 

mencionado) em blocos de 25 unidades para posteriormente serem enviados para o Colégio 

Oficial de Farmacêuticos de Madrid (COFM).  

Esta etapa de agrupamento deve ser revista e comprovada com os grupos que aparecem no 

sistema de gestão informático. É de elevada importância rever se determinados dados do 

produto dispensado correspondem aos do produto prescrito, tais como o nome do 

medicamento, embalagem e forma farmacêutica. De salientar que, em alguns casos, o 

farmacêutico tem legitimidade para dispensar um medicamento diferente do prescrito, desde 

que o paciente esteja de acordo e o produto tenha igual composição, forma farmacêutica, 

via de administração e dosagem. Sempre que estas situações ocorrem na farmácia deve-se 

justificar num local especifico da receita. No entanto, existem determinados medicamentos 

indicados pela Direccio ́n General de Farmacia y Produtos Sanitarios que não podem ser 

substituídos.  

Por último, o responsável pela revisão assina as receitas revistas e caso sejam 

medicamentos veterinários ou psicotrópicos deve se feito o registo no livro de receitário 

oficial. No final, e após efectuada a leitura digital dos blocos de 25 receitas para obter a lista 

de todas as receitas e preço total, ordena-se as receitas em caixas específicas e espera-se 

pelo seu envio (este é feito no último dia de cada mês).  

 

Nota: Caso o prazo de validade das receitas seja ultrapassado 10 dias após a data de 

prescrição não é permitido dispensar o medicamento ou qualquer outro produto de saúde, a 

menos que a receita justifique o tratamento de larga duração e deva utilizar-se para várias 

dispensas. [1]  
 
Durante o estágio tive oportunidade de ser parte integrante nestas tarefas nomeadamente: o 

agrupamento das receitas, justificar a dispensa de um medicamento diferente do prescrito e 

inscrição no livro de receitário oficial. 

 

 



	   Relatório	  de	  Estágio	  Profissionalizante	  –	  Jan-‐Abril	  2014	  
Mestrado	  Integrado	  em	  Ciências	  Farmacêuticas	  

	  

5	  

 

Realização de encomendas 

Todos os dias há a necessidade de realizar encomendas, seja pela ruptura de stock, 

seja pelo pedido de um determinado produto/medicamento que a farmácia já não seja 

comercializado ou não comercialize. Deste modo, sempre que seja necessário fazer alguma 

encomenda, esta pode ser feita via telefónica ou via sistema informático. Se for feita via 

sistema informático perto das duas horas da tarde ou antes do encerramento da farmácia, o 

farmacêutico revisa todos os pedidos feitos e também os que devido à ruptura de stock 

automaticamente são encomendados, validando assim o pedido de encomenda. 

De referir que, antes de fazer qualquer encomenda o Farmacêutico, sempre que não 

tenha ao seu dispor determinado medicamento, deve propor algum medicamento genérico 

com as mesmas características e preço. 

 
 

Recepção de encomendas 

A Farmácia diariamente recebe encomendas de medicamentos ou outros produtos. 

Estas encomendas provêm de vários distribuidores sendo eles: COFARES (figuras 2 e 3), 

CECOFAR, HEFAME e pontualmente, de certos laboratórios. 

 Uma vez chegada a encomenda, o primeiro passo é mesmo certificar que tudo o que 

foi cobrado e que vem na factura corresponde aquilo que foi pedido e consequentemente 

recebido. De seguida, deve-se prestar atenção à data de validade de cada produto e caso 

este esteja prestes a caducar deve ser feita a devolução à distribuidora. Por último, deve-se 

verificar se a embalagem dos medicamentos está em bom estado bem como os preços que 

foram cobrados.[1]  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. e 3. Recepção de uma encomenda proveniente da COFARES 
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Causa de devolução de medicamentos 

Por vezes, tem de se proceder à devolução de certos medicamentos, isto acontece quando 

ocorre: 

- Recepção de um medicamento defeituoso: Caso o medicamento tenha algum defeito 

devido a erros de fabrico do lote, más condições de armazenamento ou embalagem 

danificada. 

- Erros de Encomenda: Ocorre quando chega à farmácia, por parte do distribuidor, um 

medicamento que não corresponde ao encomendado previamente. 

- Recepção de um medicamento caducado [1]  

 

Conservação de medicamentos 

Os medicamentos são considerados eficazes e seguros até à conclusão do prazo de 

validade descrito na embalagem, no entanto isto só se verifica se as condições de 

conservação forem mantidas.  

As zonas de armazenamento estável são locais onde são armazenados todo o tipo de 

medicamentos para a dispensa directa ou para a utilização na elaboração de fórmulas 

magistrais.  

• Gavetas (figura 4) 

Existe uma ordenação alfabética ou então segundo o tipo de produto. 

• Expositores (figura 5) 

São expostos diferentes produtos farmacêuticos não sujeitos a receita médica. (produtos 

dentífricos, cosméticos, medicamentos homeopáticos, suplementos alimentares, entre 

outros). 

• Frigorífico (figura 6) 

Zona reservada a materias-primas, fórmulas magistrais ou medicamentos que têm 

obrigatoriamente de ser armazenados no frio, a uma temperatura que ronde os 5± 3ºC. 

• Armazém 

Local onde se armazenam grandes volumes de medicamentos. [2]  



	   Relatório	  de	  Estágio	  Profissionalizante	  –	  Jan-‐Abril	  2014	  
Mestrado	  Integrado	  em	  Ciências	  Farmacêuticas	  

	  

7	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o estágio recepcionei inúmeras encomendas tendo sempre em conta os aspectos 

que foram mencionados anteriormente. Para além disso, também realizei algumas 

devoluções sendo as mais frequentes as realizadas devido a erros de encomenda. Por 

último, tive sempre em conta a importância do armazenamento dos medicamentos na 

conservação dos mesmos, tendo o cuidado de os armazenar nos locais devidos: gavetas, 

expositores, frigorífico e armazém. 

Fig. 4. Gavetas 

Fig. 5. Expositor Fig. 6. Frigorífico 
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5. Dispensa de Medicamentos 
 
Receita Médica  e Requisitos da mesma 
 
Receita Médica: É constituída pelo corpo da receita (fica na farmácia) e pela parte 

informativa (fica com o utente). Trata-se de um documento normalizado pelo qual os 

médicos legalmente capacitados prescrevem os medicamentos do paciente para a sua 

dispensa nas farmácias. Os medicamentos que requerem receita médica têm o símbolo O 

na cartonagem e a legenda “com receita médica”. De referir ainda, que as receitas têm um 

prazo de validade de apenas 10 dias a partir da data de prescrição que figura na receita ou 

do visado.  

 

Existem vários tipos de receitas: SNS (Serviço nacional de saúde) – figura 7, Privadas, 

Seguro livre e mutuas de acidente de trabalho, ISFAS (receitas para as forças armadas) – 

figura 9, MUFACE (Receitas para funcionários estatais) – figura 8 e MUGEJU (receitas de 

juízes e magistrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os requisitos relacionados com o produto prescrito e solicitado pelo cliente estarão 

Fig. 7. Receita - SNS 

Fig. 8. Receita - MUFACE 

Fig. 9. Receita - ISFAS 
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especificados na receita médica (figura 10), que deverá indicar: 

 

 

O medicamento ou produto deve ser prescrito segundo a Denominação Comum 

Internacional (DCI), devendo estar bem expressas características que sejam necessárias 

para a sua identificação inequívoca;  

É também importante realçar que cada receita corresponde apenas a uma 

embalagem, excepto nos casos de alguns antibacterianos em que pode ser prescrita mais 

que uma embalagem. 

 

Antes de dispensar o medicamento devem-se certificar alguns parâmetros nomeadamente: 

 

- Que a receita está dentro do prazo de validade  

- Verificar o medicamento seleccionado e as indicações da receita 
- Verificar se a receita contém o auto-visado e o visado que são requeridos por 

determinados medicamentos 

- Verificar se o preço do medicamento corresponde ao mais acessível em stock 

 

Fig. 10. Legenda de uma receita do SNS 
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- Avaliar o bom estado das embalagens 

- Verificar que o medicamento está dentro do prazo de validade 

- No caso de receitas da segurança social, garantir que o cartão que se passa no 

sistema corresponde realmente ao utente para o qual a receita vem dirigida. 

 

Existem medicamentos que necessitam de um VISTO pela inspecção de serviços 

sanitários e por isso, apenas poderão ser dispensados na presença da devida autorização. 

São eles: 

- Especialidades de diagnóstico hospitalar 

- Especialidades com cartonagem diferenciada 

- Produtos dietoterápicos e nutrição entérica 

- Extractos hiposensibilizantes e vacinas bacterianas 

- Meias de compressão normal 

- Especialidades do grupo C10 AA: “Inibidores da HMG CoA Redutase” terão 

aportação reduzida para pacientes com hipercolesterolemia familiar heterocigótica. 

 
Além do visto de inspecção também existe outro procedimento de menor controlo que é 

o AUTO-VISTO. Neste caso o próprio médico prescritor por meio de uma segunda 

assinatura valida a prescrição. É usado em casos de dispensa de fraldas para doentes com 

incontinência urinária e para antipsicóticos atípicos em pacientes com mais de 75 anos de 

idade.  

  
As Farmácias podem substituir com previa advertência ao interessado as especialidades 

farmacêuticas por outras de igual composição, forma farmacêutica, via de administração e 

dose, salvo nos casos em que tal seja estabelecido pelas administrações sanitárias. 

É importante realçar que todas as vezes que as indicações da receita não sejam nítidas 

e suscitem dúvidas por parte do Farmacêutico, este tem o dever de entrar em contacto com 

o médico prescritor para eliminar as dúvidas de modo a zelar pela saúde do paciente.  

Nos casos em que, por qualquer razão, a comunicação com o médico prescritor não seja 

possível, o Farmacêutico deve decidir por ele mesmo o melhor a fazer tendo sempre como 

prioridade a saúde do doente. [1]  

 
 
Causas de devolução das receitas 

 

Existem inúmeras causas que justificam a devolução das receitas por parte do COFM, 

sendo elas (tabela 1, 2 e 3): 
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CAUSAS DE ANULAÇÃO TOTAL 

- Receitas sem o cupão que confirma a dispensa do medicamento 

- Tipo de receita não concordante com a prescrição 

- Receitas com ausência de dados obrigatórios 

- Receitas que se suspeite da sua falsidade 

- Substituição de medicamento genérico pelo medicamento de marca 

- Receitas cujo o prazo de validade tenha sido ultrapassado 

 

 

 

 
CAUSAS DE ANULAÇÃO PARCIAL 

- Receitas facturadas a um preço diferente do estabelecido; 

- Dispensa de um número superior de embalagens que o máximo autorizado; 

- Receitas de fórmulas magistrais ou preparados oficinais em que a quantidade do 
produto exceda a quantidade maxima autorizada; 

- Dispensa de um número de medicamentos superior ao prescrito 

 

  

 

 
CAUSAS DE DEVOLUÇÃO SEM ANULAÇÃO 

- Receitas com ausência de assinatura do Farmacêutico e dos dados de 
identificação da Farmácia de Oficina 

- Receitas com alterações, eliminações ou anexos nos dados de identificação da 
Farmácia e na data da dispensa não corrigidos por lapso do Farmacêutico; 

- Receitas com ausência de dados de valoração das fórmulas magistrais 

 

 
 

 

 

Tabela 1. Causas de anulação total de receitas 

Tabela 2. Causas de anulação parcial de receitas 

Tabela 3. Causas de devolução das receitas sem anulação 
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Receitas electrónicas 

 

Em Junho do ano corrente vai ser 

implementado em Madrid, um sistema de prescrição 

electrónica. Este sistema garante a privacidade da 

informação e a confidencialidade das receitas. Com 

isto, o médico extenderá o plano de medicação de 

cada paciente que juntamente com o seu cartão de 

saúde (imagem 1) poderá recolher os seus 

medicamentos em qualquer farmácia.  

Assim, este sistema vai, não só permitir 

dispensar medicamentos sem a necessidade de 

deslocação dos utentes aos centros de saúde como também acelerar e facilitar todos os 

procedimentos inerentes à dispensa farmacêutica. [3]  
 

Dispensa de um medicamento 

 

A função primordial das farmácias é a dispensa de medicamentos. Entende-se por 

dispensa o acto profissional de colocar um medicamento à disposição do paciente sob 

supervisão directa do Farmacêutico, de acordo com a prescrição médica formalizada 

mediante receita. Por conseguinte, os pacientes devem ser informados devidamente acerca 

do medicamento que estejam a solicitar, bem como da sua posologia. 

Sempre que o paciente requer prestação farmacêutica especializada devido a determinado 

problema de saúde, antes de se efectuar a dispensa algumas perguntas devem ser 

realizadas: [1] 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1. Tarjeta Sanitaria  

1. Tem alguma 
patologia 
diagnosticada? 
Qual o problema 
de saúde que se 
queixa? 
Determinar os 
sinais e sintomas 

2. Já consultou o 
seu médico? 

3. É alérgico a 
algum 
medicamento? 

4. Actualmente que 
medicamentos 
está a tomar?  

Esquema 1. Questões prévias à dispensa de um medicamento [1]	  
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Ao longo do estágio, a actividade que mais me centrei foi sem dúvida a dispensa de 

medicamentos.  Aprendi como lidar com o utente e as questões chave que devem ser feitas 

de modo a estar na pose de toda a informação necessária para um correcto 

aconselhamento.  

 

Estupefacientes 

 

Os Estupefacientes são substâncias normalmente associadas à prática de crimes e 

ao consumo de drogas mas, estas substâncias são também medicamentos usados na 

terapêutica de diversas doenças, e algumas com elevada incidência na população. Isto 

porque, se forem usadas sob o espectro de um uso medicinal e terapêutico, e no 

cumprimento estrito de recomendações clínicas, estes medicamentos são úteis e não 

drogas. 

Apesar das suas propriedades benéficas estas substâncias apresentam alguns 

riscos, podendo causar habituação e até dependência (quer física quer psíquica) e por isso 

é fundamental que sejam utilizadas no âmbito clínico e de acordo com indicações médicas.  

A contrafacção e venda ilegal deste tipo de medicamentos têm contribuído para o 

seu uso ilegítimo e por isso é cada vez mais apertada a vigilância por parte das autoridades 

competentes, tornando estes medicamentos nos mais controlados em todo o mundo. 

Deste modo, para dispensar os estupefacientes é obrigatório que o paciente 

disponha de uma receita oficial de estupefacientes, sendo estes, posteriormente, pedidos à 

distribuidora (sendo obrigatória a entrega por parte da Farmácia de um vale de 

estupefaciente – figuras 11 e 12) conforme o número de receitas recebidas, isto porque a 

farmácia não pode ter este tipo de medicamentos em stock. Uma vez recebidos os 

medicamentos tem de ser dada alta no livro oficial de contabilidade de estupefacientes e 

uma vez dispensados tem de ser dada baixa nesse mesmo livro. [4]  
 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.11. Talonario oficial de vales para entrega 
de estupefacientes 

Fig.12. Vale de Estupefaciente 
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Durante o estágio, tive oportunidade de dispensar este tipo de medicamentos, fazendo o 

pedido de encomenda ao distribuidor e, dando alta e baixa dos mesmos no libro oficial de 

contabilidade de estupefacientes. 

 

Simbologia de cartonagem e código de barras dos medicamentos 

 

Na farmácia podem ser encontrados diversos símbolos e siglas na cartonagem (tabela 4) 

que diferenciam as várias especialidades farmacêuticas. 

 

 SIMBOLOS  SIMBOLOS 

Dispensa sujeita a prescrição 
médica 

 Medicamentos 
que podem 

reduzir a 
capacidade de 

conduzir  

Estupefaciente 

 
 

Medicamentos 
que podem 

produzir 
fotosensibilidade 

 
Psicotrópico incluído no 
anexo II do real decreto 

2829/1977 

 
 

Conservação em frigorífico 
 

Psicotrópico incluído no 
anexo do Real decreto 

2829/1977 

 

 SIGLAS 

Especial controlo médico E.C.M. 

Tratamento de larga duração T.L.D. 

Diagnóstico hospitalar D.H. 

Assistência sanitária de la 
seguridad social 

A.S.S.S. 

Medicamento tradicional à 
base de plantas MTP 

 

Tabela 4. Símbolos e siglas de cartonagem dos medicamentos.  [5]  
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6. Fórmulas magistrais e preparados oficinais 
 

Os medicamentos manipulados são medicamentos preparados segundo fórmulas 

magistrais ou oficinais, cuja preparação compete às farmácias ou serviços farmacêuticos 

hospitalares sob a directa responsabilidade do Farmacêutico.  

O Formulário Nacional é um documento prático que contém de forma pormenorizada 

todos os aspectos relativos à formulação magistral e por isso é utilizado quotidianamente 

pelo Farmacêutico.  [6]  

Ao longo destes três meses realizei alguns manipulados que me permitiram não só 

aperfeiçoar o meu desempenho no laboratório mas também conhecer diferentes técnicas e 

metodologias de execução dos mesmos.   

MANIPULADOS ELABORADOS DURANTE O ESTÁGIO 

Solução capilar de minoxidil a 2% (figura 13) 

Solução de sulfato de zinco 

Solução de metadona (figura 14) 

Cápsulas de atenolol a 0,05% (figura 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.13. Solução de Minoxidil a 2% 

Fig.14. Soluções de metadona 

Fig.15. Cápsulas de atenolol a 0,05% 
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7. Análises Clínicas 
 

A Farmácia Piñero Panadero tem ao seu dispor um serviço de análises clínicas que 

permite determinar vários parâmetros visando o diagnóstico ou confirmação de uma 

patologia. 

Ao longo do estágio fiz inúmeras determinações sendo elas: determinação do colesterol, 

glicemia, tensão arterial, hemoglobina, grupo sanguíneo, creatinina, aspartato 

aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT).  

Para além disso, a Farmácia também realiza testes rápidos de HIV. Os quais apenas 

observei a sua realização, no entanto é importante realçar que os utentes recorriam com 

alguma frequência à farmácia para a realização do mesmo. 
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8. Formações 
 

A Farmácia Piñero Panadero tem como principal preocupação a formação dos 

Farmacêuticos que nela trabalham, deste modo, semanalmente realizam-se formações dos 

mais variados temas por forma a manter a sua equipa técnica actualizada do mercado 

farmacêutico e instruída ao mais alto nível de modo a poder fazer todos os dias, um melhor 

aconselhamento farmacêutico. 

Ao longo destes três meses tive oportunidade de assistir a inúmeras formações de 

determinados produtos/marcas, de salientar: Thermacare, Multi-centrum, Imedeen, ISDIN, 

Avène – gama completa, Avène – Cuidados especiais, Ella one, Forté Pharma, Eucerin, 

Elancyl, Vichy – la revolución de la piel ideal, entre outros.  
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9. Conclusão 
 

 

Cada dia de estágio foi um desafio constante, primeiro deparei-me com a barreira 

linguística, que embora sejam países “irmãos” no atendimento/aconselhamento ao publico 

ser um idioma diferente tem sempre as suas dificuldades, e posteriormente o meu desafio 

era como conseguir aplicar tudo o que tenho vindo a aprender num conselho de fácil 

entendimento ao paciente e que se enquadre na realidade Madrileña. 

Posto isto, e após três meses rápidos e enriquecedores nos quais tive oportunidade 

de trabalhar não só com pessoas excelentes como também com óptimos profissionais, 

posso afirmar com toda a certeza que os meus desafios e expectativas foram superados, e 

muitos deles graças ao apoio constante que obtive dos Farmacêuticos, quer da Farmácia 

Piñero Panadero quer da sua Farmácia parceira, Farmácia Jaime Rodriguez Sanchez. 

 Sem dúvida alguma que o Farmacêutico tem um papel imprescindível para a 

comunidade, não se trata de um mero vendedor mas sim um profissional que tem como 

principal objectivo promover a saúde da comunidade tendo um conselho especializado 

sobre o consumo dos medicamentos. Este sim é o papel do Farmacêutico, o papel que eu 

quero ter na comunidade, e embora tendo consciência que estou longe de saber tudo, quero 

procurar nos três meses de estágio que me restam, aprender o mais possível para poder ser 

uma profissional exemplar.  

Em suma, não queria finalizar sem antes referir de uma maneira direta a importância 

deste estágio para mim pois para além da consolidação e aprendizagem de conhecimentos 

foi, sem dúvida alguma, um abrir de novos horizontes na minha vida e por isso, irei sempre 

recordar com enorme satisfação estes primeiros três meses de profissionalização.  
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