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Resumo 

O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades realizadas, assim 

como valências e projetos desenvolvidos no meu estágio em Farmácia Comunitária, 

realizado na Farmácia Vitália, no período de Janeiro a Abril de 2015.  

O estágio em Farmácia Comunitária apresenta como ponto fulcral o 

envolvimento do futuro farmacêutico na realidade do mercado de trabalho, de forma a 

aplicar e aprofundar o conhecimento científico adquirido teoricamente ao longo dos 

anos num ambiente real de exercício profissional. Esta é uma oportunidade essencial 

de crescimento pessoal e profissional, já que me deparei com desafios constantes, 

desenvolvendo temas e aprendendo sobre realidades que não tinham sido 

aprofundadas ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  

A experiência é crucial para a melhoria da comunicação interpessoal já que, 

efetivamente, o farmacêutico é o último profissional a contactar com o utente e, assim, 

o seu conhecimento e aconselhamento farmacêutico revelam-se essenciais para a 

melhoria da saúde pública. Este revela-se o especialista do medicamento e, como tal, 

a proximidade com o paciente e a criação de uma relação de confiança têm que ser 

trabalhadas e refinadas para que a sua posição seja valorizada. 

O relatório encontra-se dividido em duas partes distintas, sendo que a primeira 

se baseia nas atividades desenvolvidas ao longo do estágio e a segunda tem como 

objetivo a descrição de trabalhos que desenvolvi de forma a valorizar o farmacêutico e 

o aconselhamento ao utente. 

A escolha dos temas que aprofundei surgiu de experiências que vivenciei ao 

longo dos quatro meses de estágio. Optei por escolhas que pudessem solucionar 

lacunas que teria na minha formação, como o conhecimento aprofundado do excel e 

análise de mercado, mas também abordar pormenorizadamente outro tema em 

expansão no mundo farmacêutico, conhecendo as suas vantagens e limitações.  
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Introdução 

O estágio em Farmácia Comunitária na Farmácia Vitália (FV) foi desenvolvido no 

âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto e 

teve a duração de quatro meses, de Janeiro a Abril de 2015. 

Como especialista do medicamento, o farmacêutico deverá ter um papel ativo na 

população, sendo este responsável por diversas atividades como a cedência, 

indicação, revisão da terapêutica, educação para a saúde, farmacovigilância, 

seguimento farmacoterapêutico e, no âmbito geral, o uso racional do medicamento, já 

que a pessoa do doente é o centro da sua atividade. 

A formação prática através da Farmácia Comunitária é fundamental e um 

complemento do conhecimento teórico para que exista um exercício correto e 

exemplar da profissão. A experiência e pesquisa contínua permitem ao farmacêutico 

ter um vasto conhecimento e um leque de valências científicas específicas 

indispensáveis para assegurar e melhorar a qualidade de vida da população e a saúde 

pública. 

Na FV pude desempenhar variadas tarefas que recaem sobre o farmacêutico 

comunitário como o controlo de validades do stock, efetuar e rececionar encomendas, 

efetuar notas de devolução e regularizar devoluções, preparação de manipulados e 

preenchimento das respetivas fichas de preparação, atendimento ao público, 

realização de ensaios bioquímicos e ainda como proceder à faturação. 

Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

1. Farmácia Vitália 

1.1. Direção técnica e Recursos Humanos  

A FV dispõe de um conjunto de profissionais altamente qualificados que 

asseguram o seu funcionamento de acordo com o Decreto-Lei (DL), n.º 307/2007, de 

31 de Agosto. 

A propriedade da FV é detida pela Sociedade Comercial Farmacêutica Lda. 

onde o Dr. Armindo Cosme assume a Direção Técnica. 

A equipa conta também com três farmacêuticas, Dr.ª Paula Nadais, Dr.ª Joana 

Marques e Dr.ª Catarina Tamagnini; sete técnicos de farmácia: D. Amélia, D. Luísa, D. 

Laurinda, Sr. António, Sr. Joaquim José, Sr. Joaquim e o Sr. Sérgio. Conta ainda com 

a D. Maria José que assiste na faturação e a limpeza da farmácia é assegurada pela 

D. Giselda. A FV conta também com presença de colaboradores como o Dr. Rúben, 

nutricionista, a Dr.ª Sofia, podologista e a Dr.ª Catarina, terapeuta [1]. 
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1.2. Localização e Horário de Funcionamento  

A FV encontra-se situada na Praça Liberdade nº 37, na freguesia de Santo 

Ildefonso, em plena baixa portuense, no velho Palácio das Cardosas. Devido à sua 

localização, existe uma elevada diversidade de utentes relativamente à idade, 

regularidade de visitas à farmácia e nacionalidade. 

O horário de funcionamento é desde as 8:30h às 19:30h sem interrupção 

durante os dias da semana, funcionando também ao Sábado entre as 9:00h e as 

13:00h. Aquando de serviço permanente, funciona sem interrupções desde a hora de 

abertura de um dia até ao horário de fecho do dia seguinte [2].  

1.3. Espaço físico  

A FV apresenta três andares e é dividida em diversas áreas, individualizando 

locais destinados a propósitos distintos. Assim sendo, cria um ambiente agradável e 

ideal indicado pelas Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) para o utente, assim como 

um local organizado para os funcionários, agilizando o seu trabalho e criando uma 

resposta adequada à qualidade dos serviços prestados. 

A FV é composta por (Anexo I):  

1.3.1. Piso -1: área de receção de encomendas/armazém de especialidades 

(lote), área de calçado ortopédico e ortóteses, gabinetes de apoio a consultas de 

nutrição, podologia e massagem, vestuário e cacifos. 

1.3.2. Piso 0: zona de atendimento ao público com sete postos individuais de 

atendimento que garantem a privacidade entre o Farmacêutico-Utente, área de 

armazenamento de medicamentos, sala de atendimento personalizado/testes 

bioquímicos (determinação de níveis séricos de glicose, triglicerídeos, colesterol total, 

ácido úrico, realizando-se também testes de gravidez e administração de vacinas), 

instalações sanitárias, “kitchenet”/sala de refeições. 

1.3.3. Piso 1: laboratório galénico, armazém de genéricos e de medicamentos 

over the counter (OTC) (lote), sala/museu da FV, escritório do Diretor Técnico, sala 

dos serviços administrativos e instalações sanitárias. 

As instalações cumprem todas as regras previstas na legislação (Artigo 4º, do 

DL nº 7/2011, de 10 de Janeiro; Artigo 28º, do DL nº307/2007, de 31 de Agosto; Artigo 

29º, do DL nº307/2007, de 31 de Agosto) quanto à acessibilidade, comodidade e 

privacidade tanto dos utentes como dos seus trabalhadores [1,2,3]. 
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1.4. Informação e Documentação  

A FV dispõe de uma Biblioteca continuamente atualizada e organizada, 

apresentando um conjunto de livros essenciais e indispensáveis à prática 

farmacêutica.  

Conforme as disposições exigidas no Manual de BPF para a Farmácia 

Comunitária, incluem-se, o Prontuário Farmacêutico atualizado, a Farmacopeia 

Portuguesa e os seus suplementos, o Formulário Galénico Nacional bem como o 

Simposium Terapêutico e Veterinário, o Código de Ética da Ordem dos Farmacêuticos, 

o Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, Circulares Técnico-Legislativas 

Institucionais, Livro de Reclamações, etc. 

Note-se que a plataforma informática é uma opção rápida e eficaz de obter 

informação, nomeadamente a utilização de sites nacionais como o da Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) ou até 

internacionais como o da European Medicines Agency (EMA) [4]. 

Durante o meu estágio foi frequente a procura por medicamentos distintos que 

apresentassem a mesma substância ativa durante o atendimento a estrangeiros e a 

visualização do resumo das características do medicamento (RCM), obtido através do 

site do INFARMED, com o objetivo de retirar duvidas mais concretas sobre um 

medicamento. 

2. Gestão e Administração 

2.1. Controlo de prazos de validade e devoluções  

O artigo n.º 34, do DL nº 307/2007, de 31 de Agosto, adverte que nas farmácias 

não podem existir produtos em mau estado de conservação, nem serem cedidos 

produtos que excedam o prazo de validade (PV). Como tal, o PV é extremamente 

importante numa farmácia e, por essa razão, o seu controlo é realizado em dois 

momentos distintos: Após receção diária da encomenda - os PV são atualizados 

individualmente na respetiva ficha do sistema informático - e mensalmente - é 

impressa uma listagem no qual constam todos os produtos com um PV a expirar nos 

dois meses seguintes (Anexo II). Os produtos nela mencionados são separados e, 

posteriormente, devolvidos aos fornecedores acompanhados de uma nota de 

devolução (Anexo III), onde se encontra devidamente justificado o motivo [1]. 

Existem várias situações que justificam a devolução de um produto para além da 

expiração do PV, como o produto se encontrar danificado, embalagens incompletas, 

erros no envio, em casos de descontinuidade ou de retirada do mercado e ainda 

quando surgem alterações de preços devido a diplomas legais.  
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Durante a minha primeira semana de estágio controlei os PV de uma forma 

rigorosa, já que é crucial garantir a qualidade e conformidade de todos os produtos 

dispensados ao utente, assim como disponibilizar estratégias de escoamento de 

medicamentos, utilizando promoções. Tive também oportunidade de realizar e 

regularizar devoluções. 

2.2. Gestão de stock 

A gestão de stock na FV é bastante complexa, já que é influenciada por diversos 

fatores nomeadamente, a constante entrada de novos produtos no mercado, com a 

agravante da sazonalidade de muitos destes, o perfil dos utentes, hábitos de 

prescrição dos médicos, rotação diária dos produtos, publicidade nos meios de 

comunicação social e ações de marketing. 

De modo a garantir que não ocorra uma rutura do stock, a FV assegura através 

do programa Sifarma 2000 stocks mínimos e máximos dos produtos existentes, com o 

objetivo de haver um reforço destes em tempo útil e em quantidades adequadas. 

Existe um responsável pela gestão do armazém, certificando a boa manutenção do 

mesmo. 

2.3. Elaboração de encomendas 

A FV colabora com dois fornecedores do mercado: a OCP e Cooprofar. 

As encomendas de produtos podem ser processadas de três modos distintos: 

diretamente no Sifarma 2000 (normalmente só a diária), online ou por telefone. As 

duas últimas apresentam vantagens, já que permitem rapidamente saber se o produto 

está disponível na cooperativa ou se existe uma rutura do produto no mercado. Essa 

informação é útil, permitindo uma rápida comunicação ao utente sobre a data de 

receção do mesmo, assim como se está disponível. 

O processamento da encomenda diária é feito ao meio-dia e ao final da tarde.  

2.4. Receção de encomendas 

A receção de produtos na FV é processada no piso -1. As encomendas vêm em 

contentores próprios e diferenciam-se caso o produto seja termolábil ou necessite de 

conservação especial. 

Todas as encomendas encontram-se acompanhadas por uma nota de 

encomenda ou fatura (original e duplicado) (Anexo IV e V), identificando o fornecedor, 

o destinatário, os produtos encomendados e o respetivo Código Nacional Português 

(CNP), assim como a quantidade pedida, a efetivamente enviada, o Preço de Venda à 

Farmácia (PVF), o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) aplicável e o Preço de Venda 

ao Público (PVP).  
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Os produtos são inseridos no sistema através da leitura ótica do código de 

barras e conferidos no final, sendo que aqueles que não possuem PVP pré-definido a 

marcar na Farmácia adquirem um preço estipulado consoante a margem pré-definida. 

Neste caso são impressas etiquetas que contêm o preço marcado e definido pela 

farmácia. Aquando a receção informática dos produtos, deve averiguar-se a sua 

integridade, o preço e o respetivo prazo de validade.  

Em relação aos psicotrópicos e estupefacientes, estes vêm normalmente 

acompanhados de um documento próprio em duplicado, sendo este datado, rubricado 

e carimbado pelo Diretor Técnico da FV. 

Para finalizar a receção, deve confirmar-se se o valor da fatura corresponde ao 

valor apresentado no SI, após leitura de todos os produtos que vieram na encomenda.   

2.5. Armazenamento 

Após a receção dos produtos farmacêuticos procede-se ao acondicionamento 

destes em local apropriado, segundo o critério First Experied First Out (FEFO). Assim, 

coloca-se de forma mais acessível aqueles produtos que apresentam um prazo de 

validade mais curto. 

Existem quatro locais distintos na FV onde podem ser armazenados: 

1) Área de armazenamento geral (atrás da zona de atendimento ao público): em 

que os medicamentos são acondicionados em gavetas deslizantes apropriadas, 

divididos por especialidades e genéricos, por ordem alfabética, segundo a regra 

FEFO. Nesta mesma área existe um frigorífico onde são acondicionados os 

produtos termolábeis.  

2) Quando o acondicionamento não é passível no local de armazenamento geral, 

os produtos são então direcionados para o lote. No piso 1 são acondicionados 

os medicamentos genéricos.  

3) As especialidades são acondicionadas no armazém do piso -1.  

4) Os Estupefacientes e Psicotrópicos são armazenados num local específico e 

separados dos restantes produtos, devidamente identificado e fora do alcance 

do público. 

As condições de humidade e temperatura são controladas em todos os locais da 

FV por termohigrómetros devidamente certificados e calibrados. 

2.6. Fornecedores 

As encomendas são normalmente realizadas recorrendo a fornecedores 

grossistas ou diretamente ao laboratório. Encomendas realizadas a fornecedores 

grossistas como a Cooprofar ou OCP apresentam vantagens na rapidez de entrega 
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(várias vezes ao dia, todos os dias). Por outro lado, no que diz respeito a encomendas 

diretas aos laboratórios, as margens comerciais são proveitosas. 

Na FV existem farmacêuticos responsáveis pela compra direta dos produtos, 

nomeadamente, genéricos, produtos cosméticos, fitoterápicos e dispositivos médicos. 

2.7. Marketing farmacêutico 

Atualmente, devido à grande competitividade existente no setor é crucial 

assegurar a satisfação do utente e disponibilizar variadas formas de informação. 

Assim, é fundamental conhecer os utentes habituais, bem como os seus gostos e 

preferências, sendo o marketing farmacêutico essencial para promover a imagem da 

FV, nomeadamente através do recurso às redes sociais, como Facebook® e site na 

Internet.  

Em adição, a FV dispõe de um cartão de fidelização que apresenta inúmeras 

vantagens para os seus utentes nomeadamente na obtenção de descontos em 

produtos farmacêuticos e de dermocosmética. A realização de promoções e 

campanhas elaboradas juntamente com os laboratórios são vantagens para a 

promoção, versatilidade e oferta da farmácia nas mais diversas áreas. 

3. Classificação e quadro legal de produtos existentes na farmácia 

3.1. Dispensa de medicamentos  

A dispensa de medicamentos é a principal atividade desempenhada pelo 

farmacêutico comunitário e, como tal, deverá reger-se pelo máximo de empenho e 

responsabilidade, exercendo como principal função o zelo por uma utilização correta, 

segura e racional do medicamento. O farmacêutico apresenta-se como o profissional 

de saúde mais próximo e acessível ao utente, desempenhando um papel 

preponderante no esclarecimento, educação e aconselhamento sobre o medicamento, 

assim como medidas não farmacológicas a adotar para aumentar o bem-estar da 

comunidade.  

Segundo o DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos podem ser 

classificados quanto à sua dispensa em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) [6]. 

3.2. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Os MSRM são classificados de acordo com certas premissas: representam risco 

para a saúde direta ou indiretamente; contêm substâncias cuja atividade ou reações 

adversas careçam de consulta médica; ou que se destinam à administração 

parentérica. 
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A prescrição médica funciona como o meio de comunicação, onde a receita 

médica (RM) é o documento essencial para a dispensa de medicamentos no circuito 

médico-farmacêutico-utente. Estes podem ser prescritos através de uma RM não 

renovável ou renovável. O primeiro caso destina-se a medicamentos que poderão ser 

utilizados num tratamento pontual ou que não possam ser prescritos em receitas de 

validade até seis meses. No que diz respeito aos medicamentos prescritos através de 

uma RM renovável, estes destinam-se a determinadas patologias ou tratamentos 

prolongados, que possam ser adquiridos mais do que uma vez, evitando deste modo 

que o utente tenha o inconveniente de se deslocar ao médico simplesmente para 

renovar a prescrição. Não são permitidas mais do que três renovações (3 vias), tendo 

uma validade máxima de 6 meses. 

Atualmente as RM devem ser eletrónicas (Anexo VI), podendo utilizar-se RM 

manuais (Anexo VII) em quatro situações que representam as quatro alíneas de 

exceção da portaria 137-A/2012 de 11 de Maio e são: em casos de falência do sistema 

eletrónico; inadaptação comprovada do prescritor, precedidas de registo e confirmação 

na ordem profissional respetiva; prescrição ao domicílio e profissionais com volume de 

prescrição igual ou inferior a 40 receitas por mês [6]. 

Em cada receita podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, até ao 

total de quatro embalagens por receita. No máximo, podem ser prescritas duas 

embalagens por medicamento. Excetua-se o caso de medicamentos prescritos que se 

apresentem sob forma unitária, podendo ser prescritos até quatro embalagens iguais.   

Desde 1 de Junho de 2012, o utente passou a ter a decisão final na escolha de 

um medicamento genérico em relação ao medicamento prescrito pelo médico. 

Segundo a portaria 137-A/2012, de 11 de Maio, a prescrição por Denominação 

Comum Internacional (DCI) revelou-se obrigatória, pertencendo o medicamento 

dispensado a um grupo homogéneo (GH) [7].  

Contudo, a RM pode incluir a denominação comercial do medicamento, por 

marca ou indicação do nome do titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 

em situações excecionais como: prescrição de um medicamento com substância ativa 

para a qual não existe nenhum medicamento genérico ou para a qual só exista o 

original de marca e licenças; justificação técnica do prescritor quanto à 

insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito, sendo apenas admissível 

nos seguintes casos: 

a) Prescrição de medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) Reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas 

identificada por outra denominação comercial; 
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c) Prescrição de um medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

Relativamente à exceção a) e b), o doente não pode exercer direito de opção, 

enquanto na exceção c) o doente pode optar por um medicamento de preço igual ou 

inferior ao medicamento prescrito na RM.  

Segundo a legislação em vigor, a Farmácia é obrigada por lei a disponibilizar, do 

mesmo GH, 3 genéricos de laboratórios diferentes disponíveis para venda com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, dos cinco preços mais 

baixos. Cada GH é constituído pelo conjunto de medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento 

genérico existente no mercado. No mesmo grupo poderão estar incluídos diversos 

tamanhos de embalagens. 

Segundo as normas estabelecidas pela portaria n.º 193/2011, de 13 de Maio, 

para uma receita ser considerada válida para efeitos de comparticipação, os seguintes 

campos necessitam de estar devidamente preenchidos: número da receita e respetivo 

código de barras; local de prescrição e respetivo código de barras (sempre que 

aplicável); identificação do médico prescritor (nome, especialidade, número da cédula 

profissional e código de barras); nome do utente e o número de beneficiário; 

identificação da entidade financeira responsável pela comparticipação e, se for o caso, 

o regime de comparticipação especial (R - pensionistas); designação do medicamento 

por DCI; dosagem, quantidade e dimensão da embalagem, posologia (não 

obrigatório); receita manual: assinalar exceção; se for o caso, o despacho que 

corresponde ao regime de comparticipação especial; assinatura do médico e data da 

prescrição [8].  

3.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Os MNSRM são substâncias ou associações de substâncias utilizadas na 

prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, bem como outros produtos que, não 

sendo utilizados para aqueles fins, sejam tecnicamente considerados medicamentos. 

Relativamente a todos eles, deve encontrar-se demonstrada uma relação 

risco/benefício, claramente favorável à sua utilização, cujo perfil de segurança se 

encontre bem estudado e seja aceitável no contexto de automedicação. 

Os MNSRM não necessitam de prescrição para poderem ser cedidos ao utente 

e, como tal, são também conhecidos como medicamentos de “venda livre”. No geral, 

não são comparticipados, salvo casos previstos na legislação que definem o regime de 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos.  
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Para serem considerados MNSRM, estes têm de conter as indicações 

terapêuticas incluídas na lista de “situações passíveis de automedicação” presentes no 

despacho nº17690/2007, de 10 de Agosto e serem constituídos por substâncias com 

baixo risco de interações e reações adversas associadas, segundo o DL nº 176/2006 

de 30 de Agosto [9,10]. 

Atualmente, existe uma subcategoria de Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica de Venda Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF) que inclui medicamentos  ue 

embora possam ser dispensados sem prescrição m dica, a respetiva dispensa   

condicionada a intervenção do farmacêutico e aplicação de protocolos de dispensa.  

3.4. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

Os medicamentos que se inserem nesta categoria (Tabelas I a II anexas ao DL 

15/93, de 22 de Janeiro, ou qualquer das substâncias referidas no n.º 1 do artigo 86.º 

do decreto regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro) necessitam de uma RM especial 

(Anexo VIII) e, consequentemente, são sujeitos a um controlo mais rigoroso ao nível 

do seu armazenamento e dispensa ao doente. 

Assim, o farmacêutico, com recurso ao sistema informático, deve inserir os 

dados relativos ao médico prescritor, assim como preencher os dados do adquirente 

(nome, número e validade do bilhete de identidade, data de nascimento e morada) e 

do utente para o qual foi prescrita a medicação (nome e morada). Os dados são 

impressos no verso da receita que, posteriormente, é assinada tanto pelo 

farmacêutico, como pelo Diretor Técnico. Depois de todos os campos preenchidos é-

lhe atribuído, informaticamente, um número sequencial de registo e, para além do 

recibo da venda, são impressos dois recibos comprovativos da venda do psicotrópico. 

Um dos comprovativos fica no arquivo da farmácia e o outro é enviado mensalmente 

para a entidade competente [11,12]. 

No que diz respeito a balanços de entradas e saídas de psicotrópicos, estes são 

enviados trimestralmente e a cópia destas receitas, em suporte papel ou informático, 

permanece arquivada na Farmácia durante três anos. 

3.5. Preparações Extemporâneas 

Alguns medicamentos, devido à sua instabilidade, são preparados aquando a 

sua dispensa. Nestas situações é necessário intervir e alertar o doente para cuidados 

especiais de conservação, de modo a manter a sua eficácia.  
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3.6. Medicamentos e produtos manipulados  

Apesar do enorme crescimento da indústria farmacêutica, nem sempre se 

consegue responder às necessidades de todos os doentes, seja por motivos 

económicos ou por incompatibilidades técnicas e, como tal, a necessidade de 

personalizar a terapêutica recorrendo à preparação de manipulados torna-se mais 

evidente em diversas áreas. 

Segundo o DL nº 72/91, de 8 de Fevereiro, existem duas categorias de 

medicamentos manipulados: preparados magistrais - todo o medicamento preparado 

numa Farmácia ou Serviço Farmacêutico Hospitalar, segundo uma receita médica e 

destinado a um determinado doente – e preparados oficinais - qualquer medicamento 

preparado segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um 

formulário, numa Farmácia de Oficina ou nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, 

destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou 

serviço [13].  

A FV dispõe de um laboratório galénico devidamente equipado para a 

preparação destes medicamentos, sendo uma das farmácias de referência a nível 

nacional.  

Para todas as preparações efetuadas no laboratório é necessário o 

preenchimento de uma ficha de preparação (Anexo IX) e rótulo (Anexo X). Na ficha de 

preparação inclui-se o nome do manipulado, matérias-primas (origem, lote, 

quantidade), quantidade calculada e pesada, procedimento, material, ensaios, prazo 

de validade e cálculo do PVP. No rótulo deve constar a identificação da farmácia e 

direção técnica, composição qualitativa e quantitativa, data de preparação, prazo de 

validade, condições de conservação, PVP e posologia. 

De forma geral, os manipulados não são comparticipados, exceto quando não 

existe no mercado uma especialidade equivalente, sendo a aprovação da 

comparticipação requerida ao Governo pelo INFARMED.  

Relativamente às matérias-primas, só podem ser utilizadas substâncias que 

estejam inscritas na Farmacopeia Portuguesa, nas Farmacopeias de outros Estados 

Parte na Convenção Relativa à elaboração da Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia 

Europeia ou na documentação científica compendial. No que concerne à aquisição, as 

matérias-primas são adquiridas a empresas certificadas, nomeadamente a Fagron e 

Acofarma.  

A entrada destas substâncias na FV é registada informaticamente numa base de 

dados própria em que consta o nome, validade, lote, origem e preço.  

Relativamente às substâncias proibidas, estas estão incluídas na Deliberação 

nº1498/2004, de 7 de Dezembro. Não podem ser utilizados extratos de órgãos de 
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animais (colagénio, por exemplo), substâncias ativas em que a AIM tenha sido 

suspensa, substâncias ativas em dosagens superiores às autorizadas para 

medicamentos de uso humano quando o manipulado se destina a uso sistémico ou as 

seguintes substâncias (isoladas ou em associação): anfepramona, benzefetamina, 

sec-butabarbital, clobenzorex, etilanfetamina, fenbutrazato, fencafamina, flenfuramina, 

dexfenfluramina, fenproporex, flunitrazepam, fluoxetina, lefetamina, levotiroxina e os 

seus similares, mefenorx e norpseudoefedrina [14]. 

Segundo a Portaria nº594/2002, de 2 de Junho, o acondicionamento dos 

medicamentos manipulados deve ser feito em recipientes que respeitem os seguintes 

requisitos: não devem ser incompatíveis ou alterar a qualidade do medicamento e, 

preferencialmente, deve-se utilizar materiais de embalagem que satisfaçam os 

requisitos da Farmacopeia Portuguesa ou da Farmacopeia Europeia [15].  

3.7. Produtos cosméticos e de higiene corporal  

Segundo o DL nº 189/2008, de 24 de Setembro, produtos cosméticos e 

dermofarmacêuticos podem ser definidos como substâncias ou preparações que, em 

contacto com a superfície corporal, têm finalidades de perfumar, limpar, modificar o 

seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais [16].  

Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) estão ainda sujeitos, 

segundo o DL, a regras de rotulagem próprias como o prazo de validade e cadência 

do produto após a primeira abertura.  

A procura destes produtos na FV é condicionada por campanhas publicitárias, 

época do ano e pela sua própria exposição na farmácia. Os produtos estão dispostos 

em lineares e gondolas, de modo a tornarem-se visíveis e apelativos para os utentes. 

O aconselhamento farmacêutico deverá ser personalizado consoante o tipo de 

pele e patologia específica. Como tal, devido à enorme oferta existente é crucial o 

domínio do farmacêutico nesta área, conhecendo as propriedades e vantagens de 

cada produto, relacionando também produtos dentro e fora de cada marca. 

O aconselhamento de PCHC foi uma constante ao longo do meu estágio. 

Ganhei sensibilidade para avaliar o problema de cada utente, analisando o seu tipo de 

pele, patologias, alergias, tendo em conta a sua idade, estilo de vida, hábitos de 

higiene e gosto pessoal. As formações que frequentei foram cruciais para ganhar 

competências nesta área, de modo a melhorar o meu aconselhamento não só em 

rapidez mas em conhecimento. 
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3.8. Produtos dietéticos e para alimentação especial  

Os produtos para alimentação especial com legislação específica (DL n.º 227/99, 

de 22 de Junho) podem ser definidos como produtos alimentares que, devido a uma 

composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente 

de alimentos de consumo corrente, sendo adequados às necessidades nutricionais 

especiais de determinadas categorias de pessoas e comercializados com a indicação 

de que correspondem a esse objetivo [17]. 

Nesta categoria estão incluídos produtos, tais como leites artificiais adaptados às 

necessidades diferenciadas dos bebés (leites adaptados, transição ou especiais), 

produtos sem lactose, produtos com valor energético baixo ou reduzido destinados ao 

controlo do peso, alimentos sem glúten e/ou de dieta especial para doentes com 

fenilcetonúria.  

Estes produtos, regulados pelo Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e 

Ordenamento do Território, respondem às necessidades nutricionais especiais de 

pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontram perturbados ou 

que se encontram em condições fisiológicas especiais. 

3.9. Suplementos alimentares 

O DL n.º136/2003, de 28 de Junho, define suplementos alimentares como 

géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime 

alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias/ 

nutrientes ou outras com efeitos nutricionais ou fisiológicos. Estes complementam o 

regime alimentar normal, não devendo ser utilizados como substitutos de um regime 

alimentar variado. A estes produtos não se atribuem propriedades profiláticas ou de 

tratamento de doenças, estando proibida a sugestão de tais propriedades na 

rotulagem, apresentação e publicidade [18]. 

Estes produtos apresentam grande procura nas farmácias pela elevada 

propaganda existente como promotores de saúde e bem-estar e, como tal, muitos 

utentes pretendem estes suplementos como atenuantes do stress, má nutrição e 

fadiga física.  

Os suplementos alimentares são de venda livre, contudo o farmacêutico deverá 

demonstrar uma atitude informativa em relação ao controlo da toma devido aos seus 

constituintes, já que podem possuir um conjunto variado de nutrientes, nomeadamente 

vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras, extratos de ervas, 

entre muitos outros. O farmacêutico deve salientar que produtos contendo vitamina K 

podem interferir com anticoagulantes orais, assim como vitaminas A, D e E que, 
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devido ao seu perfil lipossolúvel, apresentam riscos condicionando a absorção de 

outras vitaminas. 

3.10.  Produtos fitoterápicos  

De acordo com o DL nº 176/2006, de 30 de Agosto, entende-se por 

“medicamento à base de plantas”, qualquer medicamento que tenha exclusivamente 

como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 

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

associação com uma ou mais preparações à base de plantas [19]. 

Na FV é possível encontrar um linear reservado a produtos fitoterápicos, 

podendo estes apresentar-se sobre variadas formas farmacêuticas, tais como 

comprimidos, cápsulas, xaropes e pomadas com vários fins terapêuticos, incluindo-se 

antitússicos, mucolíticos, laxantes, cicatrizantes, assim como produtos indicados para 

problemas hepáticos e perda de peso. Apesar da sua origem natural, não são inócuos 

porque a sua constituição apresenta substâncias providas de ação farmacológica 

podendo, por isso, causar efeitos adversos e contraindicações. 

3.11.  Produtos e medicamentos de uso veterinário  

Segundo o DL nº 148/2008, 29 de Julho, uma farmácia pode ter à venda 

medicamentos de uso veterinário, sendo estes “um bem público e recursos cruciais 

para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde 

pública” [20].  

Na FV podem encontrar-se medicamentos veterinários destinados a diversos 

animais e de uso sistémico ou externo, sendo o tipo de fármacos mais procurados os 

anti-helmínticos, para o tratamento de inúmeras parasitoses dos animais domésticos.  

3.12. Dispositivos médicos  

Segundo o DL nº 145/2009, de 17 de Junho, um dispositivo médico (DM) define-

se como um aparelho, equipamento, software, material ou artigo cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos [21].  

Os DM são classificados de acordo com o risco inerente à utili ação dos 

mesmos, sendo integrados em três classes: classe I (baixo risco), classe IIa e classe 

IIb (médio risco) e classe III (alto risco). Esta classificação é atribuída pelo fabricante 

tendo em conta a vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos 

decorrentes da conceção técnica e de fabrico. 

A distinção entre DM e medicamentos torna-se, em alguns casos, alvo de 

confusão. A fronteira é estabelecida tendo em consideração a finalidade prevista pelo 
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fabricante do produto em causa e o mecanismo através do qual é alcançado o 

principal efeito pretendido no corpo humano. 

3.13. Produtos ortopédicos 

A FV tem ao dispor dos seus utentes uma grande diversidade de calçado 

ortopédico, nomeadamente da Scholl®, Jade®, entre outras marcas especialistas, 

sendo que a procura advém principalmente da montra sugestiva existente na farmácia.  

A Dra. Sofia, colaboradora da FV, realiza consultas de podologia consoante a 

disponibilidade, sensibilizando os utentes para a importância do cuidado dos pés e 

aconselhando métodos para o seu tratamento de forma eficaz. 

4. Relação com o utente e entidades 

4.1. Aconselhamento farmacêutico  

De acordo com o Manual de Boas Práticas para a Farmácia Comunitária (artigo 

107º do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos), a principal preocupação do 

farmacêutico é o bem-estar do utente, tendo sempre em consideração que se encontra 

ao serviço da saúde pública [22]. 

Ao longo do meu estágio na FV tive a oportunidade de, durante quatro meses, 

contactar com a realidade de um farmacêutico comunitário e detetar tanto as 

dificuldades como características essenciais para a boa prática da profissão. 

O farmacêutico tem que ser altamente diversificado, já que interage com 

diferentes classes sociais e níveis de qualificação, assim como estrangeiros. Como tal, 

penso que a sua principal valência é adaptar o seu discurso e conhecimento a cada 

utente, para que no final do atendimento todas as suas dúvidas tenham sido 

esclarecidas e o medicamente seja utilizado de uma forma racional. 

Deve reger-se sempre pelos princípios éticos da profissão no ato de dispensa e 

aconselhamento ao utente, mas também ter sensibilidade para a área comercial 

conseguindo realizar facilmente um cross-selling. O farmacêutico não é um mero 

agente passivo na dispensa do medicamento, devendo intervir sempre que deteta um 

erro ou dúvida do utente quanto à medicação. 

Para além da formação contínua e conhecimento aprofundado, o farmacêutico 

deve apelar também o seu lado humano e demonstrar não só a sua competência e 

profissionalismo, mas também o seu lado simpático, confidente, sensível e 

comunicativo para que, em última análise, haja uma fidelização do utente e 

consequentemente uma recomendação da farmácia de forma positiva. 
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5. Conferência de receituário e faturação  

Na FV a conferência do receituário e faturação é realizado no final de cada mês. 

A necessidade de efetuar a verificação de receitas é crucial não só para salvaguardar 

a saúde e o bem-estar dos utentes, mas também para evitar que as receitas sejam 

rejeitadas pelos organismos de comparticipação, já que no caso de ser detetada 

alguma irregularidade na cedência dos medicamentos, os organismos enviam as 

receitas de volta para a farmácia, com a devida justificação.  

As RM sujeitas a comparticipação por parte do estado e/ou de outras entidades 

são então informatizadas, requerendo uma série de etapas: 

5.1. As RM vão sendo conferidas ao longo do dia na FV, sendo sujeitas a uma dupla 

verificação (nome, dosagem, dimensão da embalagem do medicamento cedido, 

organismo, identificação do médico e assinatura, assinatura do utente e do 

farmacêutico no verso da receita, carimbo da farmácia e validade da receita).  

5.2. As RM em conformidade são organizadas de acordo com o organismo 

correspondente, em lotes de 30 e por ordem crescente de número de receita. As 

RM que não se apresentam em conformidade têm de ser corrigidas e de seguida 

adicionadas ao lote correspondente.  

5.3. No final de cada mês é emitida a faturação registada em impressos próprios com 

o verbete de identificação dos lotes (Anexo XI), que é carimbado e assinado pelo 

farmacêutico-adjunto. 

5.4. As receitas relativas ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) são enviadas para o 

Centro de Conferências de Faturas (CCF), sendo os lotes dos restantes 

organismos enviados à Associação Nacional de Farmácias (ANF), que funciona 

como a entidade intermediária entre os diferentes sistemas de saúde e a 

farmácia no momento em que é efetuado o pagamento do valor das 

comparticipações. 

5.5. No caso do sistema de comparticipação ser o SNS,  as RM são recolhidas na 

farmácia pelos correios no dia 5 até ao dia 10 de cada mês e são levadas ao 

CCF da Administração Regional de Saúde do Norte até o dia 10. 

5.6. Até ao dia 10 de cada mês, envia-se para a ANF o receituário relativo aos 

organismos, sendo que esta é responsável pela distribuição das receitas e 

respetiva documentação. 

5.7. Todas as Receitas que não estiverem de acordo com os parametros legalmente 

em vigor, são devolvidas à farmácia sem que seja enviado o valor da 

comparticipação. 
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5.8. O receituário passivel de ser retificado, será corrigido dentro da legalidade. Caso 

contrário, a farmácia é obrigada a suportar o prejuízo da comparticipação 

prestada ao utente. 

5.9. O envio de reclamações deverá ser feito num prazo de trinta dias e, no caso de 

devolução de receitas de outras entidades, as reclamações devem ser enviadas 

até ao dia 24 de cada mês ao cuidado do Serviço de Retificação do Receituário 

[23]. 

6. Auto-medicação  

Segundo o Despacho nº 17690/2007, de 23 de Julho, a automedicação define-se 

como a utilização de MNSRM de uma forma responsável, sempre que se destine ao 

alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a 

assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde. As situações 

mais comuns passíveis de automedicação são casos de diarreia, obstipação, gripes e 

constipações, tosse e rouquidão, micoses interdigitais, picadas de insetos, herpes 

labial, cefaleias e febre [24]. 

O farmacêutico é considerado um agente marcante no campo da 

automedicação, não apenas pelo seu conhecimento para a orientar o tratamento, mas 

também pela sua capacidade de educar e informar os doentes, conferindo-lhes a 

responsabilidade da sua saúde e do êxito do tratamento. O aumento na prática da 

automedicação deve-se, principalmente, a um maior acesso por parte dos 

consumidores à informação, nomeadamente a publicidade transmitida na 

comunicação social. 

A automedicação trata-se de um grande desafio para o farmacêutico, 

desempenhando este um papel central na sua racionalização. Note-se que é crucial a 

constante atualização de informação e, como tal, o farmacêutico pode consultar 

sempre que necessário bibliografia adequada (consulta de guias farmacoterapêuticos, 

protocolos de indicação farmacêutica e outras fontes bibliográficas). 

7. Serviços farmacêuticos  

A FV disponibiliza aos seus utentes diversos serviços farmacêuticos - medição 

de parâmetros bioquímicos e fisiológicos – como a determinação da glicemia, 

colesterol total, triglicerídeos, pressão arterial, ácido úrico, peso, altura, índice de 

massa corporal (IMC), testes de gravidez e administração de injetáveis.  

A maioria dos serviços são realizados tendo em conta as BPF, numa sala que 

permite um contato mais facilitado com o utente, havendo também uma maior 

privacidade.  



Relatório de estágio em Farmácia Comunitária 2015 
Farmácia Vitália 

 

 

17 
 

O farmacêutico deverá realizar uma interpretação racional dos resultados e 

intervir da melhor forma para que o utente perceba o significado do parâmetro a testar 

e do respetivo valor. O seu acompanhamento é realizado de uma forma facilitada na 

FV, já que esta disponibiliza um cartão de utente onde é possível anotar os resultados 

obtidos nos parâmetros bioquímicos e fisiológicos, avaliando a sua evolução [2,4]. 

7.1. Determinação do peso e altura  

A medição simultânea do peso, altura e IMC está disponível na FV através de 

uma balança eletrónica. O IMC constitui um indicador adotado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) que estabelece uma relação entre o peso (em quilogramas) 

e a altura (em metros), permitindo classificar quantitativamente a obesidade em 

adultos. Segundo a OMS, um IMC superior a 25 estabelece excesso de peso e um 

IMC superior 30 é indicativo de obesidade [26]. 

7.2. Determinação da pressão arterial 

A determinação da pressão arterial permite o controlo da hipertensão arterial 

instalada e a identificação precoce de potenciais hipertensos. Contudo, a sua medição 

na farmácia é apenas um valor de rastreio e não de diagnóstico e, caso necessário, o 

doente deve ser sempre reencaminhado para uma consulta médica. Caso o utente 

apresente valores elevados, o farmacêutico esclarecerá todas as suas dúvidas, 

aconselhando medidas não farmacológicas para melhorar a sua qualidade de vida.  

Na FV a medição é realizada utilizando um tensiómetro automático.  

7.3. Determinação de parâmetros bioquímicos 

Níveis elevados de colesterol, triglicerídeos ou glucose constituem fatores de 

risco de inúmeras doenças, muitas delas silenciosas até se atingir um estado 

avançado. Assim, é de elevada importância o seu controlo, sendo que na FV este é 

realizado através de uma técnica baseada no princípio da fotometria, que assegura 

resultados rápidos e fiáveis. Uma porção de sangue capilar é recolhida do utente, por 

picada com lanceta, sendo colocada nas tiras referentes a cada parâmetro.  

8. Farmacovigilância  

A Farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, 

em defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção 

de reações adversas a medicamentos.  

Sendo o farmacêutico o agente de saúde pública e especialista do medicamento 

e a farmácia de oficina um local privilegiado de atendimento ao doente, facilmente se 

compreende a sua importância na deteção de interações e reações adversas a 
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medicamentos ou produtos de saúde, que não se encontram descritos no folheto 

informativo dos mesmos.  

Compete a de todos os profissionais de saúde, nomeadamente ao farmacêutico, 

identificar e reportar a ocorrência desses mesmos acontecimentos ao Departamento 

de Farmacovigilância do INFARMED ou às unidades de Farmacovigilância, de acordo 

com a localização geográfica do notificador [2,26]. 

9. VALORMED  

VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como 

responsabilidade a gestão de resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de 

uso. Resultou da colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e 

Farmácias em face da sua consciencialização para a especificidade do medicamento 

enquanto resíduo.  

A FV consciente dos desperdícios e do impacto ambiental resultante dos 

medicamentos participa ativamente na recolha dos produtos farmacêuticos, 

contribuindo para a minimização do seu impacto ambiental. Como tal, existe uma 

política de sensibilização junto do utente para que traga os resíduos e medicamentos 

fora de uso, não ocorrendo o consumo destes fora de prazo e/ou a eliminação errada 

que acarreta problemas de saúde pública [2,27]. 

10. Formação contínua 

Ao longo do estágio na FV participei em inúmeras palestras e ações de formação 

promovidas por vários laboratórios na farmácia ou externamente. Estas formações 

foram cruciais, já que permitiram relembrar alguns conceitos e adquirir novos, 

auxiliando e complementando a formação obtida na faculdade à prática farmacêutica. 

A área da saúde é bastante dinâmica, assim sendo, uma formação contínua em 

variadas áreas é uma mais-valia, aumentado não só a qualidade do serviço, mas 

também do conhecimento farmacêutico e a confiança do utente. 

Como exemplo de formações e eventos que participei no âmbito do meu estágio 

passo a citar: Formação Uriage®, A-Derma®, Avéne®, Klorane®, ISDIN®, Tilman®, 

Caudalie®, La Roche-Posay®, Vichy® e formação de podologia na Farmácia Vitália. 

Parte 2- Apresentação dos temas desenvolvidos 

1. Informatização do laboratório de manipulados da Farmácia Vitália 

1.1. Medicamentos Manipulados 

A profissão farmacêutica tem como missão prover medicamentos à população, 

sendo essa uma responsabilidade que inclui a sua preparação. 
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Considera-se um medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal, preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico. Estes são elaborados para uma pessoa em particular, já que nem 

sempre existe o tratamento que mais lhe convém comercializado. Cabe ao 

farmacêutico responsável pela preparação do medicamento manipulado garantir a 

qualidade do mesmo e verificar a sua segurança, no que concerne às doses da(s) 

substância(s) ativa(s) e à existência de interações que ponham em causa a ação do 

medicamento ou a segurança do utente [28].  

O acesso a medicamentos de qualidade é um dos princípios fundamentais da 

política de saúde definida no Programa do Governo, assim como a clarificação da 

responsabilidade do farmacêutico na preparação de medicamentos manipulados, o 

reforço da garantia da qualidade dos mesmos, designadamente através da introdução 

da obrigatoriedade da documentação de suporte e evidência da manipulação unidose 

e multidose e, por último, o aumento da intervenção da autoridade regulamentar. 

Com o objetivo de criar um padrão elevado de qualidade de medicamentos 

manipulados, normas aprovadas incidem sobre oito vertentes essenciais: pessoal, 

instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de 

embalagem, manipulação, controlo de qualidade e rotulagem [28,29]. 

A FV dispõe de um laboratório de manipulados, com instalações adequadas e 

todo o material necessário para a sua preparação, tendo em conta a forma 

farmacêutica, a natureza dos produtos e a dimensão dos lotes preparados, onde os 

medicamentos são rigorosamente executados por pessoas especializadas nessa área 

de acordo com as Boas Práticas de Preparação de Medicamentos Manipulados 

(Portaria nº 594/2004 de 2 de Junho), visando um elevado padrão de qualidade [30]. 

Existe uma necessidade cada vez maior de garantir de forma inquestionável a 

garantia de qualidade no que diz respeito a formulações preparadas nas farmácias de 

oficina, mas também nos serviços farmacêuticos hospitalares e especialidades 

farmacêuticas produzidas industrialmente. Como tal, é necessário reger o trabalho por 

um conjunto de regulamentação e legislação, com o objetivo de reforçar a salvaguarda 

da saúde pública, garantindo a credibilidade, segurança e manutenção do seu 

reconhecimento terapêutico em comparação com especialidades farmacêuticas [29]. 

1.2. Preço de medicamentos manipulados  

O regime dos preços de venda ao público de medicamentos manipulados é 

aprovado por portaria conjunta dos Ministros da Economia e da Saúde, sendo o seu 

cálculo, por parte das farmácias, efetuado com base no valor dos honorários da 
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preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem 

(Portaria nº 769/2004, de 1 de Julho) [31]. 

No que diz respeito ao cálculo do valor dos honorários, tem por base um fator (F) 

que é atualizado automática e anualmente, na proporção do crescimento do índice de 

preços ao consumidor divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para o ano 

anterior àquele a que respeita. 

Quanto ao cálculo do valor das matérias-primas, a sua determinação obtém-se 

através da multiplicação do valor de aquisição por um dos fatores seguintes 

(a,b,c,d,e,f) consoante a maior das unidades em que forem utilizadas ou dispensadas, 

sendo que o IVA (6%) terá que ser deduzido para o cálculo: 

a) Quilograma: 1,3 

b) Hectograma: 1,6 

c) Decagrama: 1,9 

d) Grama: 2,2 

e) Decigrama: 2,5 

f) Centigrama: 2,8 

Finalmente, o cálculo do valor dos materiais de embalagem é determinado 

multiplicando o valor de aquisição pelo fator 1,2. 

Em conclusão, o preço de venda ao público é o resultado da aplicação da 

fórmula (valor dos honorários + valor das matérias primas + valor dos materiais de 

embalagem) x 1,3, acrescentando o valor do IVA à taxa em vigor [29]. 

1.3. Objetivo 

Efetivamente, a FV encontra-se numa zona central do Porto, onde existe uma 

enorme competitividade entre farmácias locais, estando todas elas associadas a 

preços cada vez mais baixos e a promoções atrativas com o objetivo de captar a 

atenção e fidelizar cada vez mais clientes. 

A FV é conhecida não só pelo profissionalismo e eficiência dos seus 

funcionários, mas também pela existência do seu laboratório de manipulados, 

apresentando variados produtos próprios como: glicerado de amido, vaselina sólida, 

pomada de óxido de zinco, mel rosado, tintura de iodo, tópico de peladas, vaselina 

líquida, tópico de frieiras, óleo de amêndoas doces, tintura de mostarda, álcool 

canforado, solução de minoxidil a 5%, supositórios de glicerina e o pomito. Como tal, 

pessoas deslocam-se propositadamente à FV para a obtenção desses mesmos 

produtos ou para a preparação de outros.  

Entre os principais motivos para essa procura encontra-se a fidelização de 

clientes levando continuamente produtos com a marca “Farmácia Vitália”, o 
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conhecimento da existência de variadas matérias-primas no laboratório, o que facilita a 

execução dos produtos manipulados, assim como o conhecimento por parte dos 

médicos, outros profissionais de saúde e familiares da existência de um laboratório de 

manipulados de qualidade numa farmácia central e de fácil acesso. 

Ao longo do meu estágio pude concluir que a procura de produtos manipulados 

por dia era bastante na FV, não só por parte dos utentes mas também por outras 

farmácias e até hospitais. Assim, os pedidos eram efetuados diretamente no 

atendimento, por telefone e/ou por e-mail. Contudo, uma das limitações que verifiquei 

foi o tempo de resposta necessário para dar a informação ao utente, principalmente no 

que diz respeito ao preço de venda ao público. Esse tempo revela-se essencial, já que 

a farmácia se encontra sempre com constante movimento, sendo proveitoso um 

atendimento especializado mas célere. 

O meu principal objetivo era, então, informatizar o laboratório de manipulados da 

FV, melhorando a capa existente de apoio ao procedimento e a criação de um 

programa excel para que o cálculo do PVP seja bastante mais acelerado.  

A capa contém toda a informação sobre o preços dos honorários, matérias-

primas e material de embalagem, legislação e normas em vigor, índice dos preparados 

oficinais constantes do Formulário Galénico Nacional (1969), lista de preparados 

oficinais da Farmacopeia Portuguesa VII, informações sobre prazos de validade, 

regimento geral dos preços de medicamentos e manipulações e lista de medicamentos 

cuja existência é obrigatória nas farmácias, sendo que a sua melhoria facilita a leitura 

e confere um aspeto mais profissional. 

O programa excel consiste num sistema rápido e eficaz de cálculo informatizado 

do PVP, com o objetivo de reduzir o tempo de espera e evitar erros de cálculo, 

tornando o processo mais eficaz quer para a farmácia quer para o utente. 

 

1.4. Informatização do laboratório de manipulados da Farmácia Vitália 

1.4.1. Capa 

Contém as substâncias ativas organizadas por ordem alfabética, com os 

respetivos preços divididos por peso (1000g, 100g, 10g, 1g, 0,1g, 0,001g). Serve de 

apoio ao programa excel e/ou para esclarecimento de dúvidas adicionais no que diz 

respeito a medicamentos comparticipados, matérias-primas que não estão autorizadas 

ou outras normas/legislação (Anexo XII e XIII).  

1.4.2. Programa excel - Preço de venda ao público de medicamentos 

manipulados 

O programa excel apresenta três separadores.  
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A Folha 1 contém o preço das 839 matérias-primas que poderão ser utilizadas 

para a preparação de medicamentos manipulados, sendo este preço já calculado 

tendo em consideração o valor de F e sem IVA. Na mesma Folha encontra-se um local 

para a colocação da quantidade a utilizar de acordo com a formulação, calculando 

automaticamente o preço sem IVA de cada matéria-prima (Anexo XIV) 

Na Folha 2 encontra-se o preço dos honorários consoante a forma farmacêutica e 

quantidade respetiva, tendo em consideração o preço adicional após ultrapassada 

determinada unidade (Anexo XV). 

Finalmente, na Folha 3 estão descritos os 90 materiais de embalagem com o preço 

já relativo à multiplicação pelo fator 1,2, sendo apenas necessário indicar a quantidade 

a utilizar (Anexo XVI). 

Em jeito de conclusão, na Folha 1 encontra-se o local onde se pode visualizar o 

custo total, de acordo com a fórmula do preço de venda ao público, incluindo não só 

os valores de cada Folha como a multiplicação por 1,3 e o IVA à taxa em vigor 

(multiplicação por 1,6). 

2. Produtos naturais – negócio vs. propriedades vantajosas 

2.1. Produtos naturais e Fitoterapia 

Historicamente, os produtos naturais têm desempenhado um papel extremamente 

importante, sendo este facto evidente pelo elevado número de produtos desta origem 

atualmente utilizados na terapêutica de diferentes patologias. A natureza revelou-se 

uma fonte atrativa para a descoberta de novos compostos, devido à tremenda 

diversidade química encontrada nos milhões de espécies de plantas, animais, 

organismos marinhos e microrganismos [32]. 

A importância e utilização de produtos naturais tiveram e ainda têm as plantas 

como fonte predominante, sendo que os produtos derivados de plantas têm dominado 

a farmacologia humana durante milhares de anos, exibindo um papel extremamente 

importante no tratamento e prevenção de doenças em todo o mundo [33]. 

A Fitoterapia pode ser definida como uma “terapêutica à base de plantas”, 

revelando-se uma ciência que estuda a utilização de produtos de origem vegetal com 

a finalidade de prevenir, atenuar ou tratar um estado patológico [34]. 

A crescente insatisfação no que diz respeito à ineficácia de terapêuticas 

convencionais, o grande número de efeitos secundários associados a fármacos de 

síntese química, bem como o desenvolvimento científico e técnico, estimularam uma 

procura por novas estratégias promissoras, potenciando o mercado dos 

medicamentos/produtos à base de plantas [35, 36]. 
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As plantas medicinais são uma parte importante da nossa riqueza natural, sendo 

utilizadas não só como importantes agentes terapêuticos, mas também como valiosas 

matérias-primas para o fabrico de numerosos medicamentos tradicionais e modernos. 

Estas plantas têm um elevado teor em substâncias ativas, que podem ser utilizadas 

não só em produtos farmacêuticos e cosméticos, mas também em várias áreas como 

a indústria alimentar [35-38]. 

A OMS estima que 80% da população de países em vias de desenvolvimento 

utiliza a medicina à base de plantas como fonte primária de tratamento e controlo de 

diferentes patologias [39]. Contudo, estes produtos podem ser também usados como 

auxiliares nos cuidados primários de saúde ou até como complemento terapêutico [40]. 

Não obstante, há que ter em consideração que a sua utilização não engloba o 

tratamento de todas as patologias e que não é isenta de efeitos secundários, nem de 

contraindicações e interações. Assim, apesar dos medicamentos à base de plantas 

terem uma maior margem terapêutica e produzirem menos efeitos secundários do que 

os fármacos sintéticos, um produto natural não é sinónimo de produto inócuo [41]. 

 Para que a Fitoterapia seja enquadrada na terapêutica convencional é crucial 

assegurar a sua qualidade, segurança e eficácia, transmitindo informação sustentada 

no conhecimento científico aos consumidores, assim como conhecer as suas 

vantagens e limitações [42, 43]. 

2.2. Arando vermelho e infeções urinárias 

2.2.1. Infeções do trato urinário - Contextualização do tema 

Ao longo do período do estágio em farmácia comunitária foram constantes os 

atendimentos relativos a infeções do trato urinário (ITU), nomeadamente casos de 

profilaxia, duvidas sobre o que utilizar quando aparecem os primeiros sintomas, 

aconselhamento em casos em que não é apresentada prescrição médica, 

principalmente a estrangeiros.  

Formações foram realizadas na FV sobre o tema, de modo a promover variados 

produtos, assim como a sua posologia e mecanismo de ação. Efetivamente, o arando 

vermelho revelou-se bastante relevante e interessante, já que desconhecia o seu 

mecanismo de ação e utilização nestes casos, apresentando-se eficaz.  

Finalmente, a Fitoterapia está em bastante ascensão e é crucial não só o utente, 

mas o farmacêutico estar devidamente informado sobre os produtos existentes no 

mercado, optando por escolhas vantajosas e minorando a resistência a 

antibacterianos. 
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2.2.2. Definição 

Uma ITU define-se pela presença e multiplicação de microrganismos 

patogénicos em qualquer uma das estruturas que compõe o aparelho urinário- rins, 

ureteres, bexiga e uretra- sendo que a maioria das infeções envolve o trato urinário 

inferior – bexiga e uretra [44, 45]. 

Em condições fisiológicas normais a urina é sempre estéril, contudo em 

condições patológicas poderá existir a presença de microrganismos na urina 

(bacteriúria no caso de se tratar de uma bactéria), sendo que essa bactéria pode ser 

determinada por meio de exames complementares de diagnóstico [46]. 

2.2.3. Epidemiologia 

As ITU revelam-se um grave problema de saúde que afeta milhões de pessoas a 

cada ano, sendo responsáveis por cerca de 9,6 milhões de consultas médicas/ano. 

Frequentemente ocorre entre jovens sexualmente ativos, bem como mulheres 

pós-menopausa, confirmando que se trata de um problema extremamente comum em 

todo o Mundo.  

As mulheres apresentam uma maior predisposição à infeção urinária em 

comparação com os homens, já que a sua uretra é mais curta, situada na vizinhança 

do ânus (resultando na contaminação da urina pelas fezes) e também devido à 

ausência de secreções prostáticas, que têm propriedades bacteriostáticas [47]. 

A cistite representa 90% das infeções urinárias, 12% das mulheres apresenta 

cistite de forma recorrente, 37% das mulheres já sofreu de cistite uma vez na vida e 

20% das mulheres tem uma nova infeção a cada 2 meses [48]. 

2.2.4. Manifestações clínicas  

 As ITU nem sempre apresentam sintomas ou sinais, mas quando o fazem 

podem incluir: vontade persistente de urinar, sensação de queimadura ao urinar, 

pequenas quantidades de urina de cada vez, urina com uma cor avermelhada (sinal de 

sangue na urina) ou urina com um cheiro forte. Note-se que é frequente, no caso das 

mulheres, a presença de dor pélvica, já os homens apresentam uma dor retal [49]. 

2.2.5. Fatores de risco  

 São diversos os fatores de risco para a ocorrência de ITU nomeadamente [50]: 

 O sexto feminino, já que as mulheres apresentam uma uretra mais curta em 

relação aos homens e, como tal, a distância que as bactérias percorrem até 

atingir a bexiga de uma mulher é mais reduzida; 

 Vida sexual ativa; 
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 Menopausa, já que a falta de estrogénios provoca alterações no trato urinário, 

deixando-o mais vulnerável à infeção; 

 Anomalias do trato urinário, nomeadamente bebés que nascem com 

anormalidades, impedindo que a urina seja expulsa de forma natural; 

 Bloqueios no trato urinário, que aumentam o risco de infeção já que a urina fica 

aprisionada na bexiga devido a pedras nos rins ou até a uma próstata 

aumentada; 

 Sistema imunológico deprimido devido a doenças como a diabetes – aumenta o 

risco de ITU. 

 Utilização de cateteres para urinar, nomeadamente em pessoas hospitalizados, 

com problemas neurológicos ou paralisadas. 

2.2.6. Etiopatogenia 

A prevalência e etiologia das ITU dependem de vários fatores como a idade, 

sexo, presença de outras patologias (por exemplo, diabetes), entre outros [44]. 

 As ITU ocorrem tipicamente quando as bactérias entram no trato urinário através 

da uretra e começam a multiplicar-se na bexiga. Embora o sistema urinário seja 

projetado para impedir a entrada de invasores, as defesas por vezes falham, criando 

condições para a multiplicação bacteriana. 

 A maioria das ITU é causada por bactérias Gram-negativas, mais comummente 

a Escherichia coli (E.coli) ou espécies de Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, 

Enterobacter ou outras estirpes, como Staphlyococcus e Serratia. 

 A infeção da bexiga ou cistite é normalmente causada por E. coli, um tipo de 

bactéria vulgarmente encontrada no trato gastrointestinal. A relação sexual pode levar 

a cistite, mas esta não é uma situação obrigatória para que ocorra infeção, já que a 

anatomia é um dos fatores de risco para a sua ocorrência. 

 No que diz respeito à infeção da uretra (uretrite), pode ocorrer quando as 

bactérias do trato gastointestinal são transmitidas do ânus para a uretra. Além disso, a 

uretra feminina é perto da vagina e, como tal, infeções sexualmente transmissíveis, 

tais como herpes, gonorreia e clamídia, podem causar uretrite [51]. 

A urovirulência é fortemente definida pelas fímbrias bacterianas que medeiam 

uma firme adesão ao tecido hospedeiro. Esta adesão é obtida através da ligação de 

lectinas, expostas à superfície das fímbrias, aos hidratos de carbono presentes no 

tecido hospedeiro. Existem fímbrias tipo 1, P e S, sendo que as fímbrias P ligam-se a 

um dissacarídeo específico de galactose presente nas células uroepiteliais [52]. 
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Como tal, a adesão das fímbrias é o evento chave na ITU, pois apenas após 

esta poderá ocorrer colonização bacteriana no tecido do hospedeiro. Posto isto, a 

adesão é claramente o alvo promissor para a intervenção terapêutica [53]. 

2.2.7. Diagnóstico  

O teste ou método de diagnóstico de uma ITU pode ter por base [54]: 

 Uma análise de uma amostra de urina – com o objetivo de procurar glóbulos 

brancos, vermelhos ou bactérias; 

 Uma cultura de bactérias do trato urinário, com o objetivo de detetar quais 

bactérias responsáveis pela infeção e, assim, escolher o medicamento a utilizar 

de uma forma eficaz. Note-se que a bacteriúria é considerada significativa 

quando a amostra contém um valor igual ou superior a 105 unidades formadoras 

de colónias (UFC), por mL de urina [55]; 

 Uma perceção da estrutura do trato urinário através de ultra-som ou tomografia 

computadorizada quando se suspeita que uma anormalidade no trato urinário é 

a responsável pela infeção; 

 Uma cistoscopia, sendo este um método que possibilita a visualização ótica dos 

segmentos uretrais e da bexiga. 

2.2.8. Prevenção e tratamento 

O tratamento inclui a utilização de antibióticos, analgésicos e anti-sépticos 

urinários, aumentando também a ingestão de líquidos. Quais os medicamentos 

prescritos e por quanto tempo depende da condição de saúde do paciente e do tipo de 

bactéria encontrada na sua urina. Apesar de os antibióticos serem o tratamento típico 

de uma ITU, medidas preventivas são cruciais para reduzir a probabilidade de surgir 

uma infeção [56].  

Diferentes abordagens têm sido propostas para a prevenção das ITU 

recorrentes, incluindo antibioterapia profilática e terapêuticas não farmacológicas 

(Lactobacillus, probióticos, vacinas e estrogénios intravaginais). Contudo, a emergente 

resistência aos antibióticos acentua a necessidade de terapêuticas profiláticas 

alternativas, contextualizando o interesse crescente pelo arando vermelho [57].  

2.2.9. As vantagens dos produtos naturais no tratamento de ITU 

As ITU, devido à sua prevalência no meio comunitário, acarretam preocupações 

associadas à crescente ineficácia dos medicamentos de síntese química [44]. 

À semelhança do que acontece com outras situações clínicas, os 

microrganismos responsáveis pelo desenvolvimento de ITU adquirem mecanismos de 

resistência aos antibióticos habitualmente utilizados. Esse problema, em conjunto com 
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outros fatores, contribui para que o tratamento desta patologia necessite de novas 

abordagens terapêuticas, pelo que o recurso a produtos naturais pode ser uma 

alternativa válida. 

2.2.10. Arando Vermelho 

Vários produtos contendo a espécie Vaccinium macrocarpon, como sumos ou 

comprimidos, têm sido estudados clinicamente e têm demostrado resultados positivos 

relativamente à prevenção de ITU. 

O arando vermelho, de nome científico Vaccinium macrocarpon é também 

conhecido como mirtilo-vermelho, arando-de-baga-vermelha e, designado em inglês, 

por cranberry. O seu fruto, parte da planta utilizada com fins terapêuticos em 

Fitoterapia, é uma espécie de baga de sabor ácido, distinguindo-se pela sua cor 

intensa vermelho carmim [58]. Este apresenta componentes inorgânicos como a água, 

iodo, magnésio e sais minerais, assim como ácidos orgânicos (ácido málico, quínico, 

cítrico e benzóico) e, finalmente, compostos de origem orgânica, destacando-se a 

glucose, frutose, ceras, proteínas, pectina, vitamina A e C e compostos polifenólicos. 

Os taninos pertencem aos compostos polifenólicos, contendo propriedades 

antioxidantes e relevância para o tratamento e prevenção de infeções urinárias. Estes 

podem ser hidrolisáveis ou condensados (também designados por proantocianidinas A 

e B), contendo as proantocianidinas do tipo A capacidade de inibir a adesão 

bacteriana ao trato urinário, reduzindo o risco de infeção [55, 59]. 

2.2.11. Mecanismo de ação 

Inicialmente, o efeito farmacológico do arando vermelho era atribuído à sua 

capacidade de diminuir o pH urinário devido aos seus ácidos orgânicos. Contudo, essa 

hipótese foi desprezada com base em ensaios clínicos que demonstraram que este 

não apresentava uma ação bacteriostática ou bactericida, mas inibia a adesão da 

E.coli ao uroepitélio. A E.coli possui variados flagelos e fímbrias que são necessárias 

para a sua colonização durante o processo infecioso, contendo as fímbrias proteínas 

cruciais para a adesão bacteriana – lectinas [60]. 

 Assim, o fator essencial para o desenvolvimento da infeção baseia-se na 

presença de fimbrias do tipo P com adesinas na extremidade presentes em E.coli, 

aderindo a um recetor das células uroepiteliais da parede da bexiga, sendo este o 

processo a limitar para o tratamento e prevenção deste tipo de infeção. O arando 

vermelho atua, então, através da presença na sua constituição de proantocianidinas 

(PAC) do tipo A, provocando uma alteração da conformação das fimbrias e a sua 

retração [60]. 
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Diferentes estudos realizados até ao momento demonstraram que a ingestão de 

sumo natural ou concentrado de arando americano reduz significativamente a 

bacteriúria e, consequentemente, o consumo de antibióticos [46]. Vários produtos 

contendo a espécie V. macrocarpon, como sumos ou comprimidos, têm sido 

estudados clinicamente e têm demostrado resultados positivos relativamente à 

prevenção de ITU [61]. 

2.2.12. Contraindicações, interações e efeitos adversos 

O arando vermelho revela-se bastante seguro, contudo evidências clínicas 

relativamente ao seu uso em idosos, crianças, grávidas e lactantes são escassas. 

A sua utilização prolongada é questionável no que diz respeito a efeitos 

gastrointestinais relacionados com os taninos e interações com outros fármacos 

devido ao possível efeito inibitório do citocromo P450. Em doentes medicados com 

varfarina, está comprovado que o arando vermelho não potencia o seu efeito, contudo 

deve ser aumentada a frequência de monitorização para ajuste da dose terapêutica e 

não deve ser iniciado o tratamento sem consentimento médico. Um estudo indicou que 

o arando vermelho pode aumentar a absorção de vitamina B12 em pacientes que 

estejam a tomar inibidores da bomba de protões, e que pode induzir a metabolização 

de fármacos fracamente alcalinos pelos rins (como antidepressivos ou opióides), 

reduzindo a sua eficácia. Outro estudo evidenciou um aumento significativo de níveis 

de oxalato urinário, sendo crucial informar o utente que o seu uso regular pode 

aumentar o risco de formação de pedras nos rins em pacientes com história de 

cálculos de oxalato [46, 62]. 

2.2.13. Aconselhamento Farmacêutico 

2.2.13.1. Produtos que contêm arando vermelho na Farmácia Vitália  

 Cystirégul ® 

Primeiros sintomas: 1 comprimido por dia durante 7 dias 

Prevenção recidivas: 1 comprimido por dia durante 7 dias, durante vários meses 

 Monurelle cranberry ® 

Prevenção: Um comprimido por dia, de preferência à noite, durante pelo menos 

um mês.  

Após tratamento específico, incluindo tratamento com antibióticos: 1 comprimido 

por dia, durante pelo menos 20 dias.  

Prevenção recidivas: 1 comprimido por dia nos períodos de maior risco. 

 Rotter cystiberry ® 

Tratamento: 2 cápsulas por dia durante 15 dias 
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Prevenção: 1 cápsula por dia durante 30 dias 

 Velastisa cystitis ® 

Tratamento: 2 cápsulas por dia  

Prevenção de recidivas: 1 cápsula por dia 

2.2.13.2. Medidas não Farmacológicas 

De entre as medidas não farmacológicas destacam-se [63, 64]: 

 O reforço hídrico, devendo beber-se 1,5-2 litros de água por dia com o objetivo 

de eliminar bactérias que poderão encontrar-se na bexiga ou na uretra; 

 Medidas de higiene, nomeadamente a micção frequente (dificultando a 

multiplicação bacteriana e, consequentemente, a infeção) e a micção após 

relações sexuais;  

 Uma higiene local ideal, já que quando insuficiente ou excessiva (irrigação 

vaginal, utilização de sabões bactericidas que destroem a flora e favorecem o 

desenvolvimento de colibacilos) favorece a cistite; 

 Evitar roupas demasiado apertadas ou roupa interior de material sintético que 

facilite a multiplicação de certas bactérias; 

 Evitar beber vinho branco, espumantes, comer tomate e espargos. 

2.2.14. Outras plantas medicinais utilizadas na prevenção e tratamento de 

ITU’s 

 Uva-ursina (Arctostaphylos uva-ursi) 

Constituição: Arbutina, taninos e flavonóides  

Ação: Antimicrobiana, diurética e anti-inflamatória 

 Urtiga (Urtica dioica; Urtica urens) 

Constituição: Flavonóides e sais minerais (iões de potássio) 

Ação: Antioxidante, anti-radicalar e diurética  

 Vara-de-ouro (Solidago virgaurea) 

Constituição: Saponinas e Flavonóides 

Ação: Antifúngica, diurética e anti-inflamatória 

 Cavalinha (Equisetum arvense) 

Constituição: Óleo essencial, flavonóides, sais de potássio 

Ação: Antimicrobiana e diurética 

 Chá de Java (Orthosiphon aristatus) 

Constituição: Flavonóides, sais de potássio e saponinas 

Ação: Diurética 



Relatório de estágio em Farmácia Comunitária 2015 
Farmácia Vitália 

 

 

30 
 

2.2.15. Conclusão 

O mirtilo é um fruto com numerosas espécies e, atualmente, vem conquistando 

uma posição importante na dieta alimentar de vários povos, não só pelas suas 

propriedades organoléticas, mas também por todas as aplicações que vêm sendo 

corroboradas por diversos estudos científicos. 

A informação disponível relativa à aplicação da Fitoterapia na prevenção e 

tratamento de infeções urinárias, tanto a nível clínico como farmacológico é ainda 

escassa, mas cada vez mais existe um interesse demonstrado por diversos países em 

desenvolver estudos nesta área. 

 As plantas medicinais podem contribuir como uma alternativa segura e eficaz para 

o tratamento das ITU, que são das infeções mais comuns na prática clínica, desde que 

respeitadas as doses terapêuticas e conhecidos os efeitos secundários e possíveis 

interações farmacológicas, para maior segurança dos consumidores e da saúde 

pública. 

2.3. Farmácia Vitália e campanha de tisanas naturais 

O objetivo da campanha foi de promover os produtos naturais na FV e explicar 

ao utente as vantagens das tisanas naturais relativamente a outros produtos 

existentes noutras superfícies comerciais.  

 A campanha foi realizada em parceria com a Tilman “Aceita beber um chá na 

sua farmácia?”, promovendo tisanas biológicas provenientes de agricultura biológica 

certificada (tisanas BIOLYS). 

 A gama Biolys é a primeira gama completa de chás biológicos certificados na 

farmácia, provenientes de agricultura biológica. Garantem não só uma elevada 

segurança na sua utilização (sem pesticidas e metais pesados), bem como uma 

eficácia superior, pela elevada quantidade de ativos presentes nas plantas utilizadas. 

Os chás biológicos Biolys garantem, então, uma eficácia máxima associada a uma 

elevada satisfação de utilização. 

Durante a campanha foi explicado ao utente a utilização terapêutica de cada tipo 

de tisana de forma a facilitar a venda e fidelizar o cliente ao produto. Note-se que 

houve um local para a degustação de dois tipos de tisanas, para que cada utente 

pudesse experimentar e reconhecer o seu sabor único, evidenciando que para além 

dos seus efeitos vantajosos, o sabor também era bastante agradável (Anexo XV). 

2.3.1. Análise da campanha – Promoção  

A campanha foi anunciada aos utentes presencialmente e também por mensagem 

telefónica através do MSIS – uma base de dados onde constam os utentes filiados na 
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FV: Oferta a clientes: Na compra de três tisanas, apenas o pagamento de duas no dia 

25 de Janeiro de 2015. 

 

Tabela 1. Análise da campanha de tisanas naturais por quantidades e valores 

 

 

 

Tabela 2. Tisanas vendidas na campanha de tisanas naturais 

Tisana Número vendido 

Biolys Tília-Laranja amarga 4 

Biolys Lúcia Lima- Laranja 5 

Biolys Funcho 4 

Biolys Erva Cidreira-Menta 1 

Biolys Videira Vermelha 1 

Biolys Canela-Equinácea 3 

Biolys Canela-Laranja 5 

Biolys Groselha Negra 1 

Biolys Urtiga 1 

 

Biolys Tília-Laranja amarga  

 Favorece um sono reparador 

  Grávidas, Amamentação, Crianças 3+  

Complementar: Benzodiazepinas, indutores do sono  

Biolys Lúcia Lima-Laranja  

  Favorece o relaxamento 

 Grávidas, Amamentação, Crianças 3+ 

  Complementar: Benzodiazepinas e ansiolíticos 

Biolys Funcho 

Barriga inchada 

 Grávidas, Amamentação, Crianças 3+ 

Complementar: Medicação para gases 

Biolys Erva Cidreira-Menta 

Digestão com alto teor em gorduras 

 Grávidas, Amamentação, Crianças 3+ 

Complementar: Antiácidos e alcachofra 

Quantidade de produtos vendidos 25 

Quantidade de vendas 11 

Valor total dos produtos vendidos 142,50 € 
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Biolys Videira Vermelha 

Pernas cansadas 

 Grávidas, Amamentação, Crianças 3+ 

Complementar: Circulação venosa pernas cansadas, hemorroidas, frieiras 

Biolys Canela-Equinácea 

Resistência invernal 

 Grávidas, Amamentação, Crianças 3+ 

Complementar: vacina da gripe, descongestionantes, antigripais, 

mucolíticos 

Biolys Canela-Laranja 

Chá de inverno 

 Grávidas, Amamentação, Crianças 3+ 

Complementar: Vacina da gripe, Descongestionantes, antigripais, 

mucolíticos 

Biolys Groselha Negra 

Conforto articular 

 Grávidas, Amamentação, Crianças 3+  

Complementar: Glucosaminas, alendronatos, colagénio, AINES 

Biolys Urtiga 

Diurese, reduz a pressão intra-ocular 

 Grávidas, Amamentação, Crianças 1+ 

Complementar: Tratamento de infeções urinárias, finasterida, ácido úrico 

 

Efetivamente, a campanha foi proveitosa (Figura 1) não só para a farmácia, com o 

intuito de promover os seus produtos e possibilitar um escoamento de stock, mas 

também para o utente se manter informado sobre produtos naturais utilizados em 

certas patologias, empregados no tratamento ou como complemento eficaz da sua 

medicação, aliando o sabor aos efeitos vantajosos. 

Durante a campanha evidenciei que o público feminino é o mais interessado e 

preocupado, contudo a sua fidelização e confiança é o primeiro passo para que o resto 

da família experimente e veja por si os resultados. 

As tisanas mais vendidas na campanha evidenciam os principais problemas e/ou 

preocupações dos utentes no mês de Janeiro, nomeadamente dificuldade em dormir e 

relaxar e prevenção gripal (sazonalidade).  
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Figura 1. Comparação de tisanas vendidas em Janeiro em comparação com os meses 

de Novembro de 2014 até Maio de 2015 

 

Note-se que mais uma campanha foi realizada no mês de Fevereiro (Figura 1), 

com o mesmo objetivo mas promovendo outros produtos, nomeadamente: 

 Tisanas com propriedades drenantes e termogénicas como complemento de 

dietas;  

 Tisanas eficazes no abaixamento dos valores de colesterol, podendo ser um 

complemento da terapêutica com estatinas, fibratos ou aproveitando para 

promover outros produtos fitoterápicos eficazes como o Cholesfytol® 

 Tisanas que vão facilitar a digestão, azia ou dor gástrica, podendo ser 

conciliados com antiácidos, AINES, protetores gástricos, ou outros produtos 

fitoterápicos como o Digestil® ou Antimetil®. 

2.4. Produtos naturais na Farmácia Vitália 

Efetivamente, são variados os utentes a reconhecer a importância e a preferir 

produtos naturais relativamente ao tratamento terapêutico convencional. Assim sendo, 

a formação nessa área deve ser vasta e diversificada. 

Como tal, decidi realizar um resumo de todos os produtos naturais existentes na 

FV, compilando-os numa capa, sendo estes separados por utilização terapêutica e 

realçando o princípio ativo de cada um (Anexos XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII). 

A capa tem como objetivo primordial auxiliar o aconselhamento farmacêutico, já 

que contém para cada caso o nome do produto, o seu constituinte, posologia e 

cuidados a ter na administração - diferenciados por um código de cor com vista a 

distinguir o grau de atenção a ter no atendimento (verde, amarelo e vermelho). Assim, 

escolha do produto é facilitada e torna mais rápido e eficiente o aconselhamento sobre 
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o mesmo. Outra vantagem é a rápida deteção de produtos que apresentem 

substâncias ativas semelhantes. Este facto revela-se importante nomeadamente em 

relação a utentes estrangeiros que estão habituados a um certo medicamento que não 

é comercializado em Portugal, e assim a indicação de produtos que façam o mesmo 

efeito de uma forma eficaz apresenta-se mais célere. 

Note-se que os produtos estão divididos consoante o seu propósito de utilização, 

destacando-se o Aparelho cardiovascular, digestivo, gastrourinário, musculo-

esquelético, respiratório e outros (onde estão incluídos produtos para a perda de peso, 

gota, anti-rugas, olhos, para proteção solar e hemorroidas). 

3. Gestão Farmacêutica 

O agravamento da situação económica do país é notório e tem levado os 

sucessivos governos a implementar medidas de contenção nos diferentes setores que 

compõem o Estado, não sendo exceção o setor da saúde. 

Quanto à gestão, o farmacêutico tem um papel crucial de atuação, avaliando de 

uma forma criteriosa o mercado, já que alterações na legislação desde 2005 

modificaram brutalmente a rentabilidade da farmácia, obrigando o farmacêutico a lidar 

com uma realidade distinta.  

As sucessivas alterações legislativas não só vieram aumentar a concorrência no 

setor, com medidas como a liberalização da propriedade, a possibilidade de fazer 

descontos nos medicamentos e a venda de MNSRM fora das farmácias, como 

também vieram diminuir a rentabilidade das farmácias com reduções sucessivas dos 

preços dos medicamentos e das suas margens de comercialização, a aplicação de 

margens regressivas em vez de margens fixas, o aumento do stock por imposição 

legal, o aumento do quadro para um mínimo de dois farmacêuticos, assim como o 

alargamento do horário de funcionamento, o que remete para uma necessidade de 

conhecimento exaustivo do setor e da sua envolvente comercial [63-65]. 

Assim, atualmente é necessário aprofundar conhecimentos em matérias antes 

dispensáveis e a adotar estratégias para aumentar a rentabilidade da farmácia. Como 

tal, gastos supérfluos não são aceitáveis, exigindo-se uma constante e cuidada 

gestão, nomeadamente de stock, pela forma como influem na gestão comercial, 

financeira e disponibilidades de tesouraria [66]. 

3.1. Gestão de stock 

Quanto à gestão de stock, revela-se crucial analisar o tempo médio de 

existências e o valor em stock de existências de baixa e elevada rotação. O tempo 

médio de existências mede-se pelo tempo que um determinado produto ou grupo de 
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produtos permanece em armazém na farmácia desde que é adquirido até ao momento 

da sua venda. Neste sentido, quanto maior for o tempo de existência menor será a 

rentabilização do produto, na medida em que o período de criação de cash-flow é mais 

alargado [63]. 

A acumulação de produtos com baixa rotação condiciona a liquidez do negócio, 

para além de poder resultar na perda total do investimento por expirar o prazo de 

colocação no mercado, entenda-se prazo de validade. Por outro lado, a falta de 

produtos na quantidade ou variedade necessária resulta num mau atendimento ao 

cliente e, assim, uma gestão correta é uma etapa fundamental para a viabilidade da 

farmácia [63]. 

No que diz respeito à gestão de stock, os momentos e os volumes das 

encomendas realizadas compreendem um conjunto de condições/variáveis que 

obrigam a uma análise criteriosa e cuidada, do qual resultará a estratégia de cada 

farmácia. De entre as diversas variáveis ressalva-se o binómio Laboratório vs. 

Grossista e qual destes se apresenta vantajoso em cada caso. 

3.2. Laboratório vs. Grossista 

Para a decisão de compra de produtos numa farmácia é necessário conhecer 

não só a rotatividade do produto e campanhas em vigor mas também as preferências 

do utente. Os produtos com maior rotação poderão ser adquiridos conforme as 

necessidades dos utentes e da farmácia, ocorrendo várias vezes ao dia através dos 

principais grossistas. Quando se trata de produtos que têm IVA superior, geralmente 

são adquiridos por negociação direta com os laboratórios e empresas-mãe, que os 

fornecem mensal ou trimestralmente, sendo da máxima importância saber qual a 

rotação do produto para que não ocorra uma excessiva acumulação de stock [67]. 

Assim, os laboratórios apresentam-se como o tipo de fornecedor mais 

vantajoso para a aquisição de produtos com um custo unitário mais elevado e 

consumos unitários mais reduzidos, ou seja, as quantidades necessárias deste 

produto não são muito significativas ao longo de um mês, logo a farmácia consegue 

satisfazer a procura dos seus utentes através de fornecimentos mensais ou trimestrais 

por parte do laboratório. Contrariamente, o grossista será a melhor opção para o 

fornecimento de produtos de custo unitário mais reduzido e consumo unitário mais 

elevado, já que o facto de serem vendidos ao longo do dia várias unidades destes tipo 

de produto vai obrigar a um fornecimento regular, sendo que é espectável que esta 

capacidade seja apenas possível por parte dos grossistas (distribuidores) e não pelo 

laboratório. 
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Verifica-se esta distinção entre estes dois tipos de fornecedor, uma vez que os 

laboratórios têm como core business a produção de medicamentos, descurando o 

processo de logística de distribuição e negociação direta com as farmácias. Enquanto 

os grossistas, apresentam como atividade de negócio não a produção mas sim a 

compra aos laboratórios e venda às farmácias. Isto potencia as seguintes situações: 

ao nível do laboratório o preço unitário de cada produto é inferior, já que é responsável 

pela sua produção e apresenta a todo o momento elevadas quantidades de produtos 

que fabrica, daí que as campanhas promocionais apresentadas por este sejam mais 

vantajosas em comparação com o grossita. Ao nível do grossista, o facto de comprar a 

vários laboratórios e de vender a diversas farmácias permite-o ter uma estrutura que 

facilita entregas mais regulares a essas mesmas farmácias.  

Uma farmácia que se apresente como um bom cliente e quanto maior 

expressão tiver, mais regalias tem junto do fornecedor, podendo usufruir de condições 

especiais de pagamento, bonificações, descontos financeiros, prioridade no 

fornecimento de medicamentos esgotados (designados como rateados), o que é 

fundamental para a viabilidade e bom funcionamento da farmácia [63]. 

A bonificação consegue-se pela encomenda de determinada quantidade de 

produtos ao preço normal, com contrapartida da oferta de determinada quantidade. O 

desconto comercial incide diretamente sobre o preço, desde que a encomenda 

satisfaça quantidades mínimas definidas. No que diz respeito ao desconto financeiro, 

este é determinado com base nos prazos de pagamento de cada encomenda, sendo 

que quanto mais curto o prazo, maior o desconto atribuído. 

Para a escolha é necessário equacionar não só preços e campanhas em vigor, 

mas também a rotatividade do produto na farmácia, a rapidez a que se pretende a 

entrega e o prazo de pagamento [66]. 

3.3. Objetivo 

O objetivo de uma boa gestão de stock numa farmácia comunitária baseia-se 

numa melhoria da situação financeira. O tempo médio de recebimentos e de 

existências deverá ser o menor possível, enquanto o prazo de pagamentos a 

fornecedores o mais alargado possível, permanecendo o dinheiro em caixa. No caso 

de certos produtos, como os produtos sazonais em que a farmácia está certa da sua 

venda em grande escala é proveitoso analisar campanhas provenientes de 

laboratórios, podendo beneficiar de condições especiais, apesar do transporte à 

farmácia se revelar mais lento.  
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3.4. Caso de estudo na Farmácia Vitália 

Com o intuito de perceber e analisar casos concretos na FV, escolhi grupos de 

produtos que seriam possíveis de compra quer ao laboratório quer ao grossista de 

uma forma vantajosa.  

Estagiei na FV durante quatro meses (de Janeiro a Abril de 2015) e, como tal, 

produtos sazonais como os Antigripais e os Anti-Histamínicos são passiveis desse 

exemplo. 

O objetivo do caso de estudo é analisar os produtos que foram comprados ao 

laboratório, avaliar a campanha e comparar o preço se fosse efetuada a encomenda 

ao grossista. Como anti-histamínico escolhi o Telfast e como anti-gripal, um 

antitússico, o Fluimucil 600mg. 

Para que se proceda à escolha, os seguintes pontos devem ser analisados: 

1. Histórico de vendas do ano anterior; 

2. Qual o laboratório? 

3. Qual o preço de compra do medicamento ao grossista? 

4. Qual o preço de compra do medicamento ao laboratório? 

5. Tempo que demorou a venda dos medicamentos comprados ao laboratório? 

 

3.4.1. Telfast 120 

Tabela 3. Histórico de vendas de 01-2014 a 12-2014 de Telfast 120. 

Designação P.V.P. V.Vendas 

Telfast 120, 120 mg x 
10 comp revestidos 

4,95€ 628, 65€ 

 

JANJANJJJAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

5 7 6 3 35 21 17 5 6 7 10 5 

 
 Dados:127 unidades/ano (2014) 
   Data da compra: 9-2-2015  
   Quantidade: 30 

 
3.4.1.1. Qual o laboratório? Sanofi-Aventis, Produtos Farmacêuticos S.A. 

3.4.1.2. Qual o preço antes da compra ao laboratório do medicamento através 

do distribuidor? 3,27 € 

3.4.1.3. Qual o preço do medicamento ao laboratório? 2,09 € 

3.4.1.4. Tempo que demorou a venda dos medicamentos comprados ao 

laboratório? 3 meses 
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3.4.2. Fluimucil 600mg x 20 comp eferv 

Tabela 4. Histórico de vendas de 01-2014 a 12-2014 de Fluimucil 600mg. 

Designação P.V.P. V.Vendas 

Fluimucil, 600mg x 
20 comp eferv 

7,60€ 3.397,20€ 

  V.Vendas considerando também as vendas de Janeiro de 2015 (95) 

 

JANJANJJJAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

51 33 24 27 18 24 23 16 19 29 32 56 

 
Dados: 352 unidades/ano (2014) 

   Data da compra: 31-10-2014  
   Quantidade: 90 

3.4.2.1. Qual foi o laboratório? ZAMBON Produtos Farmacêuticos, Lda. 

3.4.2.2. Qual o preço antes da compra ao laboratório do medicamento através 

do distribuidor? 5,16 € 

3.4.2.3. Qual o preço do medicamento ao laboratório? 4,47 € 

3.4.2.4. Tempo que demorou a venda dos medicamentos comprados ao 

laboratório? 4 meses 

3.5. Análise do caso de estudo  

3.5.1. Momentos e quantidades 

Tal como foi referido no ponto 3.1., estas são duas variáveis associadas às 

encomendas que devem sempre ser tidas em consideração. No entanto, nos dois 

casos de estudo analisados supra é possível verificar que a sazonalidade torna a 

variável “momento” mais relevante e fulcral do  ue propriamente as “ uantidades”. 

Numa primeira fase, verifica-se de forma clara que o preço de aquisição aos 

laboratórios através de campanhas será em princípio sempre vantajoso em relação ao 

preço praticado pelo grossista. Contudo, para que a farmácia possa usufruir desse 

preço, é obrigada a adquirir uma maior quantidade de produtos num único momento 

do que se tivesse que adquirir ao grossista. Isto origina igualmente um dispêndio de 

liquidez mais significativo num só momento em vez de despender esta liquidez 

conforme a necessidade dos utentes.  

Perante isto, e assumindo o pressuposto de que a farmácia não apresenta 

disponibilidades de caixa muito elevadas, torna-se necessário gerar cash-flow de 

forma regular e o mais célere possível. 

 Para que o dispêndio significativo referido anteriormente não se reflita numa 

posição de liquidez frágil para a empresa durante um período alargado, conclui-se que 

o aproveitamento de campanhas junto dos laboratórios apenas deverá ser aproveitado 
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quando é espectável que a venda desse volume elevado de quantidades adquiridas 

seja realizada no período mais curto de tempo. Com isto, associando aos dois casos 

analisados, a campanha deverá ser aproveitada caso seja realizada nos meses mais 

próximos possíveis do início do pico de vendas: no caso 1 em Março/Abril, no caso 2 

Outubro/Novembro. Contudo, através da análise de histórico de compras, no caso do 

Fluimucil 600mg, diversas encomendas foram reali adas num “momento”  ue não se 

apresenta vantajoso, o que não defende a teoria apresentada (07-02-2014 – 100 

unidades; 20-03-2014 – 100 unidades; 09-02-2015 - 91 unidades; 13-05-2015 – 136 

unidades). Contrariamente, nos produtos não sazonais, a variável “momento” 

apresentará uma menor relevância, já que em teoria são vendidos ao longo de todo o 

ano de forma idêntica. 

 No que diz respeito à variável “ uantidade”, naturalmente deverá ser sempre 

analisada e diretamente comparada com o tempo médio de existências. Este rácio 

indica-nos o período de tempo que demorará a vender determinada quantidade de 

produto, com base no histórico de vendas. Olhando para os dois casos analisados, 

onde existe sazonalidade temos, nos meses de picos de vendas, um tempo médio de 

existências em stock mais reduzido enquanto nos restantes meses esse tempo será 

superior (Caso 1: 30 unidades em 3 meses; Caso 2: 90 unidades em 4 meses). 

Assim sendo, a decisão de aproveitar uma campanha obriga a análise do 

tempo médio de existências, comparando-o com as quantidades mínimas da 

campanha a adquirir. Desta comparação deve concluir-se qual o período de meses 

que demora o escoamento dessas quantidades, já que cada um desses meses que 

antecipemos demorar será um período sem geração de um verdadeiro cash-flow e 

tempo que demorará a recuperar o avultado montante despendido no momento inicial 

da campanha. 

3.5.2.  Disponibilidades de caixa 

Pela importância que este tema revela na realidade económica de uma 

farmácia e uma vez que se encontra relacionado com o tópico descrito anteriormente, 

procuro entrar em maior detalhe na descrição de vários dogmas que este possui.  

Efetivamente, tem ocorrido um grande número de falências em diversas 

entidades nesta área de negócio. Esta situação é potenciada numa primeira fase por 

insuficiências de liquidez, mitigadas numa segunda fase por um acesso a crédito junto 

de entidades terceiras, culminando posteriormente em falência. 

Mas porque se verificam estas duas situações? 

No que diz respeito à primeira fase, devido a uma má gestão de stock, tal como 

foi referido no caso de estudo. A Direção Técnica deve ser capaz de avaliar a sua 
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estrutura de custos mensal, compará-la com as disponibilidades de caixa existentes, 

perceber o cash-flow que a sua atividade será capaz de gerar nesse mesmo mês e, 

assim, determinar se apresenta uma folga financeira para realizar dispêndios mais 

significativos na aquisição de elevadas quantidades de stock via aproveitamento de 

campanhas ao laboratório. Caso não se verifique, deverá realizar as suas compras ao 

grossita (cujo custo unitário será mais elevado, mas as quantidades compradas a cada 

momento mais reduzidas e a necessidade de liquidez/dispêndio inferior). As más 

políticas de cobrança aos utentes são uma ameaça igualmente na primeira fase e, 

como tal, deve garantir-se no momento da venda que estes têm capacidade financeira 

de pagamento por esse produto ou serviço. Isto garantirá que as disponibilidades de 

caixa variam ao mesmo ritmo do que as vendas, evitando o prolongamento das 

dívidas dos clientes.  

Contudo, se os pontos descritos não forem devidamente acautelados, a 

empresa entrará na segunda fase e terá de obter essa liquidez escassa de forma 

alternativa. 

A segunda fase baseia-se num endividamento bancário, no qual estão associados 

custos adicionais (juros) ou então no aumento das próprias dívidas aos fornecedores 

até à paragem de fornecimento, por incapacidade de pagamento nos prazos exigidos. 

3.6. Outras soluções com vista a rentabilizar o negócio 

Efetivamente, uma otimização da gestão de stock numa farmácia é crucial para o 

seu funcionamento e sustentabilidade a nível económico, contudo novas medidas têm 

que ser pensadas e programadas para retirar as farmácias do ambiente de 

austeridade. Estas não só têm que ter em consideração a concorrência do negócio 

que é evidente no centro do Porto, mas também as dificuldades económicas que os 

portugueses atravessam na atualidade, ou seja, o reduzido poder de compra dos 

consumidores. 

A FV já possui variadas soluções neste sentido, nomeadamente: fidelização de 

clientes à farmácia através de um cartão FV que possibilita inúmeros descontos, 

existência de produtos exclusivos FV produzidos pelo laboratório de manipulados, a 

realização de rastreios maximizando os serviços farmacêuticos da FV e formação dos 

seus profissionais em diversas áreas. 

3.6.1. Associação entre farmácias 

A associação entre farmácias, independentemente da sua localização 

geográfica, pode ser uma solução benéfica no que diz respeito à obtenção de 

bonificações, descontos comerciais e/ou descontos financeiros, já que o volume de 
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encomendas a efetuar é maior neste caso. Assim, as encomendas podem ser 

realizadas diretamente aos laboratórios, sem intermediários, logo a preços mais 

baixos, beneficiando de descontos de volume.  

Com este método, torna-se mais fácil competir com preços praticados em 

parafarmácias de grandes superfícies comerciais e até farmácias da proximidade no 

que diz respeito a MNSRM, nomeadamente produtos de cosmética, já que se obtém 

melhores descontos comerciais e bonificações. 

Esta solução parece ser vantajosa no caso da FV já que apresenta uma ligação 

próxima com mais duas farmácias: a Farmácia Batalha e a Farmácia Lusa. 
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Anexos 

Anexo I – Instalações da Farmácia Vitália. A- Piso -1, área de receção de 

encomendas/armazém de especialidades (lote); B e D – Piso 1, laboratório de 

manipulados; C- Piso 0, zona de atendimento ao público. 
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Anexo II – Lista de controlo de prazos de validade 

 

Anexo III – Nota de devolução 
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Anexo IV – Nota de encomenda Original 

 

Anexo V – Nota de encomenda Duplicado 
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Anexo VI – Receita médica eletrónica 

 

Anexo VII – Receita médica manual 
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Anexo VIII – Prescrição Médica de Estupefacientes e Psicotrópicos 
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Anexo IX – Ficha de preparação de medicamentos manipulados 
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Anexo X – Rótulo 

 

Anexo XI – Verbete de identificação de lote 
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Anexo XII - Capa que contém as substâncias ativas organizadas por ordem alfabética 

 

Anexo XIII – Exemplo das folhas que contêm as substâncias ativas organizadas por 

ordem alfabética 
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Anexo XIV – Folha 1 do programa excel que contém o preço das 839 matérias-primas 

que poderão ser utilizadas para a preparação de medicamentos manipulados 
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Anexo XV - Folha 2 do programa excel onde se encontra o preço dos honorários 

consoante a forma farmacêutica e quantidade respetiva 
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Anexo XVI - Folha 3 do programa excel onde estão descritos os 90 materiais de 

embalagem 
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Anexo XVII – Campanha de Tisanas Naturais de 25 de Janeiro de 2015 em parceria 

com a Tilman “Aceita beber um chá na sua farmácia?” 
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Anexo XVIII – Produtos Naturais e o Sistema Cardiovascular na Farmácia Vitália 
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Anexo XIX – Produtos Naturais e o Sistema Digestivo na Farmácia Vitália 
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Anexo XX – Produtos Naturais e o Sistema Gastrourinário na Farmácia Vitália 
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Anexo XXI – Produtos Naturais e o Sistema Musculo-esquelético na Farmácia 

Vitália. 
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Anexo XXII – Produtos Naturais e o Sistema Respiratório na Farmácia Vitália 
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Anexo XXIII – Produtos Naturais e outras utilizações na Farmácia Vitália 
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