
Os "Protocolos de Indicação 
Farmacêutica“ existem há vários anos, 
com grande sucesso e procura por parte 
das farmácias e dos seus profissionais, 
que os utilizam inclusive em formações 
internas para toda a equipa. 

A FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO irá 
continuar a publicar, em todas as suas 
edições de 2021, um fascículo dos 
“Protocolos de Indicação 
Farmacêutica”. 

Inseridos como encartes de todas as 
edições da FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO, 
os “Protocolos de Indicação 
Farmacêutica” são auxiliares de 
aconselhamento, fornecendo a 
informação essencial sobre a patologia e 
o esquema de intervenção da farmácia, 
aconselhando ou remetendo o utente 
para o médico. 

Estes verdadeiros guias de 
aconselhamento são produzidos por 
uma equipa de farmacêuticos e a 
FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO leva-os a 
todas as Farmácias do Continente e Ilhas. 
Esta é uma ferramenta de extraordinária 
utilidade para todos os profissionais de 
Farmácia e, igualmente, um espaço 
único para a promoção das marcas. O 
verso de cada “Protocolo” é reservado 
para um anúncio, preferencialmente de 
uma marca que corresponda à patologia 
retratada. 

Nas próximas páginas encontra quais os 
Protocolos de Intervenção 
Farmacêutica disponíveis para 
publicação com a FARMÁCIA 
DISTRIBUIÇÃO em 2021 e também os 
que estão disponíveis para reprint (por 
exemplo como ferramenta para as 
equipas de vendas). Se tiver alguma 
questão acerca desta ferramenta de 
comunicação, não hesite em contactar-
nos.

Os “Protocolos de Indicação Farmacêutica” são uma 
ferramenta de extrema utilidade para as equipas das 
farmácias. São auxiliares de aconselhamento, fornecendo a 
informação essencial sobre a patologia e o esquema de 
intervenção da farmácia,
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Protocolos de Indicação Farmacêutica
disponíveis para publicação em 2021*

N.D. – Não Disponível
* Se tiver outras sugestões de temas contacte-nos.

Acne

Aftas

Alopécia

Ansiedade

Câimbras

Calosidades

Cessação Tabágica

Contraceção Hormonal de Emergência

Dermatite Atópica

Diarreias  - N.D.

Dismenorreia

Dispepsia e Azia

Dores Osteoarticulares - N.D.

Eczema

Faringite e Laringite  - N.D.

Febre Pediátrica

Fungos nas Unhas

Hipertensão

Insónias  - N.D.

Olho Seco - N.D.

Otalgia

Pé-de-Atleta

Pediculose

Pele da grávida - N.D.

Picadas de Insectos

Primeiros Dentes - N.D.

Problemas nos olhos

Problemas nos Ouvidos

Queimaduras Solares

Rinite Alérgica

Rinorreia

Rosácea

Sangramento Dentário  - N.D.

Stress

Tosse Pediátrica - N.D.



Quantidades Preço*

250 298 €

500 346 €

1.000 442 €

1.500 538 €

2.000 634 €

2.500 730 €

3.000 826 €

4.000 1.018 €

5.000 1.210 €

6.000 1.402 €

7.500 1.690 €

9.000 1.978 €

10.000 2.170 €

* A todos os valores acresce o IVA à taxa em vigor.

Para mais informações contacte:

Hollyfar-Marcas e Comunicação, Lda.

Rua General Firmino Miguel, nº3 – Piso 7

1600-100 Lisboa

Tel.: +351 21 811 01 00

e-mail: comercial@netfarma.pt

www.netfarma.pt

Tiragens Extra

Valores

A inserção no Verso dos Protocolos de Indicação Farmacêutica têm um valor de 
tabela de: 3.000 Euros (+IVA).

Veja abaixo os valores para tiragens extra (por ex. para utilização pela equipa de 
vendas). 

Nota: O mês de publicação dos vários Protocolos de Indicação Farmacêutica, pode 
ser escolhido, mediante a disponibilidade.  



Protocolos de Indicação Farmacêutica
disponíveis apenas para Reprint em 2021

Cefaleias

Congestão Nasal

Dor Muscular

Dores de Garganta

Hemorróidas

Infeções Urinárias

Infeções Vaginais

Obstipação

Síndrome do intestino irritável (SII)

Tosse no Adulto

Com revisão de conteúdos Sem revisão de conteúdos

Quantidades Preço* Quantidades Preço*

1.000 1.547 € 1.000 1.352 €

2.000 1.599 € 2.000 1.404 €

2.500 1.647 € 2.500 1.452 €

5.000 1.887 € 5.000 1.692 €

6.000 1.983 € 6.000 1.788 €

7.500 2.127 € 7.500 1.932 €

* A todos os valores acresce o IVA à taxa em vigor.

Tabela de Preços Reprints 2021


