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RESUMO 

 

 O ciclo de estudos do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas culmina na 

realização de um estágio curricular com a duração de seis meses com vista a promover o 

contacto inicial com a actividade farmacêutica. Este relatório detalha as actividades por 

mim desenvolvidas na Farmácia dos Clérigos e transpõe em palavras os conhecimentos 

adquiridos durante esse tempo. 

 A primeira parte incide em tudo o que envolve o bom funcionamento da 

farmácia, desde a localização e recursos humanos, à descrição dos trâmites legais dos 

medicamentos e demais produtos comercializados. 

 Por outro lado, a segunda parte do relatório contém os projectos trabalhados ao 

longo de seis meses juntamente com a equipa da farmácia. A primeira actividade para 

os utentes foi um rastreio da osteoporose no dia mundial desta doença. 

 Em vista à promoção de um melhor atendimento aos utentes estrangeiros, foi 

elaborado um mini-manual de produtos e expressões em inglês, francês e espanhol. 

Desta ideia surgiu ainda uma formação interna ao pessoal da farmácia. 

 Tendo em conta a forte componente de venda de medicamentos manipulados 

pela farmácia, foram feitos alguns guias de utilização para os utentes, de maneira a 

promover uma administração correcta e desmistificar situações. 
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PARTE 1 – ESTÁGIO NA FARMÁCIA DOS CLÉRIGOS 

 

1. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA 

 

1.1. Localização, espaço exterior e horário de funcionamento 

 

A Farmácia dos Clérigos encontra-se situada em plena baixa da cidade do Porto, 

num edifício histórico com quatro andares no número 34 da Rua dos Clérigos. 

A sua localização é propicia à passagem de muitos turistas, assim como de utentes 

portugueses nas suas deslocações pela cidade. A farmácia tem ainda um alcance 

nacional na medida em que, os manipulados lá executados têm muita procura e são 

enviados para vários pontos do país. 

O edifício apesar de antigo tem um aspeto cuidado e limpo, e na sua fachada lateral 

encontra-se um sinal com rebordo luminoso com a indicação Farmácia dos Clérigos, 

assim como uma cruz luminosa onde passa o horário de funcionamento e a temperatura 

ambiente, ficando a mesma ligada quando a farmácia se encontra de serviço noturno. 

A entrada para a farmácia (Fig.1) é composta por duas montras laterais que 

permitem a exposição de produtos comercializados durante algum período de tempo 

sendo alteradas conforme o necessário. Numa das montras, bem visível para o exterior, 

está afixado o horário de funcionamento, a direcção técnica e as farmácias de serviço 

permanente.  

Durante os seis meses de estágio, o horário da farmácia foi 

alterado algumas vezes, sendo que até Dezembro funcionou 

das 9 às 19 horas durante a semana e das 9 às 13 horas ao 

sábado, estando encerrada ao domingo. Durante o mês de 

Dezembro, o horário de Sábado foi alargado ficando das 9h30 

às 13h e das 15h às 19h30. Por fim, a partir do mês de Janeiro 

a farmácia funciona das 9 às 19h30 durante a semana, ao 

sábado das 9h às 13 horas e ao domingo está encerrada, o que 

vai de encontro ao descrito no Decreto-Lei (DL) n.º 172/2012, 

de 1 de Agosto.[1] 

 

 Figura 1 – Entrada da Farmácia       

    dos Clérigos 
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1.2. Organização e descrição do espaço interior 

 

Após a passagem pelas montras laterais, existe uma porta de sensor automático que 

dá acesso à zona de atendimento, que é composto por três balcões de atendimento 

devidamente espaçados garantido alguma privacidade aos utentes, equipados com 

computador, sistema de impressão, leitor óptico e leitor de cartão de cidadão. Existe 

ainda um balcão comum onde se encontra um computador para facturação dos 

medicamentos manipulados e o sistema CashGuard. 

Atrás dos balcões e nas laterais encontram-se estantes com produtos ortopédicos, de 

higiene oral, suplementos alimentares, medicamentos não sujeitos a receita médica e 

ainda produtos cosméticos. Na parte inferior do balcão, não acessível ao público, 

existem gavetas com diversos produtos, devidamente identificadas contendo 

preservativos, testes de gravidez, termómetros, produtos de higiene oral, cremes de 

mãos e batons. 

Ainda por trás do balcão, existe uma zona composta por gavetas brancas, onde se 

encontram os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) devidamente 

organizados primeiro por forma farmacêutica, existindo a área dos comprimidos, 

cápsulas e sistemas transdérmicos; medicamentos para uso retal e vaginal; injectáveis; 

colírios e pomadas e géis oftálmicos; cremes e pomadas; soluções e suspensões orais; 

tiras e lancetas para diabéticos; ampolas; e a zona dos pós. Em cada área os 

medicamentos estão dispostos por ordem alfabética tanto por marca ou por nome 

genérico, por ordem crescente de dosagem. 

Toda esta área, designada por front-office, é um espaço amplo, iluminado, 

climatizado e com bom aroma, que se encontra-se sobre videovigilância, algo que é 

informado ao utente por um papel afixado na entrada. De destacar também a presença 

de uma balança que permite ao utente obter o seu peso, altura e o seu índice de massa 

corporal (IMC). 

Na parte mais interior da farmácia existe um gabinete de atendimento ao utente 

privilegiando o diálogo e privacidade, onde são prestados serviços como administração 

de injectáveis, medição da glicémia e tensão arterial, realização de curativos e ainda 

medição da densidade mineral óssea por ultrassom.  

 

 



3 
 

Esta parte interior da farmácia, mais designada por back-office, onde os utentes não 

têm acesso, possui uma área onde se encontram divididos medicamentos pagos e não 

pagos reservados pelos utentes, medicamentos cuja validade expira daí a três meses, 

seringas, aparelhos de medição de glicémia, gazes, chás e outros produtos. 

Numa parte mais ampla, temos uma secretária no centro que possui um computador 

onde é feito o pedido e a introdução em stock de encomendas. Em redor da sala, temos 

estantes com produtos que não têm espaço na parte da frente da farmácia, funcionando 

como armazém do stock existente. Num armário em separado com gavetas, encontram-

se loções e sprays capilares, medicamentos manipulados a dispensar ao balcão e sprays 

e gotas nasais. Todas as gavetas estão identificadas e o seu interior organizado por 

ordem alfabética. Ainda numa gaveta à parte, estão armazenados aos medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos. 

Existem ainda outros armários onde se encontram amostras de produtos, álcool, soro 

fisiológico, soluções antissépticas e capas de arquivo de faturas de cada armazenista, 

protocolos, duplicados de via de transporte de manipulados, registo de receção e venda 

de psicotrópicos e estupefacientes, e outra documentação importante. 

O espaço é completado por um frigorífico, dividido em insulinas, medicamentos de 

uso veterinário, vacinas infantis e adulto, uso vaginal, oftálmicos, manipulados de 

conservação de frio e injetáveis. 

O piso acima da farmácia corresponde aos dois laboratórios onde são executados os 

medicamentos manipulados. No laboratório 1 são feitos manipulados sob a forma 

farmacêutica de cápsulas, com diferentes objectivos, como terapia para obesidade, anti-

envelhecimento, uso veterinário e pediátrico. O espaço está dividido em diferentes 

áreas, sendo a primeira o registo, onde são recepcionadas as receitas médicas, 

elaboradas fichas técnicas e toda a burocracia envolvida na execução do manipulado. 

Em seguida temos a pesagem, onde estão armazenadas as matérias-primas em uso e o 

material de pesagem. Através de uma janela, a matéria pesada é passada para a próxima 

área, a de moagem e capsulação, onde se encontram bancadas de trabalho com 

aparelhos de trituração, capsuladores e outro material necessário para a capsulação. E 

por fim, temos a área de limpeza, onde as cápsulas são contadas, limpas e embaladas. O 

manipulado é finalizado através da rotulação, adição da cópia da receita e faturas, sendo 

feita ainda a separação entre os manipulados que são para venda ao balcão e os que são 

para serem enviados para farmácias. 
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Todas as áreas envolvidas têm climatização e sistemas de ventilação e aspiração de 

modo a minimizar o pó circulante. 

Adjacente ao laboratório 1 temos uma pequena área de armazém de apoio onde se 

encontram algumas matérias-primas em utilização mas que pelo seu volume ou 

utilização mais esporádica não ficam na sala de pesagem. 

Neste mesmo piso, temos ainda o laboratório 2 onde são executados manipulados 

sob a forma de suspensões, cremes, xaropes, soluções, champôs, entre outras. É 

composto por uma bancada lateral onde se encontra um banho de aquecimento, dois 

unguatores, balanças analíticas e digitais, e uma hotte. Numa bancada central existe um 

aparelho laminador e dois agitadores magnéticos. A parte inferior das bancadas é 

composta por gavetas etiquetadas contendo vários materiais de laboratório. 

As matérias-primas são armazenadas em armários divididos por prateleiras que por 

sua vez são divididas por zonas numeradas. Esta organização por coordenadas está 

indicada na embalagem da matéria-prima, facilitando a arrumação e funcionamento do 

laboratório. 

Por fim, o laboratório 2 possui uma área com dois computadores e espaço de 

bancada, onde é feita a receção de receitas, elaboração de fichas técnicas e toda a 

rotulagem e preparação dos manipulados para venda, quer seja para o balcão ou para 

serem enviados para farmácias. 

Neste laboratório há ainda arquivos com boletins de análise de matérias-primas, 

publicações de consulta e outros arquivos necessários. 

Na entrada dos dois laboratórios, existe uma antecâmara com material de uso 

obrigatório para protecção individual como batas, toucas, capas para sapatos, e ainda 

avisos sobre o uso obrigatório de luvas, viseiras e óculos. 

 

1.3. Recursos humanos 

 

A equipa da Farmácia dos Clérigos engloba dezoito colaboradores distribuídos por 

diferentes funções, liderados pela direcção técnica da Dra. Helena Gomes e pela 

farmacêutica adjunta Dra. Catarina Mesquita, conforme o DL nº 307/2007 de 31 de 

agosto. [2] 

No balcão de atendimento temos a farmacêutica adjunta e dois técnicos 

farmacêuticos Márcio Carvalho e Patrícia Rangel. 
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A equipa geralmente acumula funções, distribuindo-se pelo laboratório 1 e 2, 

expedição e armazém, consoante o fluxo de trabalho, sendo composta pela farmacêutica 

Natacha Ribeiro, os técnicos Júlia Antunes, Helena Isabel, André Oliveira e Vânia 

Pinto, e os auxiliares, Nádia Silva, Ana Vaz, Liliana Ribeiro e Manuela Ramiro. 

Nas funções de registo, expedição e contabilidade temos Elsa Monteiro, Paulo Pires, 

Aires Mesquita e Michael Silva. 

  

1.4. Sistemas informáticos 

 

A FC utiliza ao balcão de atendimento o sistema informático Sifarma 2000, 

desenvolvido pela empresa Glintt, sendo um grande pilar da boa gestão diária de uma 

farmácia. O sistema permite principalmente o registo de entrada e saída de produtos, 

faturação de receituário, e é um guia de consulta permanente de informações adicionais 

sobre medicamentos, como a sua posologia e doses ou interações medicamentosas. Tem 

muitas outras funções, permitindo a gestão de stocks e de encomendas; processamento e 

regularização de devoluções e notas de crédito; controlo de prazos de validade, e de 

destaque ainda o controlo na dispensa de psicotrópicos e estupefacientes;  

Para a gestão dos medimentos manipulados é utilizado um outro sistema, o PcGest, 

permitindo a introdução de receitas, elaboração de fichas técnicas, rótulos e emissão de 

faturas. 

 

 

2. CLASSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS 

EXISTENTES NA FARMÁCIA 

 

2.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Obrigatória (MSRM) 

 

O dito Estatuto do Medicamento, o DL nº176/2006 de 30 de agosto, refere os pontos 

para que um medicamento seja categorizado como sujeito a receita médica. De forma 

resumida, podemos inferir que um MSRM é assim classificado por apresentar risco para 

a saúde do doente, de forma direta ou indirecta. Daí seja necessária a prescrição médica, 

garantindo que houve uma avaliação ponderada para a toma da medicação. [3] 
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A receita médica pode ainda categorizar-se em: não renovável, de validade igual a 

trinta dias para tratamentos de curta ou média duração; e ainda renovável com validade 

até seis meses e até três vias, destinada a tratamentos contínuos. 

Existem ainda: os medicamentos de receita médica especial, para a dispensa de 

substâncias estupefacientes ou psicotrópicas; e os de receita médica restrita, cuja 

utilização é reservada a certos meios especializados como o hospitalar. 

 

2.2. Medicamentos Não Sujeitos A Receita Médica Obrigatória (MNSRM) 

 

Este grupo terapêutico compreende as substâncias consideradas medicamentosas, 

mas que não contemplam os pontos referidos no DL nº176/2006 de 30 de agosto para 

ser necessária receita médica. [3] 

São geralmente utilizados no tratamento de situações não perigosas e no alivio de 

sintomas menores, destacando assim o papel do farmacêutico na avaliação de situações 

e uso racional da medicação. 

Através do DL n.º 238/2007, de 19 de junho decretou-se que estes medicamentos 

podem ser também dispensados em locais de venda de medicamentos não sujeitos a 

receita médica, sendo que alguns apresentam PVP de regime livre e outros com PVP 

fixado, como nas farmácias. Porém os MNSRM comparticipados pelo SNS, associados 

a portadores de patologias crónicas, como lúpus e Alzheimer, não auferem desta regalia 

se forem adquiridos fora das farmácias. [4] 

Em 2013 houve novo DL n.º 128/2013 de 5 de setembro que veio introduzir a 

subclassificação MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF), estando 

sujeitas a esta classificação as substâncias mencionados numa lista actualizada e revista 

pelo INFARMED, como por exemplo: ácido fusídico, a amorofilina, a 

cianocobolamina, a pancreatina, a fluticasona, a hidrocortisona, o picetoprofeno, o 

ibuprofeno 400 mg e a associação lidocaína com prilocaína. Esta medicação apresenta 

PVP fixado pelas farmácias. [5] 
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2.3. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

 

Os produtos que auferem desta classificação devem respeitar as condições de 

segurança regulamentadas pelo DL nº 115/2009 de 18 de maio e DL nº 63/2012 de 15 

de março. [6] [7] 

Para além da vertente cosmética não podemos esquecer a importância de alguns 

destes produtos na saúde, como são exemplo os protetores solares. Esta promoção do 

bem-estar através da utilização de produtos dermofarmacêuticos e cosméticos é 

responsabilidade do profissional de saúde na farmácia, havendo necessidade de estar 

constantemente actualizado sobre o mercado existente. Neste sentido, verificamos uma 

grande preocupação das marcas em promover o seu produto através de formações, 

visitas do delegado médico ou brochuras que fazem chegar à farmácia.  

 

2.4. Medicamentos Manipulados 

 

A preparação de medicamentos manipulados é necessária quando não existe 

comercialização do produto, tanto por ter concentrações inferiores ou superiores, forma 

farmacêutica distinta, ou ainda por não existir a associação desejada de várias 

substâncias. [8] 

O medicamento manipulado é definido como qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal, executado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico 

com a obrigatoriedade de garantir a sua qualidade e segurança. 

A crescente procura por estes medicamentos está em concordância com a busca de 

uma terapêutica cada vez mais personalizada. 

Estes medicamentos permitem também colmatar lacunas da indústria farmacêutica 

no que toca a veterinária e pediatria. 

O preço destes preparados é estipulado tendo por base a portaria nº769/2004 de 1 de 

Julho, que menciona: valor dos honorários, valor das matérias-primas, valor dos 

materiais da embalagem, margem da farmácia e taxa de IVA em vigor. [9] 
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2.5. Dispositivos Médicos 

 

A definição de dispositivo médico está descrita no DL nº145/2009 de 17 de junho, 

sendo qualquer produto que não apresentar acção farmacológica, metabólica ou 

imunológica, pode ser utilizado para fins de diagnóstico, prevenção e tratamento. [10] 

Os produtos mais procurados na FC são meias de descanso, material de penso, 

preservativos, testes de gravidez, óculos de leitura e termómetros. 

 

2.6. Preparações Extemporâneas 

 

Estas preparações dizem respeito a formulações finais instáveis, como é o caso de 

suspensões orais. Daí que a sua preparação seja feita na hora através da reconstituição 

do pó com água purificada com agitação vigorosa. Antes de usar deve voltar a agitar a 

preparação. 

 

2.7. Produtos Dietéticos e para Alimentação Especial 

 

A existência destes produtos vai de encontro à necessidade nutricional específica de 

certos indivíduos com perturbações metabólicas ou condições fisiológicas especiais, que 

vêm a beneficiar da ingestão controlada de substâncias contidas nos alimentos. Esta 

designação diz ainda respeito a produtos para lactentes ou crianças dos 1 aos 3 anos, de 

acordo com o DL nº227/99 de 22 de junho. [11] A segurança destes produtos está ainda 

regulamentada pelo DL nº136/2003, de 28 de junho. [12] 

A venda destes produtos não é muito significativa na FC, havendo geralmente 

alguns produtos hipercalóricos e hiperproteicos. 

Dentro desta categoria podemos ainda destacar os suplementos alimentares, que 

apresentam crescente expressão no mercado nomeadamente na área da complementação 

vitamínica, problemas de articulações, perda de peso, concentração e infecções 

urinárias. 
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2.8. Produtos e Medicamentos para uso Veterinário 

 

Através da regulamentação do DL n.º 314/2009 de 28 de outubro estes 

medicamentos possuem propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais, 

para seu bem-estar e para benefício da saúde pública.[13]  

Certos medicamentos desta categoria são dispensados apenas com prescrição por 

parte do médico veterinário, ficando a mesma arquivada na farmácia. 

 

2.9. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Este tipo de medicação está geralmente associado ao tratamento de doenças 

psíquicas e oncológicas, porém podem causar habituação e dependência. Daí que seja 

necessário um controlo apertado da sua dispensa, como indicado no DL nº15/93 de 22 

de janeiro e a portaria nº981/98 de 8 de junho. [14] [15] 

Aquando o transporte, podemos já verificar alterações em relação aos outros 

medicamentos, pois os psicotrópicos e estupefacientes são separados numa caixa à parte 

ou num saco de plástico. 

Na entrada de encomendas é atribuído a esta medicação um código de registo de 

entrada, que posteriormente são enviados todos os meses ao INFARMED. 

No ato da dispensa, o sifarma 2000 pede a identificação do utente e de quem vai 

levantar a medicação, exigindo nome completo, data de nascimento, morada, número e 

validade do cartão cidadão. Esta venda é finalizada pela saída de dois talões de dispensa 

de estupefacientes e psicotrópicos que devem ser arquivados na farmácia juntamente 

com uma cópia da receita. 

 

3. GESTÃO DE STOCKS, ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

 

3.1. Gestão de Stock 

 

A Farmácia dos Clérigos faz parte de um aglomerado de farmácias do mesmo grupo, 

havendo por vezes encomendas comuns, porém o controlo dos níveis de stock de cada 

uma é fulcral para o bom desempenho da mesma. 
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A gestão do stock é determinante para que não haja rotura ou excedentes de um 

produto, sendo a primeira mal aceite pelo cliente e a segunda gera um empate ou perda 

de capital por parte da farmácia.  

Através dos laboratórios, na pessoa dos delegados de informação médica, é possível 

adquirir produtos em maiores quantidades a melhores preços geralmente. A aquisição 

através de armazenistas é vantajosa para a manutenção diária do stock, permitindo 

encomendas pequenas.  

 

3.2. Encomendas 

 

Os produtos existentes na farmácia possuem ficha no sistema Sifarma 2000, onde é-

nos possível verificar o seu histórico de vendas e o stock mínimo e máximo, que por sua 

vez permite a encomenda automática do produto quando o nível de stock não está de 

acordo. Esta é designada por encomendas diárias, sendo que na FC são feitas duas 

vezes, uma no final da manhã e no final do dia aos diferentes fornecedores de acordo 

com as vantagens financeiras e disponibilidade do produto. 

Existem ainda as encomendas manuais, feitas através de chamada telefónica ao 

fornecedor, havendo depois que criar a entrada da encomenda no sistema e, por fim, as 

encomendas instantâneas feitas a partir da ficha do produto ao armazenista, onde nos é 

indicando a hora de receção e o valor. 

O aprovisionamento para os medicamentos manipulados, como embalagens ou 

matérias-primas, é feito a fornecedores diferentes, maioritariamente espanhóis como as 

empresas Fagron e Acofarma. 

 

3.3. Receção de Encomendas 

 

As encomendas chegam à FC em contentores de plástico ou caixas de cartão, 

juntamente com a sua fatura original e duplicado, onde constam as quantidades pedidas 

e enviadas, preço de venda à farmácia, preço de venda ao público (caso seja produto de 

venda livre essa coluna aparece em branco), preço total da encomenda e respectivo 

imposto sobre o valor acrescentado. 
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Quando são encomendados produtos de frio, ou seja, que devem ser mantidos entre 

os 2 e os 8ºC, os mesmos estão devidamente acondicionados entre conservadores de 

frio, sendo que por fora no contentor, apresentam alguma característica de 

reconhecimento imediato para que assim que seja recepcionado seja guardado no 

frigorifico.  

Os medicamentos psicotrópicos vêm também em condições diferentes dos outros 

produtos, seja num contentor e fatura à parte, ou simplesmente num saco de plástico. 

Através do sistema Sifarma 2000 é dada a entrada dos produtos pelo seu número de 

fatura e valor total. Cada produto deve ser depois introduzido pelo seu código nacional 

de produto (CNP) manualmente ou por leitura de código de barras, registada a sua 

validade e rectificado o seu valor comercial (PVF e PVP). Caso sejam produtos sem 

preço inscrito na cartonagem (PIC), é calculado o seu PVP através do PVF, margem de 

lucro da farmácia e IVA, sendo depois etiquetado manualmente.   

Por fim, a entrada da encomenda é validada se os valores facturados e o valor total 

da fatura forem coincidentes. 

Os produtos encomendados mas que por estarem esgotados e/ou rateados, não sendo 

facturados, podem ser transferidos para outro armazenista com notificação automática 

ao INFARMED. 

A entrada de uma encomenda é finalizada com a impressão detalhada da receção, 

que é anexada à fatura original e arquivada no dossier do fornecedor correspondente. 

Este processo é crucial na gestão do stock da farmácia, quer seja pelo controlo do 

número de produtos como pela validade das embalagens. 

Os produtos destinados aos laboratórios de manipulados são introduzidos no sistema 

PcGest por um processo semelhante ao do Sifarma2000, e são etiquetados com o código 

interno de produto, preço por quilo, grama ou unidade, lote e validade. Adicionalmente 

é colocada uma outra etiqueta onde é colocado o número de registo do medicamento 

manipulado (RT) de início e o RT de fim de utilização daquela embalagem, permitindo 

assim a rastreabilidade das matérias-primas envolvidas. 
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3.4. Armazenamento e Controlo de Prazos de Validade 

 

Os medicamentos e demais produtos comercializados pela farmácia devem ser 

armazenados em condições de temperatura e humidade controladas, sendo inferior a 

25ºC e 60% respectivamente. No caso dos produtos de frio, devem ser mantidos em 

frigorifico entre os 2 e os 8ºC. Estes parâmetros são monitorizados e registados pela 

equipa da farmácia de manhã e de tarde diariamente através de termohigrómetros 

mantidos no balcão, locais de armazém e frigoríficos. 

O armazenamento das matérias-primas dos medicamentos manipulados também 

respeita as condições expostas anteriormente. 

Os produtos são guardados nos locais respectivos, como já explorado no ponto 1.2, 

onde em gavetas brancas temos os MSRM, produtos de venda livre em armários à vista 

para o público no front-office, sendo que os estupefacientes e psicotrópicos são 

guardados numa gaveta não identificada e os manipulados em outras gavetas, no 

designado back-office. As matérias-primas dos medicamentos manipulados são 

mantidos nos armazéns. 

Em qualquer local de armazenamento é feito um controlo das validades, para que 

seja first in-first out, em que o produto mais antigo é utilizado primeiro. Para além de 

respeitar este principio, é ainda feito um controlo mensal das validades através da 

emissão de uma lista gerada pelo Sifarma2000 com os produtos que expiram daí a três 

meses. Caso o prazo não seja concordante com o da lista deve ser actualizado, caso 

contrário é retirado para o local onde se mantém os produtos a expirar podendo ainda 

ser dispensado ao utente se o intervalo de tempo for concordante com duração da 

terapia, ou prontamente devolvido ao fornecedor. 

Se o prazo de validade for ultrapassado, os produtos são contabilizados como 

“quebra” para a farmácia. 

No caso das matérias-primas utilizadas no fabrico dos medicamentos manipulados, 

o controlo dos prazos de validade é feito mensalmente através de uma lista gerada pelo 

sistema PcGest. É dada baixa do produto expirado que segue para inceneração por uma 

empresa contratada. 
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3.5. Devoluções 

 

Como referido no ponto anterior, um dos motivos para ser feita uma devolução ao 

fornecedor é a aproximação do prazo de validade. Para além desse, temos ainda motivo 

quando a embalagem se encontra danificada, produto enviado ou pedido por engano, 

produto recolhido pelo INFARMED e ainda quando o produto tem condições 

especificas de armazenamento e as mesmas não foram respeitadas aquando o transporte. 

Em qualquer uma das situações expostas, o reenvio ao fornecedor é feita por 

emissão de uma nota de devolução feita no Sifarma2000 sendo enviada juntamente com 

o produto e o seu duplicado, devidamente carimbadas e rubricadas pela FC. O triplicado 

da nota de devolução é arquivado na farmácia. Na nota de devolução consta a 

identificação da farmácia; nome, código e quantidade do produto a devolver; razão da 

devolução e número de fatura onde foi contabilizado. Caso seja aceite a devolução, o 

fornecedor pode enviar o produto em falta, substituí-lo ou ainda emitir uma nota de 

crédito. Se o processo for recusado, o produto retorna à farmácia para ser dado como 

quebra. 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

4.1. Prescrição Médica 

 

A prescrição médica é necessária a todos os MSRM, designação da qual fazem parte 

os medicamentos manipulados, estupefacientes e psicotrópicos e ainda produtos de 

autocontrolo da diabetes mellitus. Porém na receita médica podem vir indicados 

MNSRM ou outros produtos farmacêuticos, no sentido de fornecer um melhor 

aconselhamento ao utente. 

No caso dos medicamentos de prescrição obrigatória, a receita deve incluir 

obrigatoriamente a Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa, 

dosagem, forma farmacêutica e posologia, permitindo assim o direito de optar por 

medicamento genérico, se assim o utente desejar. Porém, o médico prescritor pode 

bloquear este direito através de justificações técnicas indicadas na Lei nº 11/2012 de 8 

de março no artigo 6 como: exceção a) medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito; exceção b) casos de suspeita reportada ao INFARMED, intolerância ou reação 

adversa a um medicamento com a mesma substância ativa com outra denominação 

comercial; e ainda  a excepção c) medicamentos destinados a assegurar a continuidade 
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de um tratamento com duração superior a vinte e oito dias, limitando o utente a 

medicamentos com PVP igual ou inferior ao prescrito. [16] 

Atualmente existem três tipos de receitas médicas: as manuais, as electrónicas e as 

electrónicas sem papel, sendo que estas últimas passaram a ser obrigatórias a 1 de Abril 

de 2016 para todas as entidades do SNS. Apesar de apresentarem algumas lacunas, 

como ainda não estarem adaptadas à comparticipação de medicamentos manipulados, a 

utilização de receitas electrónicas sem papel é encorajada pois permite poupança de 

recursos e minimiza erros aquando a dispensa da medicação. A receita manual é 

justificada em casos de falência de sistema informático, prescrição ao domicílio, e 

outras situações devidamente justificadas até um máximo de 40 receitas por mês. 

 

4.2. Validação da Prescrição Médica 

 

A validação de receita electrónica só é possível se forem cumpridos os elementos já 

mencionados anteriormente inerente às receitas médicas e ainda outros, descritos no 

artigo 9º da portaria nº137 – A/2012 de 11 de maio, que contempla: número de receita, 

local de prescrição, identificação do médico prescritor, nome e número de utente ou de 

beneficiário de subsistema, entidade financeira responsável; se aplicável, referência ao 

regime especial de comparticipação de medicamentos; data de prescrição; Se aplicável, 

identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos. [17] 

Em relação à receita manual, esta segue as indicações do artigo 11 da portaria 

anterior incluindo os elementos já referidos para a receita electrónicas e ainda tornando 

obrigatórios para a sua validação a: vinheta do local de prescrição, vinheta identificativa 

do médico prescritor e identificação da especialidade médica. [17] Esta receita não pode 

conter rasuras, cor de caneta diferente e não pode ser a lápis. As receitas manuais 

apresentam ainda outras limitações como, a prescrição máxima ser de até quatro 

medicamentos distintos, podendo ser apenas duas embalagens de cada medicamentos, 

sendo o total máximo de embalagens por receita igual a quatro. Quando não 

especificado na receita, deve ser dispensada a embalagem de menor dimensão 

disponível no mercado e/ou a de menor dosagem. 
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4.3. Subsistemas de Saúde e Comparticipação de Medicamentos 

 

Alguns MSRM estão sujeitos a comparticipação por responsabilidade do SNS, ou 

seja, na dispensa da medicação o utente paga parte do PVP e a outra parte é paga à 

farmácia após o fecho mensal de receituário. Esta comparticipação é diferenciada e 

mencionada no DL nº106 – A/2010, sendo que no Regime Geral divide-se em quatro 

escalões (A-90%; B-69%, C-37% e D-15%), conforme a patologia e o sistema humano 

afectado. No Regime Especial a comparticipação é superior às anteriores, sendo 

contemplados geralmente os pensionistas, através da menção da letra R na prescrição 

médica. Existem ainda outras comparticipações especiais em patologias crónicas como 

lúpus, Alzheimer, psoríase, através da indicação de portaria ou despacho. Os 

medicamento manipulados também podem ser comparticipados em 30% se 

contemplarem os requisitos. [18] 

 Os produtos adjuvantes ao controlo da diabetes têm comparticipação total para 

agulhas, lancetas e seringas e de 85% para tiras-teste, ao abrigo da Portaria nº364/2010, 

de 23 de Junho. [19] 

Existem ainda comparticipações adicionais através de regimes de 

complementaridade entre o SNS e outras entidades, sendo a parte assegurada pela 

segunda entidade devolvida à farmácia após envio do receituário correspondente.  

 

5. CONTABILIDADE E GESTÃO NA FARMÁCIA 

5.1. Processamento do Receituário e Faturação 

 

Aquando a dispensa de medicação por receita médica e comparticipada, o 

Sifarma2000 numera-a e separa-a por lotes para cada organismo responsável pela 

comparticipação. Cada lote é composto por 30 receitas numeradas por ordem crescente, 

e no verso das mesmas, para além da facturação do medicamento, deve colocar-se o 

carimbo da farmácia no canto inferior esquerdo e do lado direito a data e uma rubrica, 

após conferir que não há erros na receita. 

Quando um lote termina, o SI permite obter um resumo das receitas contidas no 

mesmo, o designado “verbete de identificação do lote” que refere a identificação da 

farmácia, organismo responsável, número de receitas que contém, valores totais como: 

PVP, valor pago pelo utente e valor da comparticipação. Este documento é anexado às 

receitas para posterior envio aos organismos. 
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Por cada organismo responsável existe ainda o “resumo de lotes”, em que 

novamente através do Sifarma2000 é gerada uma listagem dos vários verbetes de 

identificação do lote. 

Este processo decorre no final de cada mês, sendo que, se o organismo responsável 

pela comparticipação for o SNS, a documentação é enviada para a Administração 

Regional de Saúde (ARS), caso contrário segue para a Associação Nacional de 

Farmácias (ANF). 

 

6. Outros Serviços Prestados na Farmácia 

 

Para além da dispensa de medicação, a FC possui outras valências como a medição 

da pressão arterial gratuita através de esfingomanómetro e de tensiómetro digital. Este 

serviço é preponderante no controlo regular da pressão arterial de indivíduos com risco 

cardiovascular, e permite que o farmacêutico faça acompanhamento dos utentes, tanto 

na medicação que fazem como no apelo a adopção de hábitos saudáveis. Este 

acompanhamento pode ainda ser feito através da medição gratuita da glicémia, através 

de glicosímetro digital. 

A FC apresenta outros serviços de medição, mas já com custos associados, como de 

colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos, ácido úrico e hemoglobina. 

De referir ainda a administração de injetáveis e a realização de curativos, também 

feita de forma gratuita. 

Existe ainda uma balança que permite ao utente obter o seu peso, altura e índice de 

massa corporal, valores que o utente normalmente mostra à equipa para um melhor 

esclarecimento e possível aconselhamento. 

É feita a recolha de medicamentos fora de prazo ou em desuso, assim como de 

materiais de acondicionamento primário como blisters e caixas, e ainda de bulas, 

fazendo parte da iniciativa ValorMed. Estas matérias são recolhidas num contentor de 

cartão, que quando cheio é selado, pesado e feita uma ficha de identificação para ser 

recolhido por parte dos armazenistas para tratamento. 

 

 

 



17 
 

7. MARKETING NA FARMÁCIA 

 

Na FC a existência de duas montras laterais à entrada é fulcral para um bom 

marketing, permitindo a exposição privilegiada de produtos e de cartazes. A execução 

de montras tem carácter temporal de geralmente quinze dias com recurso a cartazes, 

cartonagem, produtos e outros recursos com vista à promoção. 

Os critérios utilizados para definir quais os produtos postos em evidência incidiam 

na sazonalidade, stock existente e rotatividade do artigo.  

O balcão de atendimento tem topo de vidro, o que permite a colocação de produtos 

directamente em frente ao utente. Nestas vitrines eram colocados produtos com carência 

de venda mas que não existiam em número suficiente para exposição nas montras 

laterais. 

Ainda ao longo do balcão de atendimento, colocavam-se também alguns expositores 

de cartão já preparados pelas várias marcas numa maneira de dar a conhecer produtos 

novos, assim como dar destaque a produtos já conhecidos pelos utentes. 

Existem ainda dois monitores onde os clientes são informados dos serviços 

oferecidos pela farmácia e seus preços, assim como diversas imagens publicitárias dos 

vários produtos. 

A FC possui ainda uma página de facebook que é continuamente actualizada com 

conselhos, publicidade e informações, tendo em vista um maior alcance de utentes do 

que os que entram na farmácia. 

 

8. FORMAÇÕES 

 

A equipa da FC está em constante formação, quer seja pelas visitas de delegados, 

formações externas promovidas pelas marcas, ANF ou outras entidades, mas também 

através de formações internas instruídas tanto pela directora técnica como pelo resto do 

staff. A constante transmissão de informação é de extrema importância para um 

aconselhamento junto do utente cada vez melhor e para uma equipa o mais bem 

preparada. 
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9. Joana na FC 

 

Ao contrário da maioria dos meus colegas, a duração do meu estágio de farmácia 

comunitária foi de seis meses. Por um lado restringi a oportunidade de conhecer a 

valência hospitalar, mas por outro foi uma escolha consciente com vista à melhor 

preparação possível do meu papel como futura farmacêutica comunitária, sendo este o 

grande mercado de trabalho para mestres em ciências farmacêuticas. 

O início do meu estágio na FC ficou marcado pelo bom acolhimento por parte de 

toda a equipa, fazendo parte do bom ambiente lá vivido e muito apreciado pelos utentes. 

Este facto deixou-me logo à vontade para fazer perguntas e ter iniciativa, assim como 

respeitar sem qualquer senão as únicas regras a mim impostas: “Não invente” e 

“Pergunte”. 

Durante algumas semanas dediquei-me em exclusivo à entrada de encomendas no 

SI, arrumação de produtos e conferência de receitas. Em seguida acompanhei o 

atendimento por parte dos colegas da FC, e aos poucos fui perguntando aos utentes 

estrangeiros como podia ajudá-los, pois em principio seriam situações mais fáceis, o 

que resultou nas minhas primeiras vendas. 

A transição para o atendimento exclusivo por mim foi gradual e sempre com a 

disponibilidade dos colegas da FC para tirar dúvidas quanto a problemas no SI, assim 

como troca de opiniões sobre o melhor aconselhamento. Aqui o meu papel como 

interveniente na promoção de boa saúde foi aprimorado com as constantes novas 

situações que me deparava.  

Durante o estágio fiz a dispensa por mais do que uma vez de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, com a total confiança da equipa. Devido à sua escassa 

procura, assisti uma vez e noutra preparei, um medicamento extemporâneo. 

Em todo o estágio tive oportunidade de ter um papel interventivo mais pessoal e 

continuo aquando as medições de tensão arterial e de glicémia de utentes habituais. 

Nos meses de Setembro, Outubro e Novembro durante algumas horas por dia, 

dirigia-me ao laboratório 2 onde se executam manipulados como cremes, xaropes e 

soluções. A orientação dos colegas foi preponderante para reiterar a responsabilidade 

que envolve a execução de medicamentos manipulados. Esta tarefa foi muito apreciada 

por mim, pois para além de me ter permitido aperfeiçoar as técnicas já aprendidas ao 

longo do curso, abriu-me ainda horizontes para efeitos de aplicabilidade e de áreas 

pouco exploradas, como a medicação pediátrica e veterinária. 
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Acompanhando o dia-a-dia da FC, estive envolvida na execução de montras, 

realização de promoção de serviços e produtos em cartazes e imagens online. Tive 

também oportunidade de assistir a diversas formações externas, algo que veio valorizar 

a minha aprendizagem. Pus ainda a teste a minha capacidade como formadora, neste 

caso na área das línguas, como será mais à frente explorado. 

Todos os meses acompanhei o fecho do receituário, a conferência do prazo de 

validade de medicação, e a recolha e fecho de medicação para a ValorMed. 

Nestes seis meses estive realmente envolvida no dia-a-dia de uma farmácia, criando  

proximidade com os utentes e com os colegas da FC, dando aso a trocas de informação 

que me beneficiaram. 

 

10. CONCLUSÕES 

 

Com o término do meu estágio curricular, reflicto que a interligação dos 

conhecimentos adquiridos na faculdade com os transmitidos pelos colegas da FC, com 

os casos que todos os dias me desafiaram, resultaram na farmacêutica que hoje sou ao 

fim de seis meses. 

A profissão farmacêutica é, na minha opinião, resultado de uma forte componente 

humana, saber acumulado, e acima de tudo, uma profissão em que se evolui todos os 

dias.   
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TEMAS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA 

Tema 1 – Osteoporose 

Enquadramento: 

 

Aquando a minha chegada à FC em Setembro, fui informada que existia à 

disposição um aparelho de medição da densidade óssea por ultrassom, OsteoSys 

SONOST 3000. A estagiária minha antecessora tinha manifestado interesse em pô-lo 

em utilização frequente, tendo até criando um manual simples de utilização. 

Aproveitando que o dia mundial da osteoporose assinala-se a 20 de Outubro, foi 

organizado um rastreio da qual fui responsável nos dias 20 e 21. A divulgação do 

evento foi feita através de cartazes e panfletos já feitos pela estagiária anterior, 

divulgação nas redes sociais, assim como a marcação presencial durante o atendimento 

dos utentes. 

 

Objetivos: 

 

A realização do rastreio permitirá dar a conhecer à população este serviço da FC e 

alertar para a existência da osteoporose e seus fatores de risco.  

Pretende-se que o envolvimento da equipa da FC leve a que sejam feitos mais 

rastreios durante o ano, optimizando a utilização do aparelho de ultrassom adquirido 

pela farmácia.  

 

Métodos: 

 

Nos dias 20 e 21 de outubro, das 10h às 19h, realizar consultas com os utentes a fim 

de medir a sua densidade óssea calcar, através do utilização do aparelho de 

ultrassonometria, OsteoSys SONOST 3000. O teste é de curta duração, cerca de 2 

minutos, fator atractivo para a maioria dos utentes que não tem muita disponibilidade 

para “perder tempo” na farmácia.  

Para além da discussão dos resultados analíticos, é preponderante conversar com o 

utente para conhecer o seu historial e possíveis factores de risco e consciencializá-lo 

para a importância de hábitos de vida saudáveis. 
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A doença: 

 

A osteoporose é classificada como uma doença metabólica óssea, que afecta todo o 

sistema esquelético pela diminuição da sua resistência, ou seja, ossos mais susceptíveis 

a fracturar. [20] 

A massa óssea é formada maioritariamente até aos 20 anos, sendo o seu pico entre 

os 20 e 30 anos. A partir dos 40 anos e em ambos os sexos, verifica-se uma diminuição 

da densidade óssea de forma contínua, sendo mais acentuada e abrupta nas mulheres 

após a menopausa.[21] Quando a densidade da massa óssea é mais baixa que o normal, 

mas não o suficiente para ser classificada de osteoporose, estamos perante uma situação 

de osteopenia. [20] 

Existem factores de risco associados ao desenvolvimento de osteoporose, que são 

divididos em major: idade superior a 65 anos, fraturas prévias, historial familiar de 

fratura da anca, medicação com corticosteróides superior a 3 meses, menopausa precose 

e hiperparatiroidismo primário; e em minor: dieta pobre em cálcio, excesso de cafeína e 

de álcool, tabagismo, antecedentes de artrite reumatóide e índice de massa corporal 

correspondente a magreza extrema. Em relação à população mais afectadas, as mulheres 

tem mais propensão para desenvolver osteoporose, assim como os indivíduos 

caucasianos e asiáticos. [22] 

É considerada uma doença silenciosa pois os sintomas não são evidentes, 

manifestando-se com o surgimento de fraturas. Por vezes perda de altura significativa 

superior a 2,5 cm, dores fortes nas costas, e ainda por descaimento dos ombros ou 

aparecimento de corcunda. Estes sintomas levam a uma perda gradual da qualidade de 

vida e por vezes comprometem a mobilidade. [20] 

 

Diagnóstico: 

 

Com sintomatologia oculta, o diagnóstico é feito através da avaliação da densidade 

mineral óssea (DMO) que referencia a quantidade de tecido ósseo existente num 

determinado volume de osso, com as unidades de g/cm
3
. Os métodos mais utilizados 

são a absorciometria radiológica de dupla energia (DEXA) e a ultrassonometria óssea 

(USO). A avaliação por DEXA é realizada nas vértebras, região proximal do fémur e no 

terço distal do rádio, por incidência de raios-x.  
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A USO é um método mais rápido, barato e prático, 

porém menos preciso, feito através da passagem de uma 

onda sonora em material poroso, neste caso os ossos, 

sendo geralmente feita na rótula, tíbia, calcâneo ou 

falanges. [22] Como exemplo de USO, temos o aparelho 

OsteoSys SONOST 3000, usado no rastreio (Fig.2). 

 

As duas metodologias permitem obter valor objectivos para futura comparação, o T-

score é o desvio-padrão entre a densidade óssea medida com a prevista num adulto 

jovem do mesmo sexo, sendo que valores até -1 indica ossos saudáveis, entre -1 e -2,5 

revela osteopenia, e inferiores a -2,5 corresponde a osteoporose. Existe ainda um outro 

indicador, o Z-score, que é também um desvio-padrão da DMO com a esperada para 

alguém da mesma idade e sexo, onde valores inferiores a -2 podem indicar que para 

além do envelhecimento pode haver outro factor a causar a perda de massa óssea. [23] 

 

 

Tratamento farmacológico: 

 

O tratamento farmacológico é recomendado em situações de osteoporose, porém em 

casos de osteopenia com factores de risco major também pode ser recomendado. Temos 

como primeira opção os suplementos alimentares com cálcio e vitamina D, colmatando 

as necessidades diárias e por terem venda livre são uma boa opção para uma fase inicial 

de tratamento. A nível de medicação com receita médica temos os antireabsortivos, que 

promovem a reabsorção óssea e minimizam processos inflamatórios, como os 

bifosfonatos: alendronato, risedronato de sódio e ibandronato. [24] Caso haja contra-

indicação na sua toma, temos como alternativa o ranelato de estrôncio, e apesar de ser 

menos eficaz, a calcitonina. Por fim temos um modulador selectivo dos receptores de 

estrogénio, o raloxifeno, utilizado apenas em mulher pós-menopaúsicas. [25] 

 

 

 

 

Figura 2 - Aparelho USO OsteoSys 

 SONOST 3000 (www.dotmed.com/listing/bone-

densitometer/osteosys/sonost-3000/946876) 
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Resultados: 

  

 

Utilizando o aparelho OsteoSys SONOST 3000, avaliou-se a T-score e a Z-score de 

21 indivíduos, todos mulheres em menopausa com idade entre 49 e 86 anos, por USO 

na região calcar. 

 

 

Gráfico 1 - t-score das 21 utentes por idade 

 

 

 

Analisando a sua T-score, verificamos que quatro mulheres apresentam densidade 

óssea normal com valores acima de -1, treze encontram-se na situação de osteopenia 

com valores entre -1 e -2,5, e quatro são diagnosticadas com osteoporose com T-score 

inferior a -2,5. 

As duas utentes mais velhas do grupo, com 81 e 86 anos, revelaram osteopenia, 

contrariando a evidência que com a idade avançada a há desenvolvimento de 

osteoporose quase assegurado. 
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Gráfico 2 - z-score das 21 utentes por idade 

 

 

Agora avaliando a z-score, verificamos que três utentes encontram-se abaixo dos -2, 

ou seja, em situação desfavorável em relação às pessoas do mesmo sexo e idade, 

sugerindo que para além da idade existe outro factor a causar perda de massa óssea. 

 

Conclusão: 

 

O universo analisado não era muito extenso, pois apesar de terem sido feitas 

marcações, o convite directo ao utente durante o atendimento revelou-se mais eficaz, 

permitindo a consciencialização para a doença de osteoporose e para a importância da 

monitorização regular dos parâmetros de saúde. A adição de que se trata de uma 

avaliação rápida, simples e gratuita também conquistou utentes dispostas a serem 

analisadas. Era interessante comparar os resultados entre sexos, algo impedido pela 

totalidade feminina do grupo. Possivelmente num novo rastreio seja possível. 

Durante a avaliação foi mantido um diálogo de forma a averiguar hábitos 

alimentares, medicação habitual, se fuma ou toma bebidas alcoólicas, existência de 

doenças na família e se já tinha fracturado algum osso.  

Independentemente do resultado, foi feita uma sensibilização para o 

acompanhamento médico e adopção de estilo de vida saudável, com uma alimentação 

rica em cálcio como os vegetais de folha verde e frutos secos, e ainda rica em vitamina 

D presente no atum e gema de ovo e também de possível formação endógena pela 

exposição solar. A actividade física deve ser privilegiada para todos, porém deve ser 

adaptada às capacidades corporais, dando preferência a caminhadas e natação.  
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Esta iniciativa foi louvada pela comunidade, havendo pessoas que não chegaram a 

usufruir e pediram que aconteça mais vezes. Muitas utentes já tinham ouvido falar de 

osteoporose mas tinham diversas crenças erradas associadas, como o só acontecer a 

mulheres idosas ou a pessoas que não comem iogurtes e leite. Os resultados divulgados 

às utentes deram aso a que muitas dissessem que iriam procurar opinião médica sobre a 

sua situação, assim como exames médicos mais extensivos. 

Apesar do rastreio ter sido realizado por mim, a equipa da FC esteve sempre 

envolvida durante os seus atendimentos convidando à realização do teste. Durante os 

períodos de tempo de menos movimento na farmácia, foram trocadas impressões sobre 

a osteoporose, a utilização do aparelho e a relevância do rastreio. Os colegas 

parabenizaram a iniciativa e justificaram o facto de não serem feitos mais rastreios ao 

longo do tempo com a impossibilidade de dedicar um dia de trabalho exclusivamente a 

consultas de utentes. Foi colocada a hipótese dos rastreios tornarem-se responsabilidade 

dos estagiários que eventualmente chegam à FC, tornado assim a iniciativa contínua 

durante o ano, dando uso ao aparelho adquirido. 
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Tema 2 – Precauções na utilização de Medicamentos Manipulados 

Enquadramento: 

 

A realidade da FC em relação ao medicamentos manipulados é bem diferente da 

associada à maioria das farmácias. Enquanto numa farmácia comum temos a execução 

de dois ou três medicamentos manipulados por semana, na FC os números chegam 

facilmente à centena num só dia. Através de testemunhos de médicos e utentes podemos 

até classificá-la como a farmácia nacional de excelência na execução de manipulados. 

A dispensa de medicamentos manipulados na FC é feita presencialmente ao  balcão 

ou por envio a farmácias em todo o país. Com a minha presença ao balcão, verifiquei 

que, por vezes, os utentes não estavam devidamente esclarecidos em como utilizar, 

aplicar e conservar os seus medicamentos manipulados, isto até em utentes que já 

faziam este tipo de medicação. Em conversa com os colegas dos laboratórios da FC fui 

informada que todos os dias surgem chamadas de utentes para esclarecimentos 

semelhantes. 

Em alguns medicamentos deste género existem bulas no formulário galénico 

português, mas a sua divulgação aos utentes foi descartada, pois não são muito práticos 

nem são a melhor forma de captar a atenção para a leitura informativa. Em 

concordância com a directora técnica, executei um género de folheto informativo com 

advertências sobre alguns medicamentos manipulados. Dado que o espólio de  

medicamentos manipulados executados na FC é muito extenso, foram priorizados os 

executados mais regularmente e os em que surgiam mais dúvidas por parte do utente. 

 

Objetivos: 

 

Alertar o utente para os cuidados a ter com os medicamentos manipulados, quer seja 

a sua maneira de utilizar, conservar ou longevidade. Consciencializar a noção que um 

medicamento manipulado é feito em exclusivo para o utente, não devendo ser usado por 

terceiros, nem tratado como um medicamento comercial. 

Transmitir a informação ao utente de forma simples e apelativa, com linguagem 

apropriada, através de um panfleto que será entregue ao utente aquando a dispensa do 

medicamento manipulado. 
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Métodos: 

 

Através de pesquisa bibliográfica, tanto em livros como nas fichas técnicas 

executadas pela FC, listou-se como usar, conservar e outros cuidados especiais no 

manuseamento dos diversos medicamentos manipulados. 

A informação recolhida foi apresentada aos colegas responsáveis pela execução dos 

manipulados no laboratório 1 e 2, sendo acrescentadas algumas sugestões que advêm da 

experiência de quem contacta todos os dias e há mais anos com este tipo de 

medicamento e com os seus utentes. 

O panfleto informativo foi executado com recurso a imagens simples e linguagem 

apropriada para leigos ao mundo farmacêutico. 

 

Medicamentos manipulados incididos: 

  

Os medicamentos manipulados no laboratório 1 são executados na forma de 

cápsulas, como já referido, e incidem maioritariamente nestas três áreas: tratamentos à 

obesidade, fortalecimento capilar e anti-envelhecimento. As advertências associadas à 

utilização de cápsulas são semelhantes. (Anexo 1) 

No laboratório 2, os manipulados destacados foram as suspensões orais, as 

formulações com minoxidil, e os cremes contendo hormonas, de tratamento de 

melasmas e de vitiligo.  

No caso das suspensões orais, como se tratam de formulações de natureza 

instável, é de extrema importância lembrar ao utente a necessidade de agitar antes de 

usar, assim como manter o manipulado no frigorífico numa zona onde não haja muita 

oscilação de temperatura (Anexo 2), excepto as suspensões com ácido acetilsalicílico 

que devem ser mantidas à temperatura ambiente (Anexo 3). [26] Existem ainda 

suspensões orais que para além de serem mantidas a baixas temperaturas, devem ainda 

estar ao abrigo total da luz, neste caso envolvidas em folha de alumínio, de forma a 

evitar a oxidação da sua substância activa. Temos como exemplo a coenzima Q10, que 

intervém na formação de ATP, que era preparada regularmente para uma criança com 

esta deficiência enzimal; a  espiramicina, um antibiótico; furosemida um 

antihipertensor; e a flecainida um antiarritmico. (Anexo 4) Estas preparações eram 

quase na sua totalidade para uso pediátrico ou veterinário, devido à sua praticidade de 

administração e da sua dosagem. [26] 
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As formulações com minoxidil são compostas maioritariamente por 

propilenoglicol, que ajuda a estabilizá-lo e é humectante, e por álcool. Apesar de serem 

mantidas em frasco escuro e rolhado, a tendência do álcool evaporar aliado à fácil 

cristalização do minoxidil compromete a eficácia do manipulado, quando não mantido 

em condições. Daí a ressalva da importância em manter em local seco e abrigado da luz, 

evitando a casa de banho pela sua humidade, assim como a de rolhar bem o frasco 

(Anexos 5 e 6). [26] 

Os medicamentos manipulados contendo hormonas, como por exemplo 

testosterona utilizada para tratar a insuficiência androgénica associada a mulheres 

menopausicas, deixou-se a indicação que um pulsar do frasco airless é o equivalente a 

um grama, a quantidade a administrar, assim como outras recomendações sobre como 

aplicar. (Anexos 7 e 8) 

 Para o tratamento de melasmas, nome dado a áreas com hiperpigmentação da 

pele, utiliza-se cremes com hidroquinona um agente despigmentante, facilmente 

oxidável e fotossensível que deve ser aplicado à noite, apenas nas áreas afectadas e 

mantido no frigorífico (Anexo 9). [26] [27] 

 Ainda na área dos distúrbios de pele, temos o tratamento do vitiligo, doença 

onde a produção de melanina está comprometida resultando em zonas da pele 

descoloradas. Para seu tratamento, é utilizado um extracto de pimenta preta que 

promove a repigmentação da pele. Por ser altamente pigmentante deve ser usado em 

camada fina e pode manchar tecidos (Anexo 10). [28] 

 

Conclusão: 

 

 Até à data os folhetos não foram distribuídos pelos utentes, pois pretende-se 

optimizar esta operação através de programa informático, em que a cada ficha técnica 

do manipulado esteja associada um folheto informativo. 
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Tema 3 – Guia prático de línguas estrangeiras 

 

Enquadramento: 

 

 Analisando o público que frequenta a FC, conseguimos verificar que a há um 

grande número de utentes habituais, por ser perto do local de trabalho, da zona onde 

habitam ou simplesmente porque valorizam a qualidade do atendimento. Os restantes 

utentes são de passagem, devido à localização privilegiada da farmácia entre o Hospital 

de Santo António e as estações de transportes dos Aliados e de S. Bento. 

 Porém, com o crescente movimento turístico da cidade do Porto, o utente de 

passagem tem-se tornado maioritariamente estrangeiro, que procura a FC quer seja para 

adquirir produtos como escovas de dentes, quer seja como primeiro local de acesso a 

profissionais de saúde. 

 O contacto ao balcão com o utente estrangeiro tem o acréscimo de haver barreira 

linguística, havendo assim necessidade de uma atenção redobrada para entender e para 

nos fazermos entender. 

 O inglês é indubitavelmente a língua comum internacional, sendo utilizada pelo 

utente que muitas vezes não a dominava e pela equipa da FC que também apresentava 

algumas dificuldades. Destas observações surgiu a ideia de elaborar um documento com 

palavras-chave associadas a imagens. As línguas abordadas foram o inglês, francês e 

espanhol tanto pelo seu número de utilizadores como pela abordagem feita ao balcão. 

 Outra lacuna no contacto com utentes estrangeiros era a comunicação telefónica 

que ocorre com frequência em espanhol e em inglês. Associando às necessidades 

anteriormente expostas, criei um guia prático com frases e expressões para fluência de 

discurso e percepção linguística.  

 Estas valências foram exploradas através de uma formação interna com toda a 

equipa da FC, instruídos por mim, com incidência na vocalização e na desconstrução de 

erros associados à proximidade linguística. 
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Objetivos: 

 

Minimizar a barreira linguística durante o atendimento e conversas telefónicas 

no dia-a-dia da FC. 

Acrescentar valor à equipa da FC, distinguindo-a das outras farmácias. 

Alcançar o utente-turista, tornando a sua ida à FC frutífera e agradável, de forma 

a valorizar a hospitalidade portuguesa. 

 

 

 

Métodos: 

 

Através da observação ao balcão e com o auxilio dos colegas da FC, recolher 

expressões e palavras usadas quando em comunicação com um utente de língua 

estrangeira. 

Efectuar uma tabela com as várias palavras, aliando-as a imagens para uma fácil 

identificação, em francês, inglês e espanhol. 

Com recurso a um powerpoint com frases e expressões em inglês e espanhol, 

realizar uma formação interna para a equipa em pequenos grupos, de forma a treinar a 

sua vocalização e tirar dúvidas. Criar um guia de bolso com as mesmas frases e 

expressões para cada membro da equipa da FC. 

 

 

 

Resultados: 

 

Os folhetos com as palavras-chave foram feitos em formato A5 de forma a 

poderem ser mantidos nas gavetas existentes no balcão para um fácil acesso. Foram 

ainda imprimidos outros dois em formato A4 para afixação no back-office e no front-

office (Anexo 11). 

Os guias práticos de frases foram feitos em formato A5 permitindo uma consulta 

rápida durante as conversas telefónicas. (Anexo 12). 
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Conclusão: 

 

Os folhetos foram bem recebidos por parte dos colegas de balcão que por vezes 

espreitam-nos no back-office para refrescar conhecimentos. Os utentes confrontados 

com os mesmos acharam piada à situação, valorizando e parabenizando a iniciativa.  

Dado o meu à-vontade com a área linguística tornei a formação interna simples e 

carácter informal, permitindo a troca de dúvidas e o treino da vocalização das frases, 

sem constrangimento. No geral, a formação interna foi altamente valorizada por toda a 

equipa, dando aso a que nos dias seguintes fossem partilhadas situações em que se 

recorreu ao aprendido, validando assim o preenchimento desta lacuna no atendimento 

na FC. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Precauções cápsulas 
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Anexo 2 – Precauções Suspensões orais 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Precauções Suspensão oral de Ácido Acetilsalicílico 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Precauções Suspensão oral de Q10/Espiramicina/Furosemida/Flecainida 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Anexo 5 – Precauções champô de Minoxidil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Precauções loção de Minoxidil 
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Anexo 7 – Precauções cremes com hormonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 – Precauções cremes com hormonas de aplicação vaginal 
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Anexo 9 – Precauções cremes com hidroquinona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 – Precauções cremes com extracto de pimenta preta 
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Anexo 11 – Palavras-chave em Inglês, Espanhol e Francês 
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Anexo 11 – Palavras-chave em Inglês, Espanhol e Francês (continuação) 
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Anexo 11 – Palavras-chave em Inglês, Espanhol e Francês (continuação) 
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Anexo 12 – Guia prático em Espanhol e em Inglês 

 

 

Anexo 12 – Guia prático em Espanhol e em Inglês (continuação) 
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Anexo 12 – Guia prático em Espanhol e em Inglês (continuação) 

 

Anexo 12 – Guia prático em Espanhol e em Inglês (continuação) 

 

 


