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Resumo 

 

Este relatório, que se encontra dividido em duas partes, visa sumariar todas as atividades 

desenvolvidas no âmbito do estágio profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. 

A primeira parte deste contém a descrição sucinta dos princípios de gestão de uma 

farmácia, a principal legislação que regulamenta quer as farmácias de oficina, quer o medicamento, 

assim como as atividades realizadas, em concordância com as Boas Práticas de Farmácia e as 

regras deontológicas da profissão. 

A segunda parte do presente relatório contém a pesquisa realizada para o desenvolvimento 

dos trabalhos de carácter prático. Estes contemplam a composição de protocolos de 

aconselhamento farmacêutico, a sistematização da verificação do receituário realizado na farmácia 

e o estudo das maiores causas de erros detetadas na sua verificação e ainda a organização de um 

plano de marketing. 
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Parte I 

A primeira parte do relatório corresponde à descrição das atividades desenvolvidas durante o 

estágio, assim como dos aspetos mais importantes da organização e gestão da Farmácia. 

 

1. Organização da Farmácia 

 

1.2. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Beleza (FB) localiza-se na rua Alberto Laura Moreira Jr. n.º 276 em Leça da 

Palmeira. Insere-se numa zona residencial e nas suas imediações existe um Centro de Saúde, um 

Centro médico e de diagnóstico e, mais afastado, um Hospital privado. Está também próxima de 

uma superfície comercial Pingo Doce o que resulta numa afluência regular de utentes. 

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h45 às 13h e das 14h às 20h, e 

ao sábado das 9h às 13h. A este horário acresce um turno de Serviço Permanente proposto pela 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte) [1]. A FB realiza um turno de 

Serviço Permanente a cada 29 dias, mantendo-se aberta, interruptamente, desde a hora de abertura 

até à hora de encerramento do dia seguinte. No período entre as 24h e as 8h45, o atendimento é 

feito através do postigo existente para o efeito. 

 

1.3. Recursos humanos 

Segundo o Decreto‐Lei n.º 307/2007 de 31 de agosto, as farmácias devem dispor de pelo 

menos um Diretor Técnico (DT) e de outro farmacêutico, devendo os farmacêuticos constituir a 

maioria dos trabalhadores na farmácia [2]. A equipa da FB é constituída por profissionais 

extremamente competentes, que todos os dias se articulam de forma a providenciar serviços de 

excelência. Este grupo é constituído pela Dra. Maria Manuel Beleza Moreira (Diretora Técnica), 

pelos Farmacêuticos Substitutos Dr. Rui Osório e Dra. Ágata Dias, pela Farmacêutica Dra. Cláudia 

Rufino e pelos Técnicos de Farmácia Diogo Almeida, Pedro Miranda e Lídia Ribeiro. A FB dispõe 

ainda de uma empregada de limpeza, D. Fernanda, de forma a garantir as condições necessárias de 

limpeza e higiene. 

 

1.4. Instalações e equipamentos 

De forma a garantir a qualidade dos serviços prestados, a Farmácia deve obedecer às 

recomendações preconizadas na legislação em vigor. Assim, as instalações devem garantir a 

segurança, comodidade e privacidade dos utentes e pessoal bem como a segurança, conservação e 

adequada preparação do medicamento [2]. Deve ainda estar equipada com equipamento específico 

necessário à sua atividade que deve permanecer em bom estado de funcionamento e cumprir o 

desempenho pretendido [3]. 

 



2 

 

1.4.1. Espaço físico exterior 

O espaço exterior da FB é característico e profissional, sendo facilmente visível e 

identificável pelo letreiro com o nome da Farmácia e pela típica “cruz verde”. A entrada é ampla e 

acessível a todos os utentes, sejam eles adultos, crianças, idosos ou cidadãos portadores de 

deficiência motora. A porta exterior está sempre aberta e dá acesso a uma porta de vidro 

automática. Entre a porta de entrada e a porta automática encontra-se o postigo para atendimento 

noturno. No vidro ao lado da porta está afixado o nome da Farmácia e da Direção Técnica, o 

horário de funcionamento e os Turnos de Serviço Permanente, com menção à localização e 

contacto das Farmácias de Serviço. As paredes exteriores têm várias montras, permitindo a entrada 

de luz natural e a divulgação e promoção de produtos. 

1.4.2. Espaço físico interior 

O espaço interior é composto pela área de atendimento ao público, armazém, laboratório e 

instalações sanitárias, como protelado pelo Decreto-lei n.º 307/2007 de 31 de Agosto [2]. Além 

destas áreas existem também o gabinete da DT, a área de processamento de encomendas e o 

gabinete de atendimento personalizado. 

A área de atendimento ao público tem um ambiente calmo e profissional e é bem iluminada e 

ventilada. Dispõe de seis postos de atendimento devidamente espaçados entre si e providos do 

equipamento necessário à dispensa de medicamentos. Existe um sistema de dispensa de senhas que 

permite aos utentes serem atendidos na sua vez, cadeiras para os mesmos e uma zona didática para 

as crianças. Estão acessíveis ao utente uma balança eletrónica e um tensiómetro devidamente 

calibrados. Os vários lineares de dermocosmética, artigos de puericultura e dietética infantil estão 

também presentes nessa área. 

Na área de armazenamento, os produtos encontram-se organizados por forma farmacêutica 

(FF) (comprimidos e outras FF sólidas, colírios, injetáveis, ampolas bebíveis, soluções orais e 

xaropes, pós e granulados, medicamentos de aplicação tópica, nasal ou auricular, medicamentos de 

uso retal, medicamentos de uso vaginal, produtos do protocolo dos diabetes) e dispostos por ordem 

alfabética. São também armazenados separadamente os medicamentos para terapia da asma e os 

contracetivos orais. Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) de maior 

rotatividade encontram-se em gavetas e prateleiras na área de atendimento para mais rapidez no 

atendimento. No armazém existe uma área de reforço de stock para os produtos de 

dermocosmética, produtos dietéticos, suplementos alimentares, produtos para higiene oral, 

medicamentos veterinários, leites, etc. Existe ainda um frigorífico para o armazenamento dos 

produtos a uma temperatura entre os 2 e os 8 ⁰C.   

O laboratório é um espaço devidamente adaptado e equipado para a preparação de 

medicamentos manipulados (MM). Dispõe de matérias-primas, balança analítica, material para a 

manipulação e acondicionamento, documentação oficial e fontes de informação (FI) necessárias à 

preparação dos MM.  
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A área de processamento de encomendas está equipada com um sistema informático, 

telefone, impressora e área de arquivo de faturas, circulares e outros documentos relativos às 

encomendas. Tem acesso direto ao exterior para que a receção de encomendas não se misture com 

o atendimento aos utentes. 

As áreas de atendimento, armazenamento e laboratório bem como o frigorífico estão 

monitorizados no que respeita à temperatura e humidade, através de termohigrómetros. 

 

2. Sistema Informático 

O sistema informático (SI), que no caso da FB corresponde ao Sifarma 2000, desempenha 

um papel fulcral para o funcionamento da farmácia, tanto na gestão e receção de encomendas, 

como na realização e regularização de devoluções, processamento do receituário e faturação, 

elaboração de inventários, controlo de prazos de validade (PV), dispensa de medicamentos com 

comparticipações, etc. Durante o atendimento permite o acesso rápido a várias informações úteis 

sobre os medicamentos (grupos homogéneos, contraindicações, posologia, interações). Permite 

ainda saber o histórico de vendas por produto ou utente, agilizando o atendimento. 

 

3. Encomendas e aprovisionamento 

O aprovisionamento engloba toda a gestão que é efetuada em termos de aquisição, 

fornecimento e disponibilidade contínua de produtos, de forma a suprir as necessidades dos utentes. 

 

3.2.  Seleção de fornecedores  

A seleção de fornecedores é da responsabilidade da DT e rege-se por critérios rigorosos que 

permitem uma resposta atempada ao utente. A rapidez e qualidade do serviço de entrega, o tipo de 

produtos disponibilizados e sua credibilidade, preço praticado, condições comerciais e apoio 

técnico científico dos laboratórios são fatores essenciais à negociação. As encomendas podem ser 

realizadas diretamente aos laboratórios, no caso de compras de grande volume e produtos de 

grande rotatividade. Neste caso podem trazer vantagens financeiras e na programação de entregas. 

Diariamente recorre-se a um distribuidor grossista, adquirindo-se menores quantidades de cada 

produto mas com resposta rápida às necessidades dos utentes e evitando a acumulação de produtos 

de baixa rotatividade. 

Na FB os distribuidores grossistas principais são a Cofanor, Cooprofar e OCP Portugal. A 

vantagem da existência de mais do que um fornecedor é conseguir produtos não comercializados 

ou esgotados noutro fornecedor. As encomendas a laboratórios ou respetivos representantes legais 

são essencialmente de medicamentos éticos de grande rotatividade, suplementos alimentares, 

produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC). 
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3.3. Realização de encomendas 

A realização de encomendas resulta de uma gestão de stocks que é influenciada por fatores 

como o perfil de utentes da farmácia, incidência do receituário, sazonalidade e promoções de 

produtos, área disponível para armazenamento e disponibilidade financeira, entre outros. Esta 

tarefa é auxiliada pelo SI que fornece propostas de encomendas mediante os stocks mínimos e 

máximos de cada produto, definidos pela DT. A proposta é analisada pela DT que faz alterações 

nos produtos e/ou na sua quantidade mediante condicionantes como a época do ano, pedidos 

especiais de utentes, surtos de patologias, condições promocionais de determinadas referências, etc. 

visando evitar, quer a acumulação, quer a rutura de stocks. A encomenda final é enviada ao 

fornecedor via modem. Podem realizar-se também encomendas urgentes via telefone. O SI, via 

intranet, permite ainda a confirmação da disponibilidade dos produtos num fornecedor e forçar a 

sua encomenda para posterior entrega. Os pedidos feitos diretamente aos laboratórios realizam-se 

mediante negociação da DT com os delegados comerciais.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de realizar encomendas por telefone, forçar a 

encomenda de produtos e verificar a sua disponibilidade nos fornecedores bem como definir stocks 

mínimos e máximos sempre que um utente habitual iniciasse um tratamento prolongado, com 

conhecimento prévio da DT.  

 

3.4.  Receção e conferência de encomendas  

Nas primeiras semanas de estágio tive a oportunidade de conferir, rececionar e armazenar 

encomendas, o que me permitiu a familiarização com os nomes comerciais dos diversos 

medicamentos, auxiliando-me mais tarde na dispensa dos mesmos. A correta receção de 

encomendas é fundamental para gerir eficazmente o stock da farmácia e deve ser feita de acordo 

com os procedimentos e critérios estabelecidos. 

Aquando da receção, cada encomenda vem acompanhada da respetiva fatura ou guia de 

remessa, emitida em duplicado, na qual constam: nº e data da fatura, identificação do fornecedor e 

da farmácia, descrição do produto e quantidade pedida e enviada, preço unitário e Imposto sobre 

Valor Acrescentado (IVA), condições comerciais e financeiras e condições de conservação. 

Quando a encomenda é recebida na Farmácia deve ter-se em conta a concordância entre os 

produtos encomendados e recebidos bem como as condições acordadas (confere-se o nome 

comercial ou Denominação Comum Internacional (DCI), Código Nacional de Produto (CNP), 

dosagem e quantidade de embalagens recebidas, a sua integridade, PV, preço faturado (PVF) e 

preço de venda ao público (PVP), condições de conservação e eventuais bonificações. Antes de 

terminar a receção é necessário confirmar se o número e o valor total dos produtos recebidos 

corresponde ao faturado.  

No caso da encomenda conter benzodiazepinas ou medicamentos 

estupefacientes/psicotrópicos (MEP) o SI pede a introdução do número da fatura ou do número de 
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registo associado à fatura para garantia do seu controle. Concluída a receção, os produtos em falta 

são pedidos a outro fornecedor e a lista dos produtos esgotados é enviada informaticamente para a 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED).   

3.4.1. Marcação de preços 

A lei n.º 25/2011 de 16 de junho, estabelece a obrigatoriedade da indicação do PVP na 

rotulagem dos medicamentos [4]. No caso dos medicamentos comparticipados o preço é fixado 

pela autoridade reguladora e já vem impresso na embalagem. Nos produtos de venda livre o preço é 

definido pela DT respeitando as margens definidas pelo decreto-lei n.º112/2011 de 29 de novembro 

e é impresso num autocolante com a designação do produto, o seu código de barras e o IVA 

correspondente. Esta etiqueta cola-se na embalagem sem prejuízo da informação relevante lá 

contida. 

Durante o meu estágio ocorreu uma alteração ao decreto-lei n.º112/2011, definindo novas 

margens de comercialização dos medicamentos comparticipados e não comparticipados e impondo 

prazos para escoamento dos medicamentos tanto pelos distribuidores grossistas como pelas 

farmácias [5,6]. Desta forma, foi necessária uma atenção redobrada, quer na receção de 

encomendas, verificando se o PVP recebido ainda se encontrava válido, quer no armazenamento 

dos medicamentos para garantir a venda em primeiro lugar dos de preço mais antigo. 

3.4.2. Prazos de validade 

O controlo dos PV é fundamental para garantir que não são fornecidos aos utentes produtos 

com PV curto ou expirado. Neste sentido os PV devem ser atualizados na receção de encomendas 

caso o stock do produto seja nulo ou o PV rececionado seja inferior ao PV do stock já existente. 

Também a arrumação segundo o princípio First Expire First Out (FEFO) e a emissão de listagens 

para controle com cerca de 6 meses antes do PV expirar, são fundamentais, permitindo o 

escoamento dos produtos e/ou a sua separação para posterior devolução. 

3.4.3. Devoluções 

Durante a receção de encomendas, pode surgir a necessidade de realizar devoluções devido a 

medicamentos fora de validade ou cujo PV expire brevemente, produtos danificados, produtos não 

encomendados ou ainda lotes de medicamentos cuja recolha foi ordenada pelo Infarmed ou 

laboratório fornecedor. Nestas situações é necessária a emissão de uma nota de devolução que deve 

conter identificação dos produtos a devolver, respetiva quantidade, preço, número da fatura 

original, motivo da devolução, identificação da Farmácia e data. A nota de devolução deve ser 

impressa em triplicado, enviando-se o original e o duplicado devidamente rubricados e carimbados 

para o fornecedor com os respetivos produtos (Ver Anexo 1 - Exemplo de uma nota de devolução 

realizada devido ao PV). A nota de devolução pode ser regularizada através de uma nota de crédito 

ou produtos de igual valor, ou ser considerada não aceite. No caso de rejeição, os produtos são 

remetidos novamente à Farmácia e passam a integrar as quebras do ano em curso, sendo 

posteriormente devidamente inutilizados mediante solicitação à Autoridade Tributária. 
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3.5. Armazenamento 

Após a receção das encomendas procede-se ao seu armazenamento. Este deve garantir todas 

as condições necessárias a uma correta conservação dos medicamentos e de todos os produtos de 

saúde. A temperatura tem de ser inferior a 25⁰ C e a humidade inferior a 60%. Excetuam-se os 

produtos que necessitam de conservação no frio [3]. Os MEP têm também um armazenamento 

especial numa gaveta fechada à chave. Como já foi referido, na FB segue-se o princípio FEFO na 

arrumação dos medicamentos. 

 

4. Dispensa de medicamentos 

Depois de adquiridas as competências na receção, gestão e armazenamento de encomendas 

foi possível aprender os fundamentos da dispensa de medicamentos. Segundo as BPF, a cedência 

de medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, cede 

medicamentos aos doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou 

indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para o seu correto uso 

[3]. 

 

4.2. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), são medicamentos que podem 

constituir risco para a saúde dos utentes quando usados sem vigilância médica ou para fins 

diferentes daqueles a que se destinam ou cuja atividade ou reações adversas não estejam ainda 

totalmente definidos, ou ainda destinados a administração parentérica; podem apenas ser 

dispensados mediante apresentação de receita médica (RM) válida [7]. 

4.2.1. Receção e validação da prescrição médica 

A prescrição médica deve incluir a DCI da substância ativa, a FF, a dosagem, a apresentação 

e a posologia [7]. Existem três situações em que a prescrição por DCI pode não ser cumprida: 

medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito (exceção a)); intolerância ou reação 

adversa prévia do utente a um medicamento com a mesma substância ativa (exceção b)); para 

continuidade de tratamento superior a 28 dias (exceção c)) [7].  

Em cada RM podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos com limite de duas 

embalagens por medicamento, exceto se se tratarem de medicamentos em dose individualizada ou 

embalagem unitária [8]. 

É ainda exigido que a prescrição seja executada por via eletrónica. Excecionalmente a 

prescrição pode ser manual: caso da falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do 

prescritor, prescrição ao domicílio ou prescrição até um máximo de 40 RM por mês [8].  

Na validação da prescrição é necessário ter em atenção o número da receita e local de 

prescrição, identificação do médico prescritor, identificação do utente, regime de comparticipação e 

entidade financeira responsável, identificação do despacho que estabelece o regime de 
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comparticipação especial se aplicável, designação do medicamento por DCI da substância ativa ou 

designação comercial do medicamento, dosagem, FF, dimensão da embalagem, número de 

embalagens, posologia, data da prescrição e assinatura do prescritor [9]. 

4.2.2. Avaliação e interpretação da prescrição médica 

Segundo as BPF cada prescrição deve ser avaliada e interpretada em relação à necessidade 

do medicamento, a sua adequação ao doente, as contraindicações, interações, situações de alergias, 

intolerâncias, etc., adequação da posologia e condições do doente/sistema para administrar o 

medicamento tendo em atenção aspetos legais, sociais e económicos [3]. Em caso de dúvida o 

farmacêutico pode questionar o utente, contactar o médico prescritor ou consultar FI [3]. 

Durante a minha experiência necessitei algumas vezes de esclarecer a pertinência da 

prescrição, por exemplo receitas onde eram prescritas mais do que uma dose da mesma substância 

ativa ou dois medicamentos da mesma classe, por exemplo, duas estatinas. Estas situações foram 

solucionadas por esclarecimento com o utente nalguns casos ou com o médico prescritor. 

4.2.3. Dispensa 

Após avaliação e validação da prescrição médica procede-se à dispensa propriamente dita. 

Durante a dispensa o utente tem o direito de opção, sendo informado da existência de 

medicamentos genéricos similares ao prescrito, comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde 

(SNS), e do seu preço; caso não existam genéricos, deve ser-lhe dito qual o medicamento 

comercializado mais barato, exceto nos casos de exceção a) e b) referidos em 4.1.1. [8,9]. Assim, 

as farmácias devem ter disponíveis para venda três medicamentos de cada grupo homogéneo de 

entre os cinco medicamentos com preço mais baixo [9]. Quando não existir na farmácia o 

medicamento escolhido pelo utente encomenda-se por telefone ou força-se na encomenda 

automática (Ver 3.2. Realização de encomendas) 

Após a faturação dos medicamentos, automatizada pelo SI, o farmacêutico deve garantir o 

seu uso correto, seguro e eficaz. Para isso informa acerca das precauções a ter durante a sua 

utilização, posologia e duração do tratamento [3]. Estas informações além de comunicadas 

oralmente podem também ser escritas na embalagem dos medicamentos [3]. 

Durante o estágio esforcei-me para garantir a correta toma da medicação, disponibilizando-

me para escrever a posologia nas embalagens e alertando para possíveis interações: por exemplo 

entre antibióticos e contracetivos orais. Nas precauções de utilização, alertei por exemplo para a 

toma dos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) após as refeições. Quanto à via de 

administração, alertei para a correta administração dos comprimidos vaginais. 

4.2.3.1. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os MEP contêm substâncias que atuam diretamente sobre o Sistema Nervoso Central (SNC), 

podendo ter ações depressoras ou estimulantes e podem ser utilizados em doenças psiquiátricas, 

oncologia ou como analgésicos ou antitússicos [10]. Devido ao risco iminente de induzirem 

habituação, ou dependência, quer física, quer psíquica, a dispensa de MEP está sujeita a controlo 
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mais apertado [10]. Os MEP têm de ser prescritos isoladamente e em receitas eletrónicas com a 

identificação de receita especial com as letras “RE” [9]. No momento da faturação o SI obriga ao 

preenchimento de dados como: nome do médico prescritor; nome e morada do utente; nome, 

morada e número do bilhete de identidade, da carta de condução ou número do cartão do cidadão e 

idade do adquirente [9]. É exigido arquivar uma cópia da receita na farmácia até três anos após a 

dispensa, e é enviada ao Infarmed uma lista das receitas aviadas com os dados do adquirente [9]. 

4.2.4. Regimes de comparticipação 

A comparticipação de medicamentos pretende garantir o acesso de medicação à população 

através do pagamento de uma parte por organismos comparticipantes.  

O SNS é a entidade responsável pelo maior número de utentes, possuindo dois regimes de 

comparticipação, o geral e o especial [9]. No regime geral os medicamentos são comparticipados 

mediante o seu escalão: no escalão A há comparticipação de 90%; no B 69%; no C 37%; no D 15% 

do valor do medicamento é pago pelo Estado [9]. No regime especial, incluem-se os pensionistas 

(receitas com a letra “R”), e medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou 

por grupos especiais de utentes, identificáveis pela menção de despachos, diplomas ou portarias 

que definem a sua comparticipação [9]. Medicamentos manipulados, produtos destinados ao 

autocontrolo da diabetes mellitus e produtos dietéticos com caráter terapêutico usufruem também 

de comparticipações especiais [9].  

Existem outras entidades que realizam comparticipação complementar ao SNS ou 

isoladamente: Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. (APDL), muito frequente devido 

à proximidade da Farmácia ao Porto de Leixões; o Serviço de Assistência Médico-Social do 

Sindicato dos Bancários (SAMS); EDP-Medicina Apoiada, S.A. (SAVIDA); diversos seguros de 

saúde; entre outros. Nestes casos é necessária a apresentação do cartão de beneficiário válido e se 

houver complementaridade ao SNS, este deve ser fotocopiado no verso da fotocópia da receita.  

 

4.3. Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são medicamentos não comparticipáveis que não obedecem aos critérios 

definidos para os MSRM, podendo a sua dispensa ser realizada mediante aconselhamento 

farmacêutico ou em situações de automedicação. 

4.3.1. Aconselhamento farmacêutico 

Segundo as BPF, no aconselhamento farmacêutico o farmacêutico responsabiliza-se pela 

seleção de um MNSRM ou de um tratamento não farmacológico com o objetivo de aliviar ou 

resolver um problema de saúde considerado como um transtorno menor ou sintoma menor de 

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

clínicas de outros problemas de saúde do doente [3]. Neste sentido é necessário avaliar a situação 

do utente através da observação do seu estado e de perguntas pertinentes, selecionar a melhor 

opção terapêutica tendo em atenção possíveis contraindicações, reações adversas e alergias e 
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aconselhar o MNSRM na posologia e duração do tratamento corretos. Deve alertar-se para a 

procura de um médico caso os sintomas persistam ou se agravem. 

Durante o meu estágio, além de ter realizado inúmeros aconselhamentos farmacêuticos, 

realizei quatro protocolos para auxilio no conselho de produtos para gripes e constipações, queda 

do cabelo, obstipação e diarreia, ficando estes protocolos na farmácia para futura consulta e 

adaptações necessárias (Ver Parte II 1. Protocolos de Aconselhamento).  

4.3.2. Automedicação 

A automedicação é definida como a instauração de um tratamento medicamentoso por 

iniciativa do próprio utente [3]. Nestas situações o farmacêutico tem um papel fundamental de 

forma a evitar problemas associados ao uso incorreto de medicamentos, promover o uso racional 

dos mesmos, tentar avaliar os sintomas e pertinência da medicação pedida, sugerir a melhor 

solução, e aconselhar a procura de um médico em situações mais graves. Durante a minha 

experiência tentei contribuir para evitar o uso impróprio de medicamentos, tendo conseguido em 

algumas situações aconselhar soluções mais adaptadas às situações clínicas do que as solicitadas.  

 

5. Dispensa de outros produtos 

Além dos medicamentos, existem outros produtos de venda permitida em farmácia, entre 

estes destacam-se os PCHC, os produtos dietéticos para alimentação especial, os produtos 

fitoterapêuticos e suplementos nutricionais, os dispositivos médicos, os medicamentos de uso 

veterinário (MUV) e os medicamentos homeopáticos. Os PCHC e os suplementos nutricionais são 

os alvos de maior número de pedidos de aconselhamento. Em relação aos MUV, são mais 

vendidos, principalmente no início do verão, os desparasitantes externos e internos. Em relação aos 

produtos dietéticos para alimentação especial, os mais comuns são os leites para as diferentes fases 

de crescimento e os suplementos nutricionais hiperproteicos e hipercalóricos. Tive oportunidade 

ainda de contactar com vários tipos de dispositivos médicos, desde material de penso para feridas, 

ligaduras, colares cervicais, meias de compressão, entre outros, fornecendo em alguns casos 

conselhos úteis de utilização.  

 

6. Outros serviços 

A Portaria n.º 1429/2007 de 2 de novembro, define outros serviços, além da dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde, que podem ser realizados na farmácia, de forma a promoverem 

a saúde e o bem-estar dos utentes [11]. A FB dispõe de instalações, equipamentos e materiais 

adequados à prestação dos serviços a seguir descritos. 

 

6.2. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

Estas determinações incluem o peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC) medidos 

numa balança eletrónica que pode ser utilizada por qualquer utente da farmácia e a pressão arterial 
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medida num tensiómetro também disponível para o público. Apesar destes aparelhos poderem ser 

utilizados sem auxílio, a nossa ajuda é muitas vezes requisitada. Na FB realiza-se ainda a 

determinação de colesterol total, triglicerídeos e glicemia. Estas medições constituem uma boa 

oportunidade para aconselhar hábitos alimentares mais saudáveis, promover a adesão à terapêutica 

se já estiver instituída e encaminhar para o médico assistente no caso de valores diferentes dos 

recomendados. As determinações são registadas num cartão fornecido pela Farmácia ao utente, 

para seu controlo ou para este apresentar ao médico. 

 

6.3. Aconselhamento nutricional 

A FB, em parceria com a Nutradvance
®
, disponibiliza os serviços de uma nutricionista para 

conselho nutricional.  

 

6.4. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão 

dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso [12]. A FB colabora na recolha 

destes medicamentos para um contentor específico, incentivando a sua correta eliminação. Além da 

recolha dos medicamentos, tive a oportunidade de realizar os procedimentos necessários ao seu 

envio, ou seja, selar o contentor, pesá-lo e preencher uma ficha em duplicado com o seu peso, que 

deve ser inferior a 20 kg, nome e número da farmácia.  

 

6.5. Recolha de radiografias usadas 

A AMI realiza anualmente a Campanha de Reciclagem de Radiografias durante um período 

determinado do ano, no entanto este período de recolha não coincidiu com o meu estágio [13]. 

 

6.6. Rastreios 

A FB participa em alguns rastreios com o intuito de promover a saúde e melhorar a 

qualidade de vida dos utentes. Estes são geralmente realizados em parcerias com determinados 

laboratórios. No estágio tive a oportunidade de assistir e participar no Rastreio da Insuficiência 

Venosa Crónica em parceria com a Boehringer Ingelheim
®
, e promover a participação no rastreio 

de Podologia a realizar-se no mês de julho. 

 

7. Fontes de informação 

Durante a dispensa de medicamentos consultei algumas das FI disponíveis na Farmácia, quer 

as obrigatórias como a Farmacopeia Portuguesa, Prontuário Terapêutico, Resumo das 

Características dos Medicamentos (RCM) e legislação em vigor publicada em Diário da República, 

quer as não obrigatórias, como o Índice Nacional Terapêutico, Manual Merck, Simposium 

Terapêutico, Martindale, Informação escrita de Laboratórios detentores de AIM, etc. 
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8. Relacionamento com profissionais de saúde e utentes 

O relacionamento com os utentes e outros profissionais de saúde é uma parte fundamental do 

estágio que vou transpor para o resto da vida profissional. No atendimento ao utente é necessário 

ter uma linguagem adaptada ao seu nível sociocultural, dando informações simples e claras [3]. A 

interação com outros profissionais de saúde começa pelo relacionamento saudável com os restantes 

membros da equipa e estende-se a médicos, enfermeiros, representantes da Indústria Farmacêutica, 

fornecedores, etc. No período de estágio contactei com o Centro de Saúde sempre que necessário e 

perante uma prescrição de um PCHC que já não se encontrava no mercado contactei também o 

dermatologista para fazer a substituição do tratamento.  

 

9. Medicamentos manipulados 

Os MM correspondem a qualquer medicamento preparado e dispensado em farmácia de 

oficina ou hospitalar segundo indicações compendiais de uma farmacopeia ou formulário, sob a 

responsabilidade de um farmacêutico [14]. Na FB, os MM não são muito procurados, no entanto os 

pedidos mais frequentes são de solução de álcool a 60% saturado em ácido bórico, vaselina 

salicilada e solução de ácido acético a 2%. Os MM devem ser prescritos em receita médica isolada, 

sendo apenas comparticipados se presentes no Despacho n.º 18694/2010 18 de novembro [9].  

Durante o meu estágio no laboratório, tomei conhecimento dos equipamentos, matérias-

primas e material de embalagem disponíveis bem como do registo de todos os MM preparados e 

respetivos boletins de análise, do registo dos movimentos e fichas de dados de segurança das 

matérias-primas, legislação em vigor para os MM e FI disponíveis. Pude também realizar a 

preparação, acondicionar e rotular um MM e preencher a ficha de preparação (Ver Anexo 2 - Ficha 

de preparação de um medicamento manipulado). 

 

10. Processamento do receituário e faturação 

O reembolso do valor comparticipado dos medicamentos depende do envio mensal do 

receituário e respetiva faturação à entidade responsável. O documento de faturação é impresso no 

verso das receitas aquando da dispensa de medicamentos e contém informações como identificação 

da farmácia e da DT, data da dispensa dos medicamentos, código do organismo comparticipante, 

número da receita, lote e série, número da venda e respetivo código de barras e toda a informação 

relativa aos medicamentos dispensados (nome, código de barras correspondente, dosagem, FF, 

tamanho da embalagem). Tudo isto tem de estar conforme para garantir a comparticipação. Neste 

âmbito, realizei um protocolo de conferência de receitas e um estudo dos erros mais frequentes na 

dispensa de medicamentos (Ver Parte II 2. Verificação do Receituário), além de auxiliar na 

conferência das receitas e lotes. 

Após conferência, as receitas são agrupadas por organismo comparticipante e por ordem 

numérica, em lotes de 30 receitas. Quando os lotes se encontram completos, são emitidos os 
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verbetes de identificação, nos quais consta a seguinte informação: nome da farmácia e respetivo 

código atribuído pelo Infarmed, código e designação do organismo comparticipante, mês e ano de 

faturação, tipo e número sequencial do lote, valor total, explicitado em PVP, parte paga pelo utente 

e pela entidade comparticipante. Posteriormente, o verbete é carimbado e anexado ao respetivo 

lote. No fim do mês, depois do fecho dos lotes, o SI emite a Relação de Resumo de lote que inclui 

o nome e código da farmácia, o mês e ano e os dados informativos da totalidade dos lotes, 

transcritos dos respetivos verbetes. Os lotes de receitas comparticipadas pelo SNS e associados são 

enviados para o Centro de Conferência de Faturas e os lotes referentes aos restantes organismos são 

enviados à Associação Nacional de Farmácias (ANF) que funciona como intermediário entre a 

farmácia e os organismos comparticipantes. 

Caso as entidades comparticipantes detetem incorreções que determinem a invalidação de 

algumas receitas, estas são devolvidas à farmácia, juntamente com o documento de justificação do 

motivo de devolução. Nestes casos a farmácia tem a opção de corrigir as receitas que são passíveis 

de correção, entrando estas na faturação do mês seguinte ou aceitar o erro como não corrigível e 

assumir o prejuízo.  

O fecho dos lotes é feito no último dia de cada mês e é emitida a fatura mensal ao organismo 

devido. De acordo com a Portaria n.º1428/2007 de 2 de novembro, as unidades de medicamentos 

dispensadas e o respetivo PVP devem ser comunicados ao Infarmed [15]. 

 

11. Formação contínua 

Segundo o Decreto-lei n.º 288/2001 de 10 de novembro, “Considerando a constante evolução 

das ciências farmacêuticas e médicas, o farmacêutico deve manter actualizadas as suas capacidades 

técnicas e científicas para melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua actividade, por forma que 

possa desempenhar conscientemente as suas obrigações profissionais perante a sociedade.” [16]. 

Neste sentido, a formação contínua constituiu uma parte significativa do meu estágio, ajudando, 

além da atualização científica, à iniciação no aconselhamento farmacêutico. As formações em que 

participei, realizadas tanto na Farmácia, como fora desta, encontram-se na lista em anexo (Ver 

Anexo 3- Lista de formações assistidas durante o estágio com descrição do laboratório/marca do 

formador, produtos/temas da formação e duração). 

 

12. Descrição Cronológica do Estágio 

O primeiro dia de estágio resumiu-se às apresentações a toda a equipa e também ao 

conhecimento do espaço interior da Farmácia. Foi-me ainda explicado onde e como se procedia à 

organização e arrumação dos produtos. A arrumação dos diversos produtos foi aliás a principal 

tarefa da primeira semana, para tomar contacto com os diversos fármacos, dispositivos médicos e 

dermocosméticos. 
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Ainda no fim da primeira semana, e depois de tomar contacto com o SI, passei para o setor 

de receção de encomendas, onde estive sempre acompanhada de outros colegas que me ensinaram 

os passos mais importantes e esclareceram qualquer dúvida que surgisse. Em relação às 

encomendas diretas aos laboratórios, pude conferi-las, ver a concordância com o pedido de compra 

e ainda observar a necessidade de, por vezes, realizar alguns cálculos, para confirmar se as 

condições de compra, em particular as condições comerciais, eram as previamente acordadas.  

Durante o estágio na área das encomendas, além de rececionar e criar encomendas, houve 

também a necessidade de proceder a devoluções de produtos. Nestas situações, é política da FB 

contactar previamente o fornecedor para informar da nossa intenção de devolução e garantir que 

esta é aceite. Este contacto fica registado bem como a descrição do motivo de devolução.  

Após a receção das encomendas, procedi à arrumação das mesmas, o que permitiu um 

melhor conhecimento de como se organizava o armazém, das suas particularidades e exceções. 

Durante esta fase, pude ainda preparar o contentor do VALORMED e fazer o registo para entrega. 

Aprendi também os princípios da gestão de encomendas, incluindo a seleção de 

fornecedores, assim como o funcionamento do SI em relação às encomendas automáticas. 

Quando já não encontrava dificuldades na receção das encomendas, acompanhei os colegas 

na dispensa de medicamentos. Neste sentido, foi-me explicado como funcionava o SI para esta 

tarefa, as regras relativas ao receituário e os pontos que era necessário ter em atenção. Ainda no 

primeiro mês pude experienciar o atendimento ao público.  

Nesta fase, a aprendizagem foi gradual, consoante as situações que surgiam. Aprendi, além 

do aviamento de receitas, a regularizar vendas suspensas, ou seja, vendas que tinham sido 

realizadas sem comparticipação. Foi necessário algum tempo para me adaptar às diferentes 

entidades de comparticipação e aos códigos correspondentes do Sifarma bem como para reconhecer 

as entidades que já não têm código para comparticipação, como por exemplo a Assistência na 

Doença aos Servidores Civis do Estado (ADSE) e as diversas portarias relativas a determinadas 

patologias ou a grupos especiais de utentes. 

As principais dificuldades nesta etapa foram, sem dúvida, os pedidos de aconselhamento 

solicitados pelos utentes em várias áreas. Em relação aos PCHC, além da ajuda dos colegas na 

explicação das diversas linhas, as formações foram uma mais-valia para agilizar esse atendimento. 

Em relação a conselhos sobre problemas de saúde, senti necessidade de rever os conceitos 

aprendidos durante o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), especialmente nas 

unidades curriculares de Fisiopatologia e Farmacoterapia. Também realizei alguns protocolos de 

aconselhamento (Ver Parte II 1. Protocolos de Aconselhamento). Tive algumas dificuldades na área 

da puericultura uma vez que no MICF este tema raramente foi abordado. Também aqui a 

colaboração dos colegas foi fundamental bem como duas formações nesta área (a formação da 

Mustela
®
 e a da Medela

®
). Nos dispositivos médicos aprendi os conselhos práticos de utilização.  
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Durante a experiência de atendimento ao público, auxiliei vários utentes na medição da 

pressão arterial e fiz a medição de valores bioquímicos como glicémia capilar, colesterol total e 

triglicerídeos. Nestas situações devemos avaliar os valores obtidos e fazer o seu registo, alertando o 

utente para os valores discordantes dos parâmetros aceitáveis e encaminhando-o se necessário para 

o médico. Tive também a oportunidade de fazer a pesagem de um recém-nascido. Relativamente ao 

aconselhamento nutricional fiz a sua divulgação e encaminhei utentes fazendo as marcações 

sempre que achei que ser justificava.  

Uma vertente importante do atendimento é a interação com os utentes. Aprendi a lidar com 

as diversas situações que surgem diariamente e que nem sempre são fáceis. Os colegas foram-me 

sugerindo formas assertivas para de gerir cada circunstância. 

Durante o atendimento tive a necessidade de contactar com outros profissionais de saúde 

(Ver 8. Relacionamento com profissionais de saúde e utentes) e ainda consultar FI. 

Fora dos picos de atendimento, além de ajudar na arrumação dos produtos, pude constatar 

como se realizam as listagens de inventário e ajudei a conferi-las. São emitidas listas parciais de 

grupos de medicamentos e dermocosmética para contagem. Realço as benzodiazepinas, cujo 

controlo na FB é feito mensalmente. Observei a realização de cópias de segurança dos dados 

armazenados no SI, que também se procede mensalmente. Quanto ao registo de temperatura e 

humidade, tomei conhecimento dos termohigrómetros existentes e vi como se transferem os valores 

obtidos para uma base de dados.  

Quando já tinha experiência no atendimento, realizei a tarefa de conferir lotes de receitas 

para diminuição dos erros no envio (Ver Anexo 4 – Protocolo para verificação do receituário na 

FB). 

Quando surgiu um pedido de um MM, tive a oportunidade de proceder à sua preparação. Na 

preparação, senti que as aulas práticas do MICF de Tecnologia Farmacêutica foram uma grande 

ajuda, tanto para a preparação do MM propriamente dita, como na consulta do Formulário 

Galénico, no preenchimento da ficha de preparação e no cálculo do preço; foi apenas necessário 

relembrar esses procedimentos.  

No restante período do estágio, além de praticar o atendimento ao público, realizei os 

trabalhos de vertente prática, registando todos os dias os eventuais erros detetados aquando da 

verificação do receituário. Fiz também um mapa cronológico que ficou afixado na Farmácia das 

ações promocionais, ações de conselho dermocosmético e de rastreios (Ver Parte II 3. Marketing). 

 

13. Conclusão 

Durante os seis meses de estágio tive a oportunidade de adquirir os conhecimentos práticos e 

aplicar os conhecimentos teóricos fundamentais para exercer a atividade de farmacêutica com o 

maior grau de qualidade e responsabilidade inerentes à profissão, que me irão acompanhar no resto 

da minha vida profissional. 
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Parte II 

A segunda parte do relatório contempla o desenvolvimento dos trabalhos realizados ao longo 

do estágio. Estes trabalhos envolveram a redação de quatro protocolos de aconselhamento sobre 

temas frequentemente requeridos pelos utentes da farmácia, a redação de um protocolo de 

verificação do receituário e o controlo dos erros mais frequentes, trabalho realizado para gestão da 

qualidade no aviamento de receitas médicas, e a organização de um calendário com os eventos de 

marketing a serem realizados na farmácia. 

 

1. Protocolos de Aconselhamento 

Os protocolos de aconselhamento desenvolvidos abordaram temas em que houve a 

necessidade de esquematizar as opções de aconselhamento farmacêutico, quer devido à elevada 

procura por parte dos utentes, quer pela grande oferta a nível de fármacos de venda livre para as 

situações em causa, ou ainda devido à procura de classes farmacêuticas, cuja dispensa sem um 

conselho apropriado pode criar situações prejudiciais à saúde do utente. 

 

1.1. Gripes e Constipações 

O primeiro protocolo de aconselhamento redigido foi sobre o tema “Gripes e Constipações”, 

uma vez que quando iniciei o atendimento ao público este era o tópico de aconselhamento mais 

solicitado pelos utentes.  

Tal não é surpresa, uma vez que as vulgarmente chamadas gripes e constipações são infeções 

agudas do trato respiratório superior que afetam um elevado número de indivíduos, levando a 

restrições das atividades diárias, culminando em idas ao médico e ausência ao trabalho [17].  

Causadas por vírus, tais como rhinovirus humano, coronavírus humano, influenza, 

parainfluenza, vírus sincicial respiratório, metapneumovírus humano, entre outros, a sua 

transmissão pode ocorrer através de secreções infetadas, por contacto direto pessoa-pessoa, através 

de superfícies ou através de aerossóis [18]. Estas infeções apresentam sazonalidade que varia 

ligeiramente consoante o agente causal, começando a aumentar a sua incidência no outono, com 

pico no inverno e diminuindo na primavera [18]. 

Os sintomas da infeção aparecem após um período de incubação que varia com o vírus 

infetante, têm um pico geralmente por volta do segundo a terceiro dia após a infeção e duram entre 

sete a dez dias [18]. A sintomatologia mais comum inclui garganta inflamada, rinorreia, epífora, 

espirros, febre, dores de cabeça e dores musculares, tosse e congestão nasal [17].  

1.1.1. Tratamento sintomático 

Apesar de ser uma doença autolimitada, o impacto dos sintomas na qualidade de vida leva à 

procura de uma resolução mais rápida. No entanto, ao contrário da crença popular, o uso de 

antibióticos não proporciona a cura, uma vez que esta não é causada por bactérias, sendo portanto o 

tratamento apenas sintomático [18]. 
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O tratamento sintomático exige o conhecimento de como cada sintoma é desenvolvido, de 

forma a combatê-lo. Os sintomas são o resultado da resposta do organismo à infeção viral das vias 

respiratórias superiores. Acredita-se que o fator que mais contribui para o desenvolvimento dos 

sintomas é a resposta imune à infeção e não a lesão das vias respiratórias. As principais células que 

controlam a invasão dos agentes patogénicos são os macrófagos, que após ativação dos recetores 

toll-like da sua superfície, pelas células virais, ativam uma resposta aguda, iniciando a produção de 

citoquinas. As citoquinas recrutam as outras células do sistema imunitário, iniciam a inflamação e 

conduzem aos sintomas sistémicos como a febre. Por outro lado, pensa-se que os sintomas locais 

são mediados pelas bradicininas [19]. 

1.1.1.1. Espirros e rinorreia 

Os espirros são um dos sintomas iniciais das infeções agudas do trato respiratório superior e 

são mediados pelos nervos do trigémeo, os quais enervam o epitélio nasal e a nasofaringe anterior 

com fibras sensoriais. Estes são estimulados pela resposta inflamatória na cavidade nasal e na 

nasofaringe. A teoria de que o espirro é mediado pelos recetores de histamina nos nervos do 

trigémeo é corroborada pelos espirros provocados após administração intranasal de histamina. A 

informação conduzida pelos nervos leva a um reflexo das vias motoras e parassimpáticas do nervo 

facial e dos músculos respiratórios. Assim sendo, estes coordenam as ações inspiratórias e 

expiratórias, enquanto que o ramo parassimpático do nervo facial coordena o lacrimejo e a 

congestão nasal [19]. A rinorreia é um dos sintomas iniciais das síndromes gripais que muitas vezes 

acompanha o espirro e resulta de uma secreção glandular reflexa provocada pela estimulação dos 

nervos do trigémeo nas vias respiratórias, de modo semelhante aos espirros [19]. 

Tendo em conta o processo desencadeado para o reflexo do espirro, a arma farmacológica 

que parece mais adequada e não sujeita a receita médica são os anti-histamínicos. Também 

denominados como antagonistas dos recetores H1, estas moléculas bloqueiam a ação da histamina 

no recetor H1 nas células do trato respiratório, assim como do trato gastrointestinal e vasos 

sanguíneos [20]. Os anti-histamínicos de primeira geração têm-se provado mais eficazes no alívio 

dos sintomas relacionados com as gripes e constipações, provavelmente por serem os únicos 

capazes de atravessar a barreira hematoencefálica (BHE) e pela ação antagonista competitiva dos 

recetores da acetilcolina [21]. Os anti-histamínicos não sujeitos a receita médica disponíveis na 

farmácia são a fexofenadina (Telfast 120
® 

(Sanofi-Aventis)) e a cetirizina, presente no Cetix
®
 

(Medinfar Consumer Health) e no Heperpoll
®
 (Stada, Lda), ambos anti-histamínicos de segunda 

geração [22]. O Telfast 120
® 

pode ser administrado a crianças a partir dos 12 anos na posologia de 

um comprimido por dia, nunca devendo ultrapassar as 240mg diárias [23]. O Cetix
®
 e o Heperpoll

® 

contêm 10 mg de cetirizina e estão disponíveis na forma de comprimidos para chupar [24,25]. A 

posologia recomendada é de um comprimido por dia para crianças a partir dos 12 anos e meio 

comprimido para crianças a partir dos 6 anos [24, 25]. Nenhum destes anti-histamínicos deve ser 



17 

 

recomendado a grávidas [23-25]. Apesar de a sonolência ser um efeito adverso raro, aconselha-se 

sempre a toma à noite, devido a diferenças interpessoais. 

1.1.1.2. Garganta irritada 

Outro sintoma inicial das gripes e constipações é a sensação de garganta irritada, sintoma 

associado a uma infeção viral que se inicia na nasofaringe, conduzindo à libertação de bradicinina. 

Esta e as prostaglandinas atuam nas terminações nervosas sensoriais da via respiratória. A sensação 

de garganta irritada pode evoluir para dor de garganta que pode estar a associada a infeções 

bacterianas secundárias. A dor sentida é mediada pelos nervos cranianos que enervam a 

nasofaringe e a faringe [19].  

Este sintoma é mais rapidamente aliviado com o uso de pastilhas, sprays ou colutórios, 

contendo antissépticos, analgésicos locais e, em alguns casos, anti-inflamatórios. A FF mais eficaz 

são as pastilhas, uma vez que libertam as substâncias ativas lentamente, à medida que se vão 

dissolvendo. Por outro lado, uma percentagem dos sprays pode ser deglutida antes de atuar no local 

desejado. Os colutórios podem também não chegar eficazmente ao local da inflamação, devido ao 

reflexo de vómito [26]. Por estas razões, o aconselhamento recai sobre as pastilhas, que têm ainda 

melhor aceitação por parte do utente. Tendo em atenção as opções disponíveis na farmácia, quando 

os sintomas estão ainda na fase inicial pode-se aconselhar Mebocaína forte
® 

(Novartis Consumer 

Health) ou Colluduo
®
 (Johnson & Johnson, Lda.), e quando a garganta já se encontra mais 

inflamada e há dificuldade em deglutir, o aconselhamento incide em pastilhas com anti-

inflamatório como a Tantum Verde pastilhas
®
 (Angelini Farmaceutica) ou Mebocaína Anti-inflam

® 

(Novartis Consumer Health). A Mebocaína forte
® 

contém tirotricina, antibiótico com ação 

bacteriostática, e cloreto de cetilpiridínio como antisséptico com ação bactericida, que atua por 

mecanismos de alteração da permeabilidade das membranas citoplasmáticas, com perda dos 

constituintes vitais das bactérias, e ainda por destruição do mecanismo de respiração oxidativa 

intrínseco [27]. Como anestésico local, contém o cloridrato de oxibuprocaína que atua por 

diminuição da permeabilidade celular aos iões de sódio, impedindo a despolarização da membrana 

neuronal com bloqueio dos impulsos nervosos [27]. O Colluduo
®
 contém a cloro-hexidina com 

ação antibacteriana, por um mecanismo de aumento da permeabilidade das membranas bacterianas, 

por adsorção a estas, e ainda benzocaína, anestésico local com mecanismo de ação sobreponível ao 

da oxibuprocaína [28]. O Tantum Verde pastilhas
® 

sabor limão, menta, eucalipto ou laranja-mel 

contém cloridrato de benzidamina, composto com ação anti-inflamatória e analgésica, que atua 

como os AINEs, que irão ser discutidos adiante, por inibição da produção de prostaglandinas, e por 

impedir a libertação dos mediadores inflamatórios pelas células do sistema imunitário através da 

estabilização dos lisossomas e membranas celulares [29,30]. O Tantum Verde pastilhas
®
 sabor 

original contém também o analgésico local benzocaína [31]. Por último, a Mebocaína Anti-inflam
® 

contém, como o nome sugere, o anti-inflamatório e analgésico benzidamina e ainda o álcool 2,4-

diclorobenzil, como antisséptico [30]. Estas pastilhas não devem ser indicadas a crianças com 
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menos de 6 anos e a sua posologia, embora variando com a idade e com a pastilha em causa, é, 

regra geral, uma pastilha de 4 em 4 horas, tendo sempre em atenção a dose máxima de cada 

pastilha e nunca num espaço inferior a 2 horas [27-30]. Os utentes devem ser informados que 

devem deixar a pastilha dissolver-se na boca e ainda alertados para evitarem a ingestão de 

alimentos imediatamente após a toma da pastilha, devido ao efeito anestésico local [27-30, 32]. 

1.1.1.3. Febre, dores de cabeça e dores musculares 

A febre, dores de cabeça e dores musculares são também sintomas que surgem na fase inicial 

da infeção viral. A febre é muitas vezes precedida por arrepios frios causados pela descida da 

temperatura da pele devido à vasoconstrição dos vasos sanguíneos da derme. No entanto, estudos 

comprovam que a administração de substâncias pirogénicas causam arrepios e tremores, mesmo 

quando a temperatura corporal e da pele se mantêm, o que poderá significar que estes sintomas são 

controlados a nível central, induzidos pela ação das citoquinas nos centros de regulação da 

temperatura no hipotálamo e percecionados a nível do córtex cerebral [19]. Acredita-se que a febre 

é também estimulada por citoquinas com ações pirogénicas que são libertadas em resposta à 

infeção viral por macrófagos e outras células imunitárias, sendo as principais a interleucina 1 e 6, 

que presumivelmente atravessam a BHE ou atuam ao nível do nervo vagal, sinalizando o 

hipotálamo para aumentar a temperatura basal [19]. A origem das dores de cabeça não está ainda 

comprovada, porém pensa-se que terá também origem nas citoquinas libertadas em resposta à 

infeção viral. Esta teoria é suportada por dados que indicam que a dor de cabeça induzida por 

citoquinas é acompanhada de sintomas como cansaço, perda de apetite, mal-estar, náuseas, entre 

outros - sintomas muitas vezes associados também às gripes e constipações [19]. As dores 

musculares podem ser explicadas pela produção de prostaglandina E2, em resposta às citoquinas, 

ao nível do músculo esquelético, e que atua nos recetores periféricos da dor [19]. 

Os fármacos disponíveis para atuar nestes sintomas pertencem à classe dos AINEs, dos quais 

o ácido acetilsalicílico 500mg, o ibuprofeno 200mg e o paracetamol 500mg são de venda livre, isto 

é, não sujeita a receita médica [22]. Estes fármacos atuam fundamentalmente por inibição da 

síntese de prostaglandinas através da inibição de uma enzima que intervêm na sua biossíntese, a 

cicloxigenase (COX) [33]. A Aspirina
® 

(Bayer Portugal), que contém 500mg de ácido 

acetilsalicílico, pode ser aconselhada até um máximo de 4000 mg diárias, com tomas espaçadas de 

6 em 6 horas, por exemplo [34]. Não deve ser aconselhada a menores de 16 anos devido ao risco de 

desenvolvimento do Síndrome de Reye’s, doença rara que ocorre após infeções virais que cursa 

com graves danos hepáticos e encefálicos [34]. No caso do ibuprofeno 200 mg, podem ser tomados 

entre 1 a 2 comprimidos, de 8 em 8 horas, até um máximo de 1200 mg diárias [34]. O paracetamol 

500 mg, apesar de não apresentar efeitos anti-inflamatórios sobreponíveis aos fármacos anteriores, 

é o único fármaco do grupo que pode ser aconselhado a grávidas e a primeira opção no caso de 

crianças com idade inferior a 12 anos. Em adultos, podem ser aconselhados 1 a 2 comprimidos, de 

6 em 6 horas, não ultrapassando as 4000 mg diárias [34]. Apesar de serem fármacos seguros, os 
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AINEs não devem ser aconselhados a doentes hepáticos ou renais sem autorização médica [33]. É 

necessário ainda ter em atenção que a inibição da enzima COX leva a uma inibição da agregação 

plaquetária, mais importante no caso do ácido acetilsalicílico devido a esta inibição ser irreversível, 

podendo resultar em hemorragias, devendo estes fármacos ser desaconselhados em doentes 

hipocoagulados [33,34]. Devido à inibição da síntese de prostaglandinas protetoras da mucosa 

gastrointestinal e consequente risco de irritação gastrointestinal, os AINEs devem ser tomados após 

as refeições [33].  

1.1.1.4. Tosse 

A tosse é também um sintoma associado às infeções virais do trato respiratório, sendo 

mediada pelo nervo vagal, por estimulação de nervos sensoriais ao nível da laringe. Regra geral, a 

tosse associada a estas infeções é inicialmente seca e não produtiva, causada por uma 

hiperatividade do reflexo da tosse, devido aos efeitos dos mediadores inflamatórios nas 

terminações nervosas da via respiratória superior. Apenas mais tarde ocorre a tosse produtiva 

devido à propagação da inflamação até às vias respiratórias inferiores com estimulação da 

produção de muco [19].  

Em casos de tosse seca, existem dois tipos de antitússicos disponíveis para venda livre na 

farmácia, os antitússicos de ação central e os de ação periférica [35]. Os antitússicos de ação 

central, como o dextrometorfano, atuam, como o nome sugere, ao nível do SNC inibindo os 

estímulos aferentes no centro da tosse [20, 36]. Devido à ação ao nível central existe o risco de 

sedação se as doses recomendadas forem ultrapassadas [35]. A levodropropizina tem atividade 

antitússica periférica, inibindo a ação das fibras nervosas ao nível do trato respiratório [35]. O 

xarope Tussoral
® 

(Sanofi-Aventis) contém 1,8mg/ml de dextrometorfano, estando o seu uso 

limitado a adultos com idade superior a 15 anos, sendo a dose recomendada de 15 ml, de 8 em 8 

horas, até um máximo de 60 ml por dia [36]. O Levotuss
®
 (Dompé Farmaceutici S.A.) xarope 

contém 6mg/ml de levodropropizina e a posologia aconselhada é de 10 ml de 8 em 8 horas [37]. 

Qualquer antitússico está contraindicado em casos de tosse crónica, asma ou tosse produtiva, neste 

último caso, pelo risco de obstrução das vias respiratórias devido à acumulação de secreções [33]. 

Se os sintomas persistirem após 1 semana de tratamento os utentes devem ser aconselhados a 

consultar um médico.  

Para a tosse produtiva estão disponíveis na farmácia antitússicos mucolíticos. Estes atuam 

por diminuição da viscosidade do muco, por estimulação da síntese de surfactantes pulmonares e 

por quebra das ligações químicas nas moléculas do muco, processos que auxiliam na remoção das 

secreções através do reflexo da tosse [32,38]. O aconselhamento pode passar por três moléculas 

com esta ação mucolítica, o ambroxol no xarope Mucosolvan
®
 (Unilfarma), a bromexina no xarope 

Bisolvon Linctus
®
 (Unilfarma) e a carbocisteína no Mucoral

®
 (Sanofi). O Mucosolvan

® 
deve ser 

indicado duas vezes ao dia, numa dose de 10 ml; o Bisolvon Linctus
®
 Adulto em doses de 5 ml, 

três vezes ao dia,
 
e o Mucoral

® 
uma colher de sopa 4 vezes diárias [39-41]. Os tratamentos devem 
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ser acompanhados por uma ingestão adequada de água devido à sua ação demulcente e expetorante 

[32]. Nenhum dos mucolíticos deve ser aconselhado em casos de utentes com úlceras [39-41]. É 

necessário ter em atenção, no aconselhamento de antitússicos, que a toma de antitússicos para tosse 

seca e de mucolíticos em conjunto é contraproducente, uma vez que ocorre estimulação da tosse 

por um lado, e inibição por outro, podendo mesmo resultar numa acumulação de expetoração 

prejudicial para o utente [39-41]. 

1.1.1.5. Congestão nasal 

A congestão nasal é um sintoma tardio das gripes e constipações, que ocorre devido à 

dilatação das veias do epitélio nasal e que leva à obstrução das vias respiratórias [19]. A dilatação é 

causada pelos vasodilatadores que medeiam a resposta inflamatória do organismo, mediadores 

como a bradicinina [19]. Ocorrem ainda ciclos de congestão/descongestão nasal mediados pelos 

nervos simpáticos vasoconstritores. Estes ciclos apresentam assimetria, podendo, no mesmo 

momento, uma via respiratória estar congestionada e a outra não [19].  

Os descongestionantes nasais atuam como agonistas dos recetores α do sistema nervoso 

simpático provocando vasoconstrição e reduzindo a sensação de edema associada à inflamação 

[20,33]. Os descongestionantes disponíveis contêm os vasoconstritores fenilefrina, oximetazolina e 

xilometazolina, sendo os dois últimos de ação mais prolongada [33]. A Neo-Sinefrina
®
 (Omega 

Pharma Portuguesa) gotas nasais contém 5mg/ml de cloridrato de fenilefrina e a administração 

deve ser de 2 a 3 gotas, de 4 em 4 horas [42]. O Nasorhinathiol
®
 (Sanofi-Aventis), o Nasex

® 

(Janssen-Cilag Farmacêutica) e o Vicks Vapospray
®
 (Laboratorios Vicks, S.L.) contêm 0,5 mg/ml 

de oximetazolina e podem ser aplicados em gotas, 3 de 12 em 12 horas, ou por nebulização, 2 de 12 

em 12 horas [43-45]. O Vibrocil Actilong
® 

(Novartis Consumer Health), novo nome da Otrivina
® 

(Novartis Consumer Health), é composto por 1mg/ml de xilometazolina, podendo ser 

administradas 3 gotas até um máximo de 4 vezes diárias, ou 2 nebulizações também 4 vezes por dia 

[46]. O Vibrocil
®
 (Novartis Consumer Health), além de conter 2,5 mg de fenilefrina, contém 

também o anti-histamínico dimetindeno, sendo uma opção mais indicada para casos de rinite 

alérgica [46]. Este tipo de moléculas não deve ser utilizado por longos períodos de tempo, mais 

exatamente por um período superior a 5 dias, devido à possibilidade de um efeito rebound, ou seja, 

o seu uso provocar vasodilatação e congestão nasal [20,33]. Devido à possibilidade de efeitos 

cardíacos dos agonistas α, estes fármacos não devem ser utilizados por indivíduos hipertensos ou 

com outros problemas cardíacos [20,33]. Por este motivo, o aconselhamento passa inicialmente por 

uma água do mar hipertónica que, devido ao seu enriquecimento com sais minerais, tem um efeito 

osmótico nas células da mucosa nasal, aliviando os sintomas de congestão. Por outro lado, podem 

aconselhar-se sprays com princípios aromáticos, como o mentol, que causam uma sensação de 

frescura devido a uma interação com os terminais nervosos, aliviando os sintomas sem os efeitos 

indesejáveis dos descongestionantes clássicos. Como exemplo temos o Vicks Inalador
®
 

(Laboratorios Vicks, S.L.) e o Rhinomer intense eucalyptus
®
 (Novartis Consumer Health) [47]. 
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1.1.1.6. Associação de sintomas 

Uma vez que os sintomas raramente ocorrem sozinhos, podem ser necessárias associações de 

princípios ativos. Para aumentar a adesão ao tratamento, já existem no mercado formulações com 

os princípios indicados para gripes e constipações. Quando existem sintomas de febre, dores de 

cabeça ou musculares, espirros, rinorreia ou lacrimejar, podem ser aconselhadas associações de 

AINEs e anti-histamínicos como o Cêgripe
® 

(Johnson & Johnson, Lda.), o Antigrippine
®
 

(GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) e o Ilvico N
®
 (Merck S.A.). O Cêgripe

®
 é constituído por 

500 mg de paracetamol e 1 mg clorofeniramina, e a posologia aconselhada é de 2 comprimidos, de 

8 em 8 horas [48]. O Antigrippine
®
, além do paracetamol (250 mg) e do anti-histamínico 

(mepiramina), contém ainda 30 mg de cafeína, aconselhando-se a toma de 2 comprimidos a cada 6 

horas [49]. A presença de cafeína deve ser alertada aos utentes com hipertensão arterial [49]. A 

associação de cafeína ao paracetamol tem sido relacionada a um aumento da ação analgésica do 

anti-inflamatório, ação esta que não é conseguida apenas com a cafeína [50, 51]. Por outro lado, 

estão também reportadas melhorias no bem-estar geral dos doentes e na capacidade de alerta [50, 

51]. No entanto, em todos os estudos analisados, as concentrações de paracetamol e cafeina são 

superiores às presentes no Antigrippine
®
 [50, 51]. O Ilvico N

®
 contém 250 mg de paracetamol, 3 

mg do anti-histamínico bromofeniramina, 10 mg de cafeína e ainda 30 mg de vitamina C, 

aconselhando-se a toma de 2 comprimidos de 8 em 8 horas [52]. A vitamina C, ou ácido ascórbico, 

parece reduzir a duração dos sintomas gripais [53]. Nas situações em que os sintomas anteriores se 

encontram ainda associados a congestão nasal, pode ser aconselhada a toma de Griponal
®
 (Merck, 

S.A.) que contém 500 mg de paracetamol, 4 mg de clorofenamina e 10 mg de fenilefrina, na forma 

de comprimidos efervescentes. A posologia indicada é de 1 comprimido de 8 em 8 horas [32]. Esta 

associação demonstrou-se mais eficaz e tão segura quanto o placebo [17]. Em casos que associam 

dores ou febre à congestão nasal, pode-se indicar Sinutab II
®
 (Johnson & Johnson, Lda.) que é 

composto por 500 mg de paracetamol e 30 mg pseudoefedrina, como descongestionante nasal, em 

2 comprimidos a cada 6 horas [54]. O uso de descongestionantes nasais por via oral pode resultar 

em efeitos sistémicos como nervosismo, excitabilidade, agitação ou insónia - sintomas sentidos em 

caso de sobredosagem [33, 54]. Em todos os casos anteriores, os utentes devem ser alertados para 

não associar outros fármacos contendo paracetamol e a tomar os comprimidos após as refeições, 

sendo as contraindicações e advertências do paracetamol válidas também nestas situações [48, 49, 

52, 54]. 

1.1.2. Grupos especiais 

Em relação às crianças com idade inferior a 12 anos, é política da FB aconselhar apenas a 

toma de paracetamol e encaminhar para o médico. Apesar de existirem xaropes para a tosse e 

descongestionantes nasais não contraindicados nestas idades, estes são apenas aconselhados em 

casos sem febre. No aconselhamento a idosos é necessária maior atenção, uma vez que a 

probabilidade de outras doenças concomitantes é superior, aumentando o risco de interações 
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medicamentosas e contraindicações. Assim sendo, no caso de sintomas persistentes estes serão 

também encaminhados para consulta médica. No caso de grávidas, como foi referido 

anteriormente, apenas está aconselhado o uso de paracetamol. 

1.1.3. Resultado, recetividade e melhorias 

Em suma, este estudo permitiu a sistematização do aconselhamento em casos de sintomas 

gripais, resultando num protocolo de aconselhamento (Ver Tabela 1) organizado por sintomas, com 

as opções de aconselhamento e as advertências mais importantes. Este consiste num quadro 

sistemático e com vocabulário simples, de forma a permitir uma consulta rápida. O protocolo foi 

um importante suporte para um atendimento mais rápido e eficaz, auxiliando na sistematização das 

perguntas a fazer no momento do aconselhamento e na escolha das melhores opções para cada 

caso, bem como nas advertências necessárias. Este foi impresso e ficou na farmácia para consulta 

futura, tendo já sido utilizado por dois novos estagiários, auxiliando a sua iniciação ao 

aconselhamento farmacêutico. Houve também feedback positivo por parte dos utentes; por exemplo 

um utente que aconselhei voltou à farmácia, após indicação de uma água do mar hipertónica para a 

congestão nasal, referindo que rapidamente lhe aliviou os sintomas iniciais. Foi portanto 

demonstrada uma recetividade positiva por parte da farmácia e utentes. Devido à variação 

constante dos produtos disponíveis na farmácia para cada situação, há a possibilidade e necessidade 

de ir adaptando o protocolo para que se encontre sempre atualizado.  
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Tabela 1- Protocolo de Aconselhamento para situações de Gripes e Constipações 

 

1.2. Queda do cabelo 

O segundo protocolo de aconselhamento que desenvolvi foi sobre os cosméticos utilizados 

em situações de Queda do Cabelo, pois no fim do mês de março surgiram vários pedidos de 

aconselhamento nesta vertente, o que pode ser justificado por uma queda do cabelo sazonal.  

1.2.1. O cabelo 

Em primeiro lugar, é necessário entender que o cabelo é um tipo de pelo e, assim sendo, é 

composto por uma raiz, a parte interna, e uma haste, a parte externa visível, e por três camadas, 

cutícula, córtex e medula. Os pelos são produzidos no folículo piloso, uma invaginação do tecido 

epidérmico na derme. O folículo piloso é composto: por um bolbo piloso de onde imergem os 

pelos; por uma papila folicular que é irrigada por vasos sanguíneos; pela matriz germinativa 

constituída por melanócitos e por células epiteliais que originam o pelo [55]. Os folículos estão 

Sintomas Opções Advertências 

1.Congestão Nasal 

- Água do mar hipertónica 

- Rhinomer intense eucalyptus
®
 

- Vicks inalador
®
 

- Nasex
®
 

- Nasorhinathiol
®
 

- Neo-sinefrina
®
 

- Vicks vapospray
®
 

- Vibrocil actilong
®
 

- Vibrocil
®
 (rinites/sinusites) 

Máx. 5 a 7 dias 2 a 3 x/dia 

Interação com anti-hipertensores 

2. Dor, febre, inflamação 

garganta 

- Paracetamol (500 mg 2cp 6h/6h) 

- Ibuprofeno (200mg 2cp 8h/8h) 

- Ác. Acetilsalicílico 

Depois das refeições 

Atenção hipocoagulados! 

3. Espirros, rinorreia, lacrimejar 
- Telfast 120

®
  

- Cetix
®
 

- Heperpoll
®
 

1x/dia (à noite) 

2. + 3. 
- Cêgripe

®
 

- Antigrippine
®
 

- Ilvico N
®
 

2 cp 8h/8h 

Depois das refeições 

Atenção hipertensos (cafeína)! 

1. + 2. - Sinutab II
®
 

2 cp 6/6h 

Depois das refeições 

1. + 2. + 3. - Griponal
®
  

4. Tosse com expetoração 

- Bissolvon Linctus
®
 

- Mucosolvan
®
  

- Mucoral
®
 

Toma adequada de água 

5. Tosse seca 
- Tussoral

®
  

- Levotuss
®
 

Contraindicado: asma, tosse produtiva, 

tosse crónica 

6. Dor de garganta 

- Mebocaína anti-inflam
®
 

- Mebocaína forte
®
 

- Tantum Verde
®
 

- Colluduo
®
 

Evitar antes das refeições 

  



24 

 

organizados em unidades foliculares, onde cada unidade é composta por um folículo central 

rodeado por folículos secundários. O músculo eretor encontra-se fundamentalmente ligado ao 

folículo central e tem uma ligação variável aos folículos secundários [56]. 

1.2.1.1. Ciclo de crescimento 

Para entender os processos que desencadeiam a queda do cabelo é necessário conhecer, em 

primeiro lugar, o ciclo natural do seu crescimento. O ciclo realiza-se em três fases, a fase de 

crescimento ou anagénese, a fase de regressão ou catagénese e a fase de repouso ou telogénese. A 

anagénese tem uma duração entre dois a seis anos e caracteriza-se pelo crescimento contínuo do 

cabelo entre 0,1 a 0,5 mm diários devido à proliferação das células da matriz germinativa [55, 57]. 

Na catagénese, que dura entre duas a três semanas, ocorre uma atrofia das células da papila 

folicular e apoptose dos queratinócitos, causando uma subida do folículo [55, 557]. Na fase final, a 

telogénese, existe uma inatividade total do folículo piloso que permanece entre três a quatro meses 

e que eventualmente resulta na queda do cabelo [55, 57]. Após estas fases o ciclo recomeça, 

estando ainda por descobrir se a queda do cabelo é um processo ativo ou passivo que resulta da 

anagénese subsequente [57]. Nos recém-nascidos, os folículos pilosos encontram-se sincronizados. 

No entanto, durante o primeiro ano de vida, o sincronismo perde-se estando cada folículo numa 

fase independentemente dos folículos que o rodeiam, com um mecanismo de regulação próprio, 

influenciado por fatores sistémicos como hormonas, citoquinas e fatores de crescimento, e fatores 

externos como toxinas, nutrientes e vitaminas [57, 58]. Assim sendo, em circunstâncias normais, 

encontram-se, em média, 85 % dos cabelos em fase de crescimento, 1 % em regressão e 14 % em 

repouso, com uma queda de entre 100 a 150 cabelos por dia [55]. 

1.2.1.2. Causas e tipos de queda  

Tendo em conta a sociedade atual em que o cabelo forte e denso é associado a indivíduos 

jovens, saudáveis e atrativos, tanto no sexo feminino, como masculino, é natural que a queda 

exacerbada do cabelo conduza à perda de confiança e, muitas vezes, a sintomas iniciais de 

depressão, levando a uma rápida procura de soluções [59].  

Existem vários fatores que levam à queda anormal do cabelo, como disfunções endócrinas, 

predisposição genética, doenças, fármacos, alimentação, autoimunidade, defeitos estruturais, entre 

outros [60]. Além da alopecia provocada pela dermatofitose capilar ou tinha e a tricotilomania que 

se trata de um distúrbio psicológico que consiste em arrancar o próprio cabelo, os outros tipos de 

alopecia resultam de disfunções do ciclo folicular, os eflúvios anágenos e os eflúvios telógenos [57, 

61]. Nos eflúvios anágenos ocorre a queda de cabelos em fase anagénica devido à paragem mitótica 

provocada por danos no bolbo piloso, com consequente enfraquecimento dos cabelos parcialmente 

queratinizados, resultando numa queda de cabelos sem raiz [57]. Exemplos são a alopecia causada 

por quimioterapia, radioterapia ou exposição a toxinas como, por exemplo, metais pesados [57]. A 

alopecia areata, uma alopecia focal, é a causa de eflúvio anágeno mais comum e trata-se de uma 

doença autoimune onde citoquinas produzidas por linfócitos infiltrados no folículo induzem a 
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apoptose dos queratinócitos [57]. Os eflúvios telógenos podem ser divididos em cinco tipos, a 

libertação anagénica imediata, a libertação anagénica tardia, a libertação telogénica imediata, a 

libertação telogénica tardia e a anagénese encurtada [57]. Na libertação anagénica imediata, os 

folículos iniciam a telogénese antes da altura devida - este é o tipo de alopecia que ocorre após 

episódios de febre muito elevada devido à indução da apoptose dos queratinócitos pelos pirogénios 

[57]. Um exemplo da libertação anagénica tardia ocorre em mulheres pós- parto. Nestas situações, 

a fase anagénica é prolongada, levando a uma maior queda quando o ciclo é retomado [57]. No 

início do tratamento com minoxidil, molécula aprovada para estimulação do crescimento capilar, 

ocorre uma libertação telogénica imediata onde a anagénese é antecipada e a queda do cabelo 

acontece de forma prematura [57]. Na libertação telogénica tardia há um prolongamento do período 

de repouso, atrasando a queda do cabelo e início da fase de crescimento [57]. Por fim, a anagénese 

encurtada ocorre nos casos de alopecias androgenéticas. No caso do sexo masculino este tipo de 

alopecia é hereditário e resulta da suscetibilidade do folículo ao metabolito da testosterona, a 

dihidrotestosterona (DHT) [57, 59]. No entanto, na mulher, o mecanismo que leva à redução do 

período de anagénese ainda não está definido, não estando o papel das hormonas androgénicas 

provado [59]. Este tipo de alopecia está também associado à perda de densidade capilar e volume 

[58]. 

Existe ainda uma sazonalidade na queda do cabelo, observando-se picos de cabelos em 

telogénese nos meses de abril e julho e ainda uma diminuição do período de anagénese com a 

idade, resultando numa queda mais frequente [58]. 

1.2.2. Tratamento antiqueda 

Apesar da molécula do minoxidil apresentar bons resultados em casos de alopecia, o 

aconselhamento na farmácia recai sobre produtos cosméticos e suplementos alimentares, sendo os 

casos de alopecia mais severos encaminhados para um médico especialista. Para maior facilidade 

no aconselhamento, o protocolo foi dividido por marcas, uma vez que a escolha é muitas vezes 

influenciada por experiências anteriores com uma determinada marca, ou com o custo do 

tratamento, sendo útil questionar o utente se já realizou algum tratamento anteriormente e que 

produtos de uso capilar habitualmente utiliza. 

1.2.2.1. Vichy
®
 

Os laboratórios Vichy
®
 apresentam duas soluções distintas para a queda do cabelo, uma para 

situações de queda ligeira, em que o couro cabeludo ainda não se encontra visível, o Aminexil 

Pro
®
, e outra para situações de queda instalada, onde o couro cabeludo já se encontra visível, o 

Neogenic
®
 [62, 63].

 
As ampolas Aminexil Pro

®
 contêm a molécula aminexil

®
, que alegadamente 

impede a rigidificação do cabelo pelo colagénio, o SP94
 ®

 uma associação de glucose e vitamina F, 

nutrientes necessários para a formação do cabelo, e ainda arginina, aminoácido que alegam 

estimular a microcirculação [64]. Apesar do aminexil
®
 conter uma estrutura química semelhante ao 

minoxidil, ainda não existem estudos independentes que comprovem que o seu mecanismo de ação 
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seja idêntico [59]. Os estudos da eficácia demonstraram uma diminuição em 10% do número de 

cabelos em telogénese [64]. Estas ampolas podem ser aplicadas diariamente, para um tratamento 

intensivo, ou três vezes por semana durante seis semanas para manutenção [62]. As ampolas 

Neogenic
®
 contêm a molécula patenteada Stemoxydina

®
 que tem alegados efeitos ao nível das 

células estaminais, mimetizando uma ambiente de hipoxia ideal para estas células, sendo os 

resultados obtidos, ao nível da densidade capilar, superiores em 4% ao grupo placebo após três 

meses de tratamento [65]. Assim sendo, o tratamento aconselhado é de três meses com aplicações 

diárias [63]. 

1.2.2.2. Klorane
®
 

A Klorane
®
 tem uma opção para a queda crónica, as ampolas Quinafort

®
, e uma para a queda 

reacional, o Serum Fortificante Antiqueda
®
 [66]. As ampolas alegam uma paragem da queda e 

aumento da densidade capilar através de extratos vegetais, como é característico da marca [67]. Os 

extratos e componentes utilizados e as suas ações declaradas são: extrato de quinina, com ação ao 

nível da microcirculação; α-pireno, favorecendo o crescimento capilar; β-glicirretínico que auxilia 

na regulação de uma enzima responsável pela queda capilar; extrato de alecrim, com ação 

purificante do couro cabeludo e potenciadora da ação dos princípios anteriores; extrato de Cleome, 

favorecendo a reconstituição da queratina devido à sua composição rica em aminoácidos 

sulfurados; vitaminas B8 e PP, que fornecem energia para o metabolismo dos folículos capilares 

[67]. Apesar de mencionarem que os efeitos estão cientificamente comprovados, estes não se 

encontram em artigos científicos encontrados nos motores de busca usuais para este tipo de 

publicações. As ampolas devem ser aplicadas três vezes por semana, durante três meses, sobre o 

cabelo húmido, sendo importante agitar as ampolas, uma vez que se encontram numa formulação 

bifásica [67]. O Serum Fortificante Antiqueda
®
 contém dois princípios ativos, o extrato de quinina 

e a cafeína. Ao contrário das substâncias anteriores a ação da cafeína, em relação ao crescimento 

capilar, já foi amplamente estudada, tendo uma ação inibitória ao nível da enzima que converte a 

testosterona em DHT, a 5-α-reductase, estimulando o crescimento capilar [68]. Outros mecanismos 

de ação da cafeína podem incluir redução da tensão muscular, melhorando o aporte de nutrientes ao 

folículo capilar, ou ainda estimulação da microcirculação ao nível do bolbo capilar [68]. O 

tratamento deve ser realizado entre duas a três vezes por semana, durante um mínimo de 12 

semanas, realizando 10 pulverizações ao longo do couro cabeludo e 5 ao longo do comprimento do 

cabelo previamente lavado, seguido de uma massagem [67]. A Klorane
® 

oferece ainda um 

suplemento alimentar para complementar o tratamento, o Quinoral
®
, à base de extratos vegetais 

como quinquina, quinoa e rúcula, que em conjunto visam estimular a microcirculação ao nível do 

bolbo piloso e fortalecer a queratina devido à sua constituição em aminoácidos sulfurosos [69]. O 

Quinoral
®
 contém ainda outra cápsula composta por várias vitaminas, A, B1, B2, B6, B8, E e PP, 

com o objetivo de fortificar o cabelo [69]. É difícil encontrar dados em relação à eficácia destes 

suplementos, além dos mostrados pela marca, uma vez que a composição e quantidade dos 
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suplementos alimentares são muito variadas. No entanto, a vitamina PP e B8 parecem ter efeitos 

positivos no crescimento capilar quando presentes em suplementos alimentares [59]. A toma 

aconselhada é de 1 cápsula de cada tipo, de manhã, durante um período mínimo de três meses, ao 

fim do qual foram experienciados valores de diminuição da queda de 81% e de fortificação do 

cabelo de 88% [69]. 

1.2.2.3. Rene Furterer
®
 

Por último, existe a opção da gama Rene Furterer
®
, também com duas soluções dependendo 

do problema: queda progressiva, com as ampolas Triphasic
VHT

 ATP Intensif
 ®

 e queda reacional, 

com as ampolas RF 80
®
 [70]. As ampolas Triphasic

VHT
 ATP Intensif

®
 contêm princípios que 

pretendem atuar a três níveis: no aumento da microcirculação com o extrato de Pfaffia, óleos 

essenciais de laranja e lavanda e vitamina PP; no controlo do sebo com o extrato de Curbicia e 

vitamina B6; na proteção do bolbo piloso com hesperidina metil-chalcona (HMC), estearil 

glicirretinato e vitaminas A, E e B5 [71]. Além destes constituintes, as ampolas foram enriquecidas 

com adenosina trifosfato (ATP), de forma a fornecer energia ao folículo piloso [72]. A aplicação 

deve ser realizada uma a duas vezes semanais, durante três meses, no cabelo lavado sem enxaguar e 

com massagem, agitando previamente as ampolas para misturar as três fases que contêm [72]. Mais 

uma vez, a base científica não se encontra disponível para estudo, existindo apenas disponíveis as 

alegações da marca de 4583 cabelos em anagénese na zona de alopecia após os três meses de 

tratamento, num estudo realizado em 19 indivíduos [73]. As ampolas RF 80
®
 são também 

compostas por ingredientes que visam um aumento da microcirculação com extrato de Pfaffia, 

óleos essenciais de salva e limão, vitamina PP e arginina, e ainda fornecimento de energia com 

metionina, vitaminas B5 e B8, zinco e cobre [74]. É apenas recomendada uma aplicação semanal, 

durante três meses, no cabelo lavado com uma massagem [74]. Num estudo realizado em 30 

voluntários está descrita uma eficácia na redução da queda de 83% após três meses de tratamento 

com estas ampolas [73]. O uso de vitamina PP em formulações tópicas já foi também estudado, 

tendo sido denotadas melhorias na aparência global após seis meses de aplicação [59]. Apesar de o 

zinco e o cobre estarem alegadamente associados a uma melhoria da nutrição capilar, os estudos 

realizados não utilizam apenas estes elementos, não sendo possível provar a sua ação [59].  

1.2.3. Resultado, dificuldades e melhorias 

O resultado deste estudo foi o protocolo de aconselhamento na Queda do Cabelo (Ver Tabela 

2), divido por marcas e com os conselhos de aplicação que variam com o produto, incluindo os 

alertas úteis. No protocolo estão também referidos os champôs de cada marca, para ser realizado o 

aconselhamento cruzado. As maiores dificuldades no desenvolvimento deste protocolo baseiam-se 

no facto de se tratarem de produtos cosméticos, sendo a comprovação científica dos princípios 

ativos utilizados difícil de encontrar. Na grande maioria das vezes, apenas estão disponíveis os 

estudos desenvolvidos em parceria com os laboratórios, muitas vezes realizados com poucos 

indivíduos e sem referência às condições exatas em que os ensaios foram realizados e os resultados 
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avaliados. Este protocolo foi também disponibilizado para consulta futura na farmácia, podendo ser 

adaptado caso surjam outros produtos para este efeito. 

 

Tabela 2- Protocolo de aconselhamento de cosméticos para situações de Queda do Cabelo 

 

1.3. Perturbações gastrointestinais 

O estudo das perturbações gastrointestinais resultou em dois protocolos distintos, o protocolo 

de aconselhamento em casos de Obstipação e o protocolo para casos de Diarreia. Estas situações 

são muito frequentes na farmácia. Apesar de, na grande maioria das vezes, os utentes já terem 

definido o fármaco que pretendem, um aconselhamento correto é sempre necessário devido à 

probabilidade de uso incorreto ou abusivo dos fármacos ou agravamento dos sintomas, conduzindo 

a situações de maior gravidade. Os dados do Infarmed, relativos às vendas de MNSRM fora das 

farmácias, demonstram a grande procura de fármacos para as perturbações intestinais, uma vez que 

Marca Tipo de queda Conselho Complemento 

Vichy 

Ligeira Aminexil pro
®
 

- Dose ataque: 1x/dia 

- Dose manutenção: 3x 

semana 

- Duração: 6 semanas 

Champô Energisant 

Instalada Neogenic
®
 

- Dose: 1 ampola/dia 

- Cabelo seco ou molhado, 

não secar cabelo após 

- Duração: 3 meses 

Champô Neogenic 

Klorane 

Crónica/progressiva Quinafort
®
 

- Dose: 3x/semana 

- Agitar antes de aplicar 

- Após lavar, aplicar risca a 

risca, não enxaguar 
Champô Quinina 

Bálsamo Fortificante 

Quinoral (2 cp/dia, 3 

meses) 

Reacional Serum Fortificante
®
 

- Dose: 2 a 3x/semana 

- 10 pulver. Por risca + 5 por 

comprim., massajar, não 

enxaguar 

- Duração: 12 semanas 

Rene Furterer 

Crónica/progressiva Triphasic
VHT

 ATP Intensif
®
 

- Dose : 2x/semana 

- Misturar pó e agitar 

- Após lavar, massajar, sem 

enxaguar 

- Duração: 3 meses 

Complexe 5 

(1x/semana, cabelo 

seco, sem lavar) 

Champô Forticea 
Reacional RF 80

®
 

- Dose: 1x/semana 

- Após lavar, massajar, sem 

enxaguar 

- Duração: 3 meses 

  



29 

 

a classe dos modificadores da motilidade intestinal foi a segunda mais vendida nos meses de 

janeiro a março do ano presente, apenas precedidos pelos analgésicos e antipiréticos [75].  

1.3.1. Obstipação 

1.3.1.1. Definição 

A obstipação é definida pela Organização Mundial de Gastrenterologia (WGO) como uma 

situação clínica onde estão presentes, durante um período de 12 semanas, em indivíduos que não 

consumam laxantes, pelo menos dois dos seguintes sintomas: menos de três movimentos intestinais 

(MI) por semana; fezes duras em mais de 25% dos MI; sensação de evacuação incompleta em mais 

de 25% dos MI; esforço excessivo em mais de 25% dos MI; necessidade de manipulação digital 

para facilitar a evacuação [76].  

1.3.1.2. Causas 

A obstipação não é uma doença, mas sim um sintoma que pode surgir por vários motivos. 

Estes podem ser extrínsecos, estruturais, sistémicos, neurológicos, devido ao consumo de fármacos 

ou secundários a outras patologias, como o Síndrome do Cólon Irritável [76]. As causas extrínsecas 

advêm da ingestão insuficiente de fibras e fluidos, e de ignorar a necessidade de defecar. As 

estruturais estão relacionadas com disfunções do cólon ou do ânus como neoplasias, inflamação, 

prolapso, fissuras, entre outras. As sistémicas podem estar relacionadas com hipocalemia, 

hipercalcemia, com patologias como o hiper e hipotiroidismo ou diabetes mellitus, e ainda com a 

gravidez. As neurológicas podem ser derivadas de esclerose múltipla, doença de Parkinson, lesões 

medulares ou acidentes vasculares cerebrais (AVC), entre outros [76]. As classes de fármacos que 

têm como efeito secundário sintomas de obstipação são diversas e incluem os opiáceos, 

anticolinérgicos, antidepressivos, antipsicóticos, antiácidos contendo alumínio, antihipertensores, 

bloqueadores dos canais de cálcio, diuréticos, suplementos de ferro e AINEs [76]. Apesar de, 

muitas das vezes, os utentes desconhecerem a causa da obstipação, muitos associam-na à toma de 

um novo fármaco. No entanto, na maior parte das vezes, são situações em que não podem cessar o 

tratamento, necessitando de outras soluções. 

1.3.1.3. Aconselhamento 

1.3.1.3.1. Mudanças do estilo de vida 

A primeira linha de aconselhamento, no caso de obstipação, são as mudanças no estilo de 

vida, que incluem aumento da ingestão de líquidos e fibras, além de aumento da atividade física, 

com a realização de caminhadas por exemplo [76, 77]. Apesar da existência de estudos que 

pretendem confirmar que o aumento da atividade física traz benefícios ao nível do funcionamento 

intestinal, os dados são insuficientes para o comprovar, ficando apenas esclarecido que os 

indivíduos que realizam exercício físico frequente têm menor incidência de obstipação, sendo 

portanto uma boa medida preventiva [77]. Em relação à ingestão de líquidos, as evidências são 

também limitadas, tendo um estudo mostrado que a diminuição do consumo de líquidos diminui a 

frequência de defecação e o volume das fezes [77]. Outro estudo demonstrou as mais-valias do 
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aumento de fluidos ingeridos quando associados a um maior consumo de fibras, resultando num 

aumento da frequência de defecação e diminuição de consumo de laxantes [77]. Apesar do 

consenso em relação à recomendação de fibras, em casos de obstipação, como primeira linha de 

tratamento, as evidências científicas que suportam esta recomendação são escassas [77]. Pensa-se 

que as fibras atuam por retenção de água e estimulação da motilidade gastrointestinal, por aumento 

do volume de fezes, do crescimento bacteriano e dos produtos de degradação bacteriana, resultando 

no aumento da quantidade de fezes e aceleração do trânsito intestinal [77, 78]. As fibras podem 

dividir-se em duas classes: as fibras solúveis e as insolúveis. Para as insolúveis, não existem ainda 

dados suficientes que demonstrem a sua vantagem, apesar do aumento da frequência de defecação 

[77]. Para as fibras solúveis, os resultados em relação à melhoria dos sintomas de obstipação são 

superiores ao placebo, tendo em conta a força necessária para a defecação, a dor associada, a 

consistência das fezes, a frequência de defecação e o número de dias sem defecar [77]. 

Em resumo, utentes com sintomas ligeiros de obstipação devem ser aconselhados a realizar 

mudanças no seu estilo de vida, mais concretamente, a iniciar alguma atividade física, a aumentar a 

ingestão de fluidos e de alimentos ricos em fibras como cereais, frutos como ameixas, pêssegos e 

frutos tropicais e vegetais como couve, feijão, ervilhas e favas [76, 79]. Deve também recomendar-

se aos utentes que mudem os seus hábitos relativos à defecação, ou seja, incentivá-los a defecar 

sempre à mesma hora, preferindo a altura em que acordam ou após as refeições, uma vez que estes 

são os momentos em que existe maior atividade intestinal [77].  

1.3.1.3.2. Suplementos com fibras 

Na farmácia existem suplementos com fibras que podem também ser aconselhados, como 

Frutos e Fibras
®
 (Laboratoires ORTIS sprl.) e Regulamine

®
 (Omega Pharma). Os suplementos 

Frutos e Fibras
®
 contêm: extrato seco de ruibarbo, o composto mais prescrito na medicina 

tradicional chinesa (MTC) para a obstipação [80]; extrato seco de tamarindo, comummente 

utilizado na cultura indiana como laxante [81]; figos em pó, cujo efeito ao nível do aumento de MI, 

número de defecações, quantidade de fezes e conteúdo em água foi provado em experiências 

realizadas em ratos [82]; fibras de acácia, uma fibra insolúvel com comprovadas propriedades 

probióticas [83]; celulose microcristalina que atua como um laxante expansor de volume, 

aumentando a absorção de água, com formação um gel que têm um efeito físico no cólon, 

promovendo o peristaltismo [33]. Este suplemento alimentar existe na forma de comprimidos ou de 

cubos mastigáveis, recomendando-se um comprimido ou um cubo á noite, juntamente com um 

copo grande de água, sendo a dose máxima de 2 comprimidos ou cubos, não devendo ser 

aconselhado a grávidas ou mulheres a amamentar, ou a crianças com menos de 12 anos [84, 85]. As 

alegações de eficácia baseiam-se num estudo próprio, realizado em 14 mulheres, que demonstrou 

um aumento de 67% no número de evacuações semanais relativamente a indivíduos que não 

tomaram o suplemento [86]. A Regulamine
®
 é considerada um dispositivo médico e é constituída 

por uma associação patenteada de casca de ispagula e semente de chia, associando fibras solúveis 
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que formam um gel, facilitando o trânsito intestinal, e insolúveis com um efeito de laxante 

expansor de volume, acelerando o trânsito intestinal [87]. A ispagula, além do conteúdo em fibras e 

ação como expansora de volume, parece ter um efeito estimulante ao nível dos recetores 5-HT4 da 

serotonina [88]. A estimulação destes recetores na mucosa intestinal resulta na libertação de 

neurotransmissores que estimulam os neurónios entéricos, com promoção da contração intestinal 

proximal e do relaxamento distal, estimulando também a secreção de eletrólitos [33]. Por outro 

lado, o uso das sementes de chia como laxante não tem sido estudado, apenas se justificando o seu 

uso pelo conteúdo em fibras [89]. A recomendação é de uma saqueta dissolvida em água ou sumo, 

ao pequeno-almoço, sendo a dose máxima de duas saquetas diárias [90]. No aconselhamento de 

fibras deve-se ter em atenção que o aumento repentino da sua ingestão pode conduzir a inchaço e 

distensão abdominal, devendo o seu consumo ser gradual [77]. Por outro lado, os laxantes 

expansores de volume, além da distensão que causam, que faz parte do seu mecanismo de ação, 

podem causar flatulência [33], havendo a responsabilidade de alertar os utentes para estes possíveis 

efeitos secundários. 

1.3.1.3.3. Laxantes 

Quando as mudanças de estilo de vida e os suplementos em fibras não são suficientes, as 

recomendações da WGO são o aconselhamento de laxantes expansores de volume ou osmóticos, 

seguidos de laxantes de contacto [76]. No entanto, os MNSRM disponíveis para aconselhamento na 

farmácia, muitas das vezes, não contém apenas um tipo de laxantes, dificultando a sistematização 

do aconselhamento. Por outro lado, não existem evidências que permitam avaliar qual o melhor 

laxante, existindo uma grande variabilidade interpessoal, ou seja, dois indivíduos com os mesmos 

sintomas podem reagir de forma diferente à mesma medicação, devendo cada caso ser avaliado 

individualmente e o aconselhamento baseado em experiências anteriores [76, 77].  

Como laxante osmótico, pode ser aconselhada a lactulose - um dissacarídeo sintético não 

absorvível que atua por osmose, mantendo a água e os eletrólitos no lúmen intestinal, aumentando 

o conteúdo em água das fezes, facilitando a sua expulsão, tendo eficácia comprovada no aumento 

da frequência de defecação [33, 76, 77]. O Laevolac
®
 (Ferraz, Lynce, S.A), xarope com 666,7 

mg/ml de lactulose, pode ser aconselhado em doses de 15 ml, antes do pequeno-almoço e antes do 

almoço [91], devendo o utente ser alertado de que o efeito desejado deverá apenas surgir entre um e 

dois dias após a primeira toma [77] e ainda dos possíveis sintomas de flatulência, cólicas e 

desconforto abdominal, devido à metabolização do açúcar pelas bactérias intestinais [33]. 

O Angiolax
® 

(Neo-Farmacêutica), apesar de classificado no Prontuário Terapêutico como 

laxante expansor do volume, provavelmente devido ao seu conteúdo em ispagula (mucilagem e 

sementes), contém também um laxante de contacto, a Cassia angustifólia, mais conhecida como 

sene [32]. Os laxantes de contacto ou estimulantes atuam por estimulação direta dos nervos do 

sistema nervoso entérico, acelerando o trânsito intestinal e diminuindo a absorção de água e 

eletrólitos [33, 76, 77]. A toma prolongada de laxantes estimulantes pode resultar em hipocalémia, 
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sendo apenas recomendado o seu uso ocasional e não crónico. Por este motivo, pode ainda ocorrer 

interação com fármacos antiarrítmicos digitálicos, diuréticos poupadores de potássio e 

corticosteroides [77, 92-97]. O Angiolax
®
 apresenta-se na forma de granulado e pode ser 

aconselhada a toma de uma colher de chá sem mastigar, após o jantar, e se necessário também após 

o pequeno-almoço, sempre acompanhado com uma elevada ingestão de água [92]. O uso 

prolongado de laxantes com sene pode resultar em pigmentação acastanhada do cólon [33]. O 

Bekunis Chá 0
®
 (Roha Arzneimittel GmbH) contém também sene e é aconselhada uma chávena de 

chá, por dia, ao deitar [93]. O Bekunis
®
 (Roha Arzneimittel GmbH) em comprimidos contém, além 

de 105 mg de sene, 5 mg de bisacodilo, outro laxante de contacto, sendo a dose aconselhada de 1 a 

2 comprimidos, também ao deitar [94]. Os comprimidos de Dulcolax
® 

(Unilfarma) contêm 5 mg de 

bisacodilo e a posologia recomendada é de 1 a 2 comprimidos antes de deitar [95]. O Dulcolax
® 

(Unilfarma) existe também na formulação de supositórios, contendo neste caso 10 mg de 

bisacodilo, bastando um supositório para o efeito laxante após, regra geral, 20 minutos [96]. Um 

outro laxante de contacto que pode ser aconselhado é o picossulfato de sódio, existindo na farmácia 

o Dulcogotas
®
 (Boehringer Ingelheim, Lda), solução oral com 7,5 mg/ml de picossulfato de sódio 

mono-hidratado, recomendando-se a toma de 10 a 20 gotas ao deitar [97]. Em estudos clínicos 

tanto o bisacodilo, como o picossulfato de sódio foram eficazes no aumento dos MI semanais, 

quando comparados com placebo [77]. As contraindicações e interações já referidas são comuns a 

todos os laxantes estimulantes [77, 92-97]. É ainda importante referir que os laxantes de contacto 

na FF de comprimidos demoram cerca de 6 a 12 h a terem efeito, sendo esta a razão pela qual é 

geralmente aconselhada a toma ao deitar, sentindo-se o feito laxante na manhã seguinte [33]. 

1.3.1.4. Resultado, recetividade e melhorias  

Este estudo resultou num protocolo de aconselhamento (Ver Tabela 3) encabeçado por 

suplementos alimentares à base de fibras, seguidos por uma lista de laxantes que podem ser 

aconselhados, sempre em associação com mudanças no estilo de vida. O protocolo destaca ainda as 

precauções a ter durante a toma de cada tipo de laxante. Este ajudou a sistematizar as opções de 

escolha durante o aconselhamento em casos de obstipação, facilitando-o e relembrando os alertas 

mais importantes, o que resulta num atendimento mais eficaz. Assim como os outros protocolos, 

este foi impresso e ficou na farmácia para posterior consulta, principalmente por novos estagiários, 

para que possam ter um recurso de rápido acesso quando confrontados com questões sobre 

obstipação, tendo uma recetividade positiva por parte da farmácia. É ainda possível uma adaptação 

constante do protocolo, consoante os laxantes disponíveis na farmácia para venda. 
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Tabela 3- Protocolo de Aconselhamento para situações de Obstipação 

 Opções Advertências  

Suplementos com 

fibras 

Frutos & Fibras
®
 

- 1 cp ou cubo mastigável, á 

noite, com bastante água 
Possível inchaço  

Associar sempre:  

Maior ingestão de 

líquidos; 

 Exercício físico. 

Regulamine
®
 

- 1 saqueta em água ao 

pequeno-almoço 

Laxantes 

Laevolac
®
 

- 15 ml antes do pequeno-

almoço 

Possível flatulência 

Angiolax
®
 

- 1 colher chá sem mastigar 

Evitar uso 

prolongado; 

Toma à noite. 

 

Bekunis 
- 1 chavena de chá ou 1 a 2 

cp 

Dulcolax
®
 

- 1 a 2 cp ou 1 supositório 

(ef. imediato) 

Dulcogotas
®
 

- 10 a 20 gotas 

 

1.3.2. Diarreia 

1.3.2.1. Definição 

A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) define a diarreia como a ocorrência de 

fezes moles ou pastosas numa frequência superior ao normal, geralmente três ou quatro vezes por 

dia, podendo ser acompanhada de outros sintomas como dor ou sensação de distensão abdominal, 

urgência em evacuar e náuseas [98]. Esta situação surge quando há aceleração do trânsito intestinal 

ou inflamação dos tecidos com consequente diminuição da reabsorção de água e eletrólitos para a 

corrente sanguínea ou quando existe aumento da secreção destes [99].  

1.3.2.2. Causas 

A diarreia é geralmente uma situação aguda e autolimitada, sendo as principais causas 

infeções por microrganismos (bactérias, vírus ou parasitas), doenças funcionais do intestino como 

Síndrome do Cólon Irritável, intolerância alimentar ou uso de antibióticos, devido ao desequilíbrio 

da flora intestinal [100]. No entanto, podem ocorrer também situações de diarreia crónica quando 

os sintomas persistem por mais de 14 dias. As causas podem ser doença de Crohn, colite ulcerosa, 

absorção deficiente de nutrientes, intolerância à lactose, distúrbios hormonais como diabetes ou 

doenças da tiroide ou ainda a toma de alguns fármacos, como por exemplo laxantes [101, 102].  

1.3.2.3. Aconselhamento 

1.3.2.3.1. Terapia de reidratação oral 

A principal complicação das diarreias é a desidratação, causada pela grande perda de água e 

eletrólitos. Neste sentido, as recomendações da WGO consistem numa adequada terapia de 
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reidratação oral (ORT) como primeira linha de tratamento, cuja eficácia se encontra devidamente 

demonstrada [101]. As soluções orais de reidratação consistem numa mistura de eletrólitos como o 

cloreto de sódio e o cloreto de potássio, citrato e glucose, que atuam por estimulação do 

transportador sódio-glucose do intestino delgado, aumentando a absorção de água e eletrólitos 

[101, 103]. Na farmácia é possível aconselhar o Dioralyte
®
 (KORANGI – Produtos Farmacêuticos, 

S.A) para reidratação oral, na forma de pó para solução oral com sabor a groselha ou limão [32]. O 

conteúdo de cada saqueta deve ser dissolvido em 200 ml de água e a posologia recomendada é de 1 

ou 2 saquetas após cada dejeção diarreica, devendo o utente ser aconselhado a não ingerir toda a 

solução de uma só vez para evitar as possíveis náuseas ou vómitos que podem surgir [104]. 

1.3.2.3.2. Antidiarreicos   

Apesar das vantagens incontestáveis da ORT na prevenção e tratamento da desidratação, esta 

não trava a diarreia [103], sendo por vezes necessário a toma de fármacos com propriedades 

antidiarreicas. A primeira escolha nestas situações é a loperamida [101], um agonista opióide com 

propriedades modificadoras da motilidade intestinal, mas sem propriedades analgésicas ou aditivas, 

pois não a travessa a BHE [33]. O seu mecanismo de ação inclui o aumento do trânsito intestinal 

por diminuição das contrações rítmicas propulsoras e aumento das não propulsoras, aumento do 

tónus do esfíncter anal, estimulação da reabsorção de água e eletrólitos e inibição da sua secreção 

[105]. Apesar do desenvolvimento de tolerância em estudos animais, nos humanos esta ainda não 

está provada, não sendo no entanto aconselhado o uso crónico sem conselho médico prévio [105]. 

A toma da loperamida está contraindicada em casos de diarreia acompanhada de febre ou fezes 

com sangue [101], características da diarreia provocada por infeções bacterianas, uma vez que a 

inibição da diarreia nestas situações pode levar ao aumento do contacto entre os agentes 

patogénicos e o intestino, prolongando a infeção [103]. Está ainda contraindicada para crianças 

com idade inferior a 5 anos [106, 107]. Nas restantes situações de diarreia é possível aconselhar o 

Imodium Rapid
®
 (Johnson & Johnson, Lda.) ou o Imodium Softgels

®
 (Johnson & Johnson, Lda.), 

ambos contendo 2 mg de loperamida, o primeiro na forma de comprimidos orodispersíveis e o 

segundo na forma de cápsulas moles, sendo a posologia recomendada de dois comprimidos ou 

cápsulas no início da diarreia, seguido de um após dejeções diarreicas, até um máximo de oito por 

dia [106, 107]. No caso do Imodium Rapid
®
, os utentes devem ser alertados de que não é 

necessário engolir o comprimido, uma vez que este se dissolve na cavidade bucal. Se os sintomas 

não melhorarem após dois dias de toma do obstipante o utente deve ser encaminhado para o médico 

[106,107]. 

Independentemente da causa da diarreia, esta encontra-se muitas vezes acompanhada de 

sintomas de flatulência, inchaço e distensão abdominal e por este motivo, já se encontra disponível 

para venda livre a associação de loperamida com simeticone, um agente tensioativo inerte, 

comprovadamente mais rápida a aliviar os sintomas causados pela acumulação de gases do que a 

loperamida individualmente [108]. O fármaco em causa, Imodium Plus
® 

(Johnson & Johnson, 
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Lda.), contém 2 mg de loperamida e 125 mg de simeticone, sendo aconselhada a toma inicial de 

dois comprimidos seguida de mais um após cada dejeção diarreica, não excedendo os quatro 

comprimidos por dia [109]. As contraindicações e advertências são as mesmas que para a 

loperamida isolada [109]. 

Outra opção de aconselhamento para o tratamento de diarreias é o Dimexanol
®
 (Omega 

Pharma) que contém uma mistura patenteada de uma argila, a diosmectite, e eletrólitos, parando a 

diarreia ao mesmo tempo que reidrata [110]. A diosmectite contém silicato de alumínio e magnésio 

e tem propriedades absorventes, absorvendo até oito vezes o seu volume em água, diminuindo a 

quantidade de água das fezes. Por outro lado, parece também capaz de adsorver toxinas, bactérias e 

vírus, diminuindo a sua adesão às membranas intestinais, diminuindo assim a duração da infeção 

[111]. Além destas ações, protege a mucosa intestinal na falta de muco degradado pelas bactérias, 

prevenindo o seu dano [111, 112]. Na prática, apresenta uma eficácia no tratamento da diarreia 

semelhante à loperamida, diminuindo a duração da mesma e o número de MI, apresentando ainda 

um bom perfil de segurança [111, 112]. Apesar das vantagens, devido às suas características 

absorventes, este não deve ser administrado com outros fármacos [111]. O Dimexanol
® 

encontra-se 

disponível na forma de comprimidos efervescentes e é aconselhada a toma de um comprimido em 

125 ml de água três vezes por dia [113]. 

 Como já foi referido, nas situações em que os fármacos antidiarreicos não são eficazes ou 

estão contraindicados, os utentes devem ser encaminhados para o médico, assim como em casos de 

crianças onde a desidratação é mais rápida e grave. 

1.3.2.3.3. Dieta 

Além do aconselhamento farmacológico, são também importantes conselhos relativos à dieta 

como o aumento da ingestão de líquidos para evitar a desidratação, ingerir bananas para repor os 

níveis de potássio e evitar lacticínios, alimentos com elevado teor em fibras e doces, devendo a 

restante dieta ser consoante o apetite do doente [102, 114]. 

1.3.2.4. Resultado, recetividade e melhorias 

O resultado deste trabalho foi um protocolo (Ver Tabela 4) dividido pela situação a tratar 

(desidratação, diarreia ou diarreia com flatulência) e com as advertências necessárias a cada caso. 

Em suma, este estudo e o protocolo foram uma mais-valia no dia-a-dia na farmácia, uma vez que os 

antidiarreicos são muitas vezes pedidos e os nossos conselhos requisitados, sendo importante ter 

sempre presentes os alertas mais importantes e as perguntas mais pertinentes a realizar. Assim 

como os outros protocolos, é sempre possível a sua adaptação a novos fármacos que possam surgir 

para a situação em causa. 
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Tabela 4- Protocolo de aconselhamento para situações de Diarreia 

Situação Opções Advertências 

Desidratação 

Dioralyte
®
 

- 1 saqueta em 200 ml de 

água após diarreia 

 

Diarreia 

Imodium Rapid
®
 

Imodium softgels
®
 

-Dose inicial: 2 cp 

-Dose manutenção: 1 cp após 

diarreia (máx 8cp) 
Contraindicado se febre ou 

fezes com sangue; 

Aumentar ingestão de 

líquidos. 

Dimexanol
®
 

-1 cp 125 ml de água 3x/dia 

Diarreia com flatulência 

Imodium Plus
®
 

- -Dose inicial: 2 cp 

-Dose manutenção: 1 cp após 

diarreia (máx 4cp) 

 

2. Verificação do Receituário 

A verificação do receituário é um processo de elevada importância para a farmácia, pois 

permite detetar erros que podem pôr em causa a saúde de utente ou mesmo prejudicar 

monetariamente, quer o utente, quer a farmácia. No sentido de diminuir as possíveis falhas que 

ocorrem durante a verificação das receitas, desenvolvi um protocolo que esquematiza o 

procedimento, sendo a realização deste tipo de protocolos incentivada por entidades internacionais 

[115]. Por outro lado, visando a garantia da qualidade do aviamento, recolhi os erros de cada 

operador detetados aquando da verificação do receituário durante os meses de maio e junho. 

 

2.1. Protocolo de Verificação de Receituário 

A importância da verificação das receitas aviadas deriva de uma questão de segurança e de 

uma questão financeira. Em relação à segurança, é muito importante a rápida conferência para 

assegurar que o fármaco cedido é o correto e na dose certa. Se porventura ocorrer um lapso, o 

utente deve ser contactado o mais rápido possível, antes de o consumir. A questão financeira 

decorre de o processo de pagamento da comparticipação dos medicamentos apenas ser realizado se 

forem cumpridos determinados requisitos das receitas médicas, presentes na Portaria 24/2014 de 31 

de janeiro, e da concordância entre os medicamentos prescritos e dispensados [116]. Garante-se 

ainda que é cobrado o valor correto ao utente. 

Assim sendo, é importante além de confirmar os medicamentos, dose e FF cedidos, verificar 

o número de embalagens e tamanho das mesmas, averiguar se a data da dispensa se encontra dentro 

do prazo de validade da receita, a existência da assinatura do responsável pela dispensa do 

medicamento e do utente, o carimbo da farmácia e a informação do direito de opção quando 

aplicável pela ativação de exceções [8, 116]. Uma vez que o SNS não é o único a comparticipar 

medicamentos, é ainda importante confirmar qual o organismo responsável pela comparticipação. 



37 

 

Deve também ser procurada a assinatura do médico devido à possibilidade de receitas falsificadas 

e, no caso de receitas manuais, verificar qual o regime de exceção do médico [8]. 

De forma a evitar prejuízos de saúde ou financeiros, realiza-se na FB uma conferência tripla 

do receituário, sendo a primeira realizada pelo responsável pela dispensa após a mesma, a segunda 

por um farmacêutico responsável por essa tarefa e a terceira pela restante equipa antes do envio dos 

lotes de receitas para pagamento da comparticipação. 

O protocolo redigido (Ver Anexo 4 - Protocolo para verificação do receituário na FB) 

encontra-se dividido nestas três partes e contém os tópicos a verificar. Este constitui uma 

ferramenta de fácil consulta que pode ser especialmente útil para novos estagiários, uma vez que 

inicialmente este processo fundamental pode parecer confuso, sendo o protocolo uma ajuda na sua 

esquematização.   

 

2.2. Garantia da Qualidade 

A garantia da qualidade na área da saúde pode ser definida como o conjunto de ações 

realizadas para monitorizar e melhorar o desempenho dos cuidados de saúde prestados para que 

estes sejam tão seguros e eficazes quanto possível [117]. Neste sentido, realizei o estudo dos erros 

mais frequentes aquando da dispensa de medicamentos, de forma a consciencializar todos os 

profissionais. Isto visa uma melhor qualidade no atendimento, tendo em conta as implicações para 

a saúde do doente e diminuição de gastos desnecessários, quer para o doente, quer para a farmácia.  

2.2.1. Erros de receituário 

Em primeiro lugar, foi necessário organizar uma lista de erros para monitorização, tendo por 

base os erros mais graves devido às implicações para a saúde do doente e outros erros que 

influenciam o pagamento da comparticipação pelas entidades responsáveis por esta. 

Os erros mais graves são a troca de medicamentos, uma vez que, a dispensa do fármaco 

errado pode gerar situações de perigo para o doente se este for, por exemplo, alérgico ao fármaco 

dispensado, ou o fármaco estiver contraindicado para a sua patologia, ou por simplesmente não 

surtir o efeito terapêutico desejado. Outro erro grave é a troca da dose, quer esta seja por uma dose 

superior ou inferior à prescrita, pelo risco de sobre ou sub-dosagem do medicamento. A troca de FF 

pode também ser considerada grave, uma vez que pode implicar uma administração diferente, por 

exemplo, em vez de administração via oral implicar administração retal, o que pode conduzir ao 

incorreto uso de medicamentos, ou mesmo que o uso seja correto pode trazer diferentes reações 

adversas ou contraindicações. Por outro lado, a troca de formas de libertação prolongada por 

convencionais ou vice-versa pode ter influência a nível da posologia recomendada alterando quer a 

segurança quer a eficácia do tratamento.  

Além do prejuízo financeiro para o utente e para o Estado, a cedência de embalagens de 

tamanho diferente à prescrita pode também influenciar a saúde do utente. Tomando-se o exemplo 

dos antibióticos, a duração do tratamento é muito relevante, uma vez que esta pode influenciar o 
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desenvolvimento de resistências ou ainda de efeitos adversos, como por exemplo a nível renal. O 

número de embalagens cedidas deve também ser tido em atenção pois pode também afetar o 

tratamento em causa, quer pelo aviamento de menos embalagens, não sendo o tratamento realizado 

pelo tempo suficiente, quer pelo aviamento de mais embalagens, havendo o risco do utente 

prolongar o tratamento mais do que o indicado, ou apenas pelo gasto desnecessário para o utente e 

para o SNS.  

Receitas sem a assinatura devida do médico não são aceites pelo SNS, pois podem 

representar receitas falsificadas. Por outro lado, a validade da receita também é importante quer 

pelo pagamento da comparticipação, quer pela relevância do tratamento, por exemplo no caso das 

receitas com validade de um mês, podendo o tratamento já não ser necessário, implicando um custo 

desnecessário para o Estado, ou já não ser suficiente, pondo em causa a saúde do utente. A troca do 

organismo selecionado para pagamento da comparticipação pelo operador não põe em causa a 

saúde do doente, mas pode prejudica-lo financeiramente se este usufruir de algum regime especial 

de comparticipação por exemplo, ou prejudicar a farmácia se não for cobrado o valor devido ao 

utente, uma vez que nenhuma entidade irá pagar o valor em falta. A ativação de exceções (relativas 

à prescrição segundo DCI) pode não ter nenhuma influência para o utente, implicando apenas a 

reimpressão da receita se a exceção ativada pelo médico prescritor for cumprida mas apenas não 

introduzida no computador. Se a exceção for ignorada pode colocar em causa a saúde do utente no 

caso das exceções a) e b) (Ver Parte I 4.1.1. Receção e validação da prescrição médica). Outra 

situação que implica prejuízo para a farmácia por falta de pagamento da comparticipação é a perda 

de receitas.  

Por último, ao longo do estudo surgiu a necessidade de acrescentar outro tipo de erro à lista, 

que foi denominado de erro de faturação. Estes correspondem a erros que não prejudicam o utente, 

apenas requerendo a reimpressão do documento de faturação no verso da receita. Um exemplo é a 

troca de receitas no momento da impressão, ou troca de medicamentos entre receitas.  

2.2.2. Análise dos resultados 

Foram analisados o total de erros por tipo de erro (Ver Anexo 5 Tabela 5) e os erros por 

operador (Ver Anexo 5 Tabela 6 e 7), no mês de maio e de junho. No mês de maio o erro mais 

frequente foi a dispensa de medicamentos de receitas fora da validade, com o aviamento de 8 

receitas nesta situação, seguido pela falha na ativação de exceções em 6 receitas, sendo o terceiro 

erro mais frequente a troca de organismos. Detetaram-se também dois casos em que o número de 

embalagens dispensadas foi diferente do prescrito, um caso onde o tamanho da embalagem 

dispensada foi diferente da receitada e também um de erro de faturação. Em relação aos erros 

graves, apenas foi detetado um, que correspondeu à troca de um fármaco. O estudo em relação aos 

erros por operador mostrou que os estagiários cometeram mais falhas, sendo facilmente justificado 

pela falta de experiência. Foi calculado ainda o sucesso na dispensa, tendo por base o número de 

atendimentos de cada operador no mês em causa, de forma a atenuar os erros causados pelo 
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desgaste iminente devido a um elevado número de atendimentos, que não incluem apenas 

atendimentos com RM. Este desgaste é uma das principais justificações para os erros na dispensa 

de fármacos [118, 119]. Desta forma, todos os operadores conseguiram percentagens de sucesso na 

ordem dos 99%. 

No mês de junho o total de erros foi de 24, mais duas do que no mês anterior. Apesar de o 

número de atendimentos ter sido inferior, o sucesso na dispensa foi o mesmo, 99,7%. As receitas 

fora da validade continuaram a ser o erro mais frequente, empatado com a falha na ativação de 

exceções, com um total de 8 erros cada. Ocorreram também três situações de troca de organismo, 

duas situações de quantidade de embalagens cedidas diferentes das prescritas, e duas de troca do 

tamanho de embalagem. Neste mês foi também detetado um erro que pode ser classificado como 

grave, desta vez de troca de FF. Em relação aos operadores, todos conseguiram novamente sucesso 

de dispensa na casa dos 99%. 

A comparação com outros estudos sobre causas e incidência de erros na dispensa de 

medicamentos é difícil, uma vez que estes se baseiam apenas nos erros relacionados com os 

medicamentos e não nos erros que implicam perdas económicas e também pelo facto de avaliarem 

os erros em relação ao número de embalagens dispensadas e não em relação ao número de 

atendimentos [115].  

2.2.3. Discussão 

Em suma, este é um estudo de grande utilidade para a gestão da farmácia, permitindo o alerta 

dos operadores para os erros mais frequentes, nunca esquecendo a importância dos erros graves que 

são a maior preocupação para qualquer profissional de saúde. Na prática, devido ao curto período 

de estudo, mais do que garantir a melhoria contínua do aviamento, este estudo reforça a 

importância da tripla conferência, pois reflete os erros que foram detetados. Estes erros foram 

rapidamente corrigidos, enquanto que se não houvesse a conferência oportuna não teria havido 

oportunidade de os corrigir atempadamente. 

Apesar de ter cumprido o objetivo de avaliar a qualidade da dispensa na farmácia e recolha 

dos erros mais comuns, poder-se-iam realizar algumas melhorias, além das que foram feitas ao 

longo do estudo. Uma melhoria poderia ser a relação entre os erros e o número de fármacos 

dispensados ou mesmo com o número de receitas aviadas, para permitir alguma comparação com 

outros estudos, podendo ainda verificar-se se de facto o elevado número de atendimentos influencia 

a qualidade da dispensa e da faturação. Um futuro estudo poderia também incluir as causas de erro 

apontadas pelos operadores, de forma a encontrar as causas suscetíveis de correção [119]. 

 

3.  Marketing 

O marketing pode ser definido como o conjunto de ações ou técnicas que têm como objetivo 

implementar uma estratégia comercial [120]. Este tipo de ações tem atualmente um grande 
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interesse para as farmácias devido à diminuição das margens de lucro e à crescente competitividade 

do meio.  

Neste âmbito, foi desenvolvido um plano de marketing mensal com a descrição das ações de 

marketing agendadas, que incluem campanhas, com a indicação do tipo de campanha em causa, 

rastreios e presenças de promotoras de determinadas marcas (Ver Anexo 6 - Exemplo de um plano 

mensal de marketing). O principal objetivo é focalizar os esforços para estas ações, rentabilizando 

as oportunidades fornecidas pelas marcas, visando um aumento do número de vendas de forma a 

manter a rentabilidade económica da farmácia, que hoje em dia não pode apenas ser alcançada 

através da venda de MSRM.  

O plano de marketing foi estrategicamente afixado numa zona onde todos os elementos da 

equipa param obrigatoriamente todos os dias, em frente à impressora, de forma a serem 

constantemente relembrados das ações que se encontram em vigor e das que se aproximam. Este é 

um ponto importante, uma vez que anteriormente a divulgação das campanhas e rastreios à equipa 

era realizado verbalmente, sendo difícil memorizar todas as informações. O facto de relembrar 

diariamente quais as ações atuais ou as próximas tem a vantagem de permitir o alerta atempado dos 

clientes em relação a estas mesmas ações. Por exemplo no caso das campanhas de desconto pode 

informar-se o cliente de que a marca que procura ou usa frequentemente irá estar com uma 

promoção em determinados dias, o que poderá ajudar a fidelizar novos clientes e a reforçar a 

confiança dos clientes antigos na farmácia.  

A receção pela farmácia do plano de marketing foi muito positiva, uma vez que foi 

consultado por todos os colegas e mesmo completado por estes. Os clientes também foram 

beneficiados por esta atividade. Por exemplo, no mês junho quando um utente se queixava de 

algum problema podológico, este era aconselhado a inscrever-se no Rastreio de Podologia que 

estava marcado para o mês seguinte, favorecendo o cliente por fornecer um serviço que este 

necessita e a farmácia por refletir uma imagem de preocupação e interesse pelos seus utentes. O 

sucesso deste plano ditou que continuasse a ser utilizado mesmo após a minha saída. 

 

4. Conclusão 

Os trabalhos realizados ao longo do estágio permitiram a melhor adaptação ao ambiente 

profissional da farmácia a diversos níveis, concretamente na iniciação ao aconselhamento 

farmacêutico e na sistematização da conferência do receituário, além de beneficiarem a farmácia 

com o estudo para gestão da qualidade da dispensa de medicamentos e organização de planos de 

marketing.  
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Anexos 

Anexo 1 – Exemplo de uma nota de devolução realizada devido ao PV 
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Anexo 2 - Ficha de preparação de um medicamento manipulado 
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Anexo 3 – Lista de formações assistidas durante o estágio com descrição do 

laboratório/marca do formador, produtos/temas da formação e duração 

Formações assistidas na farmácia: 

- Laboratórios Vicks
®
: Vicks Vaporub

®
, Vicks Inalador

®
 e Vicks Vapospray

®
 (1hora); 

- Laboratorio Martí Tor
®
: Gama MartiDerm

®
 (1hora); 

- Beiersdorf
®
: Eucerin Aquaphor

® 
(1hora);  

- ISDIN
®
: Gama Ureadin

®
 (1hora); 

- Paul Hartmann Lda.: Tensiómetros Tensoval
®
 e termómetros Thermoval

® 
(1hora); 

- Pharma Nord
®
: BioActivo LipoExit Xtra

®
 e BioActivo Q10 Forte

®
 (1hora); 

- Laboratorios LET
®
I: Gama LetiAT4

® 
(1hora); 

- Omega Pharma
®
: Gama Lactacyd

®
, Gama Benegast

®
 e CB12

® 
(2 horas); 

- GlaxoSmithKline
®
: Gama Physiogel

® 
(1hora); 

- Medela
®
: Amamentação e produtos Medela

®
 (2 horas); 

- Laboratório Dermatológico Bioderma
®
: Gama Photoderm

®
 (1hora); 

- Novartis
®
: Fenistil

®
, Mebocaína

®
, Vibrocil

®
, Voltaren Emulgel

®
, Voltaren Emulgelex

®
 e Voltaren 

Plast
® 

(1hora); 

- Bial
®
: Rinialer

®
 (1hora); 

- Zambon
®
: Cross-selling (1hora); 

- Boehringer Ingelheim
®
: Dulcogas

®
 (1hora); 

- ISDIN
®: 

Gama Baxident
® 

(1hora); 

- Bial
®
: Gama Reumon

®
, Dormidina

®
 e Diacol

®
 (1hora); 

- Barral
®
: Gama Barral DermaProtect

®
 (30 minutos); 

- LEO Farmacêuticos
®
: Psoríase e Daivobet gel

®
 (1 hora). 

 

Formações assistidas fora da farmácia: 

- Lierac Paris
®
: Lançamentos 2014 (3 horas); 

- Expanscience Laboratoires
®
: Mustela

®
 e Casos Práticos (2 horas); 

- Rene Furterer Paris
®
: Método de Cuidados Capilares (1 dia); 

- Laboratório Dermatológico Bioderma
®
: Curso Geral Bioderma

®
 (1 dia); 

- GlaxoSmithKline
®
: Curso próteses Dentárias Removíveis – Conceitos e Cuidados (2 horas); 

- Angelini
®
: Introdução às Técnicas de Cross-Selling (1h15min); 

- Gedeon Richter
®
: Farmácia e o Aconselhamento à Mulher em Anticoncetivos (3 horas); 

- Bene Farmacêutica
®
: Dor e Febre – Saúde da Criança (3 horas); 

- Pierre Fabre
®
: Pierre Fabre

 
Santé

® 
e Pierre Fabre Oral Care

® 
(3 horas); 

- Beiersdorf
®
: Eucerin Atopic Control

®
, Eucerin Condicionador Corporal

®
 e Eucerin Sun 

Protection
® 

(2 horas); 
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- Lierac Paris
®
: Curso Geral Módulo 3(3 horas); 

- Novartis
®
: Dor Aguda: Lesões músculo-esqueléticas, Etiologia e abordagens terapêuticas (2 

horas). 

Anexo 4 – Protocolo para verificação do receituário na FB 

1ª Conferência – Após aviamento 

 Medicamentos – S.A., dose, forma farmacêutica 

 Assinatura médica 

 Validade da receita 

 Organismo 

 Número de embalagens faturadas 

 Ativação das exceções 

 Em receitas manuais: regime de exceção do médico 

 Assinatura do utente 

 Rubricar, datar e carimbar 

 

2ª Conferência – Farmacêutico responsável 

 Medicamentos – S.A., dose, forma farmacêutica 

 Assinatura médica 

 Validade da receita 

 Organismo 

 Número de embalagens faturadas 

 Ativação das exceções 

 Em receitas manuais: regime de exceção do médico 

 Assinatura do utente 

 Rubrica, data e carimbo 

 Rubricar 
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3ª Conferência – Conferir os lotes a enviar 

 Validade da receita  

 Assinatura médica 

 Rubricas, data e carimbo 

 Assinatura do utente  

 Ativação das exceções 

 Número de embalagens faturadas 

 Em receitas manuais: regime de exceção do médico 

 

 

Anexo 5 – Estudo dos erros detetados na verificação do receituário 

Tabela 5: Erros de receituário por mês e por tipo de erro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAIO   JUNHO 

Fármaco 1  

Dosagem   

Forma farmacêutica  1 

Falta assinatura médico   

Validade 8 8 

Organismo 3 3 

Exceções 6 8 

Quantidade de embalagens 2 2 

Tamanho da embalagem 1 2 

Erro de faturação 1  

Receitas em falta   

TOTAL 22 24 

N.º de atendimentos 8421 8067 

Sucesso na dispensa (%) 99,7% 99,7% 

  
Nota: O sucesso na dispensa (%) foi calculado tendo por base o número de 

atendimentos totais do mês em questão com a seguinte fórmula – ((N.º de 

atendimentos – N.º total de erros) / N.º de atendimentos) x 100 
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Tabela 6: Erros no receituário no mês de maio por operador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MAIO 

                   Operador 

Erro 
1 3 4 5 6 8 16 21 22 

G

R

A

V

E 

Fármaco   1       

Dosagem          

Forma farmacêutica          

 
Falta assinatura médico          

 
Validade    2 2 1 3   

 
Organismo      1 2   

 
Exceções  1   1 1  3  

 Quantidade de 

embalagens 
 1       1 

 
Tamanho da embalagem     1     

 
Erro de faturação        1  

 
Receitas em falta          

 
TOTAL 0 2 1 2 4 3 5 4 1 

 
N.º de atendimentos 965 1102 1184 899 435 598 1105 1464 669 

 
Sucesso na dispensa (%) 100 99,8 99,9 99,8 99,1 99,5 99,5 99,7 99,6 

Nota: O sucesso na dispensa (%) foi calculado tendo por base o número de 

atendimentos totais de cada operador com a seguinte fórmula – ((N.º de 

atendimentos – N.º total de erros) / N.º de atendimentos) x 100 
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Tabela 7: Erros no receituário no mês de junho por operador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 JUNHO 

               Operador 

Erro 
1 3 4 5 6 8 16 21 22 

G

R

A

V

E 

Fármaco          

Dosagem          

Forma farmacêutica   1       

 
Falta assinatura médico          

 
Validade    3  1 3  1 

 
Organismo     1 1   1 

 
Exceções   1  3  1 2 1 

 Quantidade de 

embalagens 
 1       1 

 
Tamanho da embalagem  1       1 

 
Erro de faturação          

 
Receitas em falta          

 
TOTAL 0 2 2 3 4 2 4 2 5 

 
N.º de atendimentos 638 601 1056 655 438 409 1346 2118 806 

 
Sucesso na dispensa (%) 100 99,7 99,8 99,5 99,1 99,5 99,7 99,9 99,4 

  
Nota: O sucesso na dispensa (%) foi calculado tendo por base o número de 

atendimentos totais de cada operador com a seguinte fórmula – ((N.º de 

atendimentos – N.º total de erros) / N.º de atendimentos) x 100 
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Anexo 6 – Exemplo de um plano mensal de marketing 

Tabela 8: Plano de marketing do mês de junho da FB 

 

 

  

JUNHO 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C
A

M
P

A
N

H
A

S 

Roger&Gallet 

(2=3) 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Neogenic (2=3 

ou -25€ nas de 

28) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Barral 

(25%/50%/75%)               
X X X X X X X X X X X X X X X X 

La Roche-Posay 

(-5€ ou 2=3)                      
X X X X X X X X X 

                               

                               

P
R

O
M

O
TO

R
A

S 

ISDIN 
 

X 
                            

                               

                               

R
A

ST
R

EI
O

S 

Rastreio 

Doenças 

Venosas 
            

X 
                 

                               

                               


