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RESUMO 

 

A última unidade curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é o 

estágio curricular que tem a duração mínima de 6 meses. Durante o estágio, o estudante 

é confrontado com a realidade da profissão farmacêutica e pode aplicar todos os conhe-

cimentos adquiridos anteriormente. 

É na farmácia comunitária que se encontra o âmago da profissão, visível na interação 

entre farmacêutico e utente, já que é neste contexto que se assegura o uso racional do 

medicamento, a adesão à terapêutica e o aconselhamento farmacêutico. Assim, é na 

farmácia que o estudante pode aprender a interagir com os utentes, a aplicar conheci-

mentos e a contactar com a legislação em vigor. 

Este relatório tem como objetivo a descrição das atividades levadas a cabo na farmácia 

e dos projetos realizados, estando dividido em partes 1 e 2, respetivamente. 

Os projetos realizados centraram-se nas doenças cardiovasculares e na proteção solar. 

Apesar de serem temáticas bem conhecidas pela população, continuam a ser uma preo-

cupação a nível mundial, tornando-se necessário dar aos utentes um reforço da informa-

ção para sua prevenção. 

No final do estágio, sinto-me mais capaz na qualidade de futura farmacêutica e com-

preendo melhor o meio em que me insiro e a sua importância na comunidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante 5 anos, os estudantes de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

(MICF) aprendem as bases científicas, deontológicas e legislativas da profissão, mas há 

a falta da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, pelo que o estágio de 6 meses 

existente no final do curso é deveras importante para a nossa formação e capacidade 

futura de exercer a profissão. 

Mais ainda, é na farmácia comunitária que o estudante enfrenta a realidade do dia-a-dia 

do farmacêutico, sendo por isso que o estágio incide nas atividades diárias de uma far-

mácia. 

Além disso, o estudante pode finalmente compreender o impacto do farmacêutico na 

comunidade, uma vez que a farmácia está cada vez mais próxima dos utentes, havendo 

não só a dispensa de medicamentos, mas também a oferta de aconselhamento, primei-

ros socorros, check-saúde, e medição de parâmetros bioquímicos, pressão arterial (PA), 

peso e altura. 

Neste sentido, pude observar e/ou participar em várias áreas de trabalho: atendimento 

de utentes; gestão e receção de encomendas; trabalho administrativo; verificação de pra-

zos de validade (PV); presença em formações; verificação de receitas; elaboração de 

orçamentos mensais; devolução de produtos; arrumação de produtos e reposição de 

stock; alteração de montras, lineares e gôndolas; e prestação de cuidados de saúde. 

Dado que cada uma destas áreas de intervenção engloba uma multitude de atividades, 

estas serão descritas em detalhe no seguimento deste relatório. 

As atividades em que participei na primeira semana de estágio na Farmácia Silveira 

(FS) estão presentes no Anexo I e as atividades levadas a cabo ao longo dos 6 meses 

encontram-se descriminadas no Anexo II. 

Além de participar no dia-a-dia da farmácia, também elaborei trabalhos de interesse 

para a comunidade acerca das doenças cardiovasculares (DCV) e da proteção solar, 

temáticas que explorarei na segunda parte do relatório.  
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1ª PARTE – DIA-A-DIA DO ESTAGIÁRIO 

 

 

1. A FARMÁCIA 

 

A farmácia selecionada para realizar o estágio do 2º semestre do MICF da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto foi a Farmácia Magalhães Silveira, LDA, localiza-

da em Fânzeres (Gondomar). 

É uma farmácia já reconhecida pela comunidade há largos anos e acolhe normalmente 

mais de 100 utentes por dia (tanto utentes habituais, como novos). Tem uma boa locali-

zação, rodeada de habitações e próxima de um centro comercial, de cafés, de uma esco-

la, de bombas de gasolina e de zona de estacionamento. 

A FS conta com nove funcionárias, sendo elas: duas farmacêuticas substitutas, duas 

farmacêuticas, quatro técnicas de farmácia e a Diretora Técnica (DT), Dr.ª Maria Olívia 

Silveira, que leva a cabo as funções de gestão da farmácia. É de salientar que também 

convivi com a auxiliar de limpeza e que durante parte do decorrer do estágio esteve tam-

bém uma outra estagiária na farmácia, o que permitiu um outro dinamismo. 

Três técnicas de farmácia são as mais antigas funcionárias da FS, além da proprietária 

e DT, Dr.ª Maria Olívia Silveira, e são muito acarinhadas pelos utentes, conhecendo-os já 

bem e acompanhando-os desde há muito tempo, o que permite que haja um elevado 

grau de confiança entre eles, algo que é especialmente importante nos dias de hoje em 

que é difícil fidelizar um utente. 

A FS tem um horário de atendimento ao público das 9 da manhã até às 21 horas da 

noite, de segunda a sábado, com exceção dos dias em que se mantém aberta durante 24 

horas (farmácia de serviço). 

O espaço da farmácia compreende duas entradas (uma das quais permite acesso de 

pessoas com mobilidade reduzida) que dão lugar a uma larga área com cinco postos de 

atendimento. Existem zonas individualizadas para produtos de bebé e crianças, para pro-

dutos de higiene corporal e dermocosmética e para produtos ortopédicos, existindo tam-

bém lineares, onde estão expostos certos produtos (variando de acordo com a época do 

ano, com as encomendas feitas a laboratórios e com o padrão de compra dos utentes), e 

gôndolas e expositores com promoções ou outros produtos de interesse. 

Existem dois gabinetes para prestação de cuidados de saúde: num fazem-se medições 

de parâmetros bioquímicos (seja glicémia, colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico), 

administração de medicamentos e medição da PA, enquanto no outro decorrem check-

saúde de podologia, psicologia e nutrição. A farmácia tem uma balança que permite a 
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medição do peso, altura e índice de massa corporal (IMC). Outros locais importantes a 

salientar são o gabinete da DT, a zona de receção de encomendas, laboratório, o arma-

zém e as instalações sanitárias. 

É de referir que quando a farmácia está fechada em dia de feriado, é afixada, visível do 

exterior, informação acerca das farmácias abertas nessa data. 

Finalmente, os utentes da FS são na sua maioria pessoas com idade superior a 50 

anos e com medicação crónica (apesar de também serem frequentes jovens adultos), 

tanto de nível socioeconómico alto como baixo. 

 

A pessoa responsável pela orientação do meu estágio foi a DT, embora ocasionalmente 

a função tenha sido assumida pela Dra. Bárbara Silveira. Ambas as doutoras se mostra-

ram sempre disponíveis para ensinar e prontas com sugestões para melhorar os traba-

lhos por mim desenvolvidos na farmácia. 

O horário de estágio combinado foi o das 9 horas às 12:30 horas e das 13:30 horas às 

17 horas. Contudo, aquando da vinda da nova estagiária em Março e até à sua saída em 

fim de Maio, ambas passamos a trocar o horário de semana a semana, sendo que tam-

bém fiz o horário de 11 horas às 13 horas e das 14 horas às 19 horas. O tempo total por 

semana foi, pois, de 35 horas. 

É de realçar que durante o estágio me foi possível contactar com um elevado número 

de pessoas e perceber que a FS é especialmente importante para os utentes habituais. 

Não só continuaram com a farmácia após a sua ligeira mudança de local, como também 

os que se mudaram para longe continuam a vir à FS, devido principalmente ao atendi-

mento e simpatia. Nos dias de hoje, é de facto notável que tal tenha sido conseguido. 

 

 

2. GESTÃO E RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

 

As encomendas da FS fazem-se normalmente ao distribuidor grossista OCP Portugal® 

(principal fornecedor), mas se este não possuir o produto em causa, então também se 

fazem encomendas à COOPROFAR® e Empifarma® (normalmente só se recorre à Allian-

ce Healthcare® para produtos apenas por ela comercializados). Também se fazem enco-

mendas diretamente a laboratórios específicos. 

Na farmácia utiliza-se o programa Sifarma®, o qual permite a realização de várias fun-

ções, tais como a gestão e receção de encomendas. 
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2.1. Gestão de encomendas 

As encomendas feitas na farmácia podem ser de três tipos: encomenda diária, enco-

menda de reservas e encomenda feita diretamente a laboratórios. 

As encomendas diárias estão altamente dependentes dos stocks mínimo e máximo de 

cada produto, sendo que estes podem ser definidos no Sifarma®, tendo em conta o 

número de unidades vendidas. 

Quando o stock atinge o valor mínimo, o produto entra na proposta de encomenda diá-

ria, a qual será posteriormente revista para determinar efetivamente a quantidade a pedir 

(tal é decidido tendo em conta os preços dos fornecedores, a quantidade em stock, altura 

do mês e média das unidades vendidas no passado). Na FS, a encomenda diária é feita 

para a OCP Portugal®, mas dependendo das propostas e condições oferecidas por outros 

grossistas, alguns produtos podem ser pedidos a outros fornecedores. Após revisão, a 

encomenda é enviada ao fornecedor. 

As encomendas de reservas, por outro lado, referem-se a encomendas de produtos que 

a farmácia não tem, por serem novos, por terem sido vendidos ou por não ser economi-

camente rentável possuí-los. Estas encomendas são feitas no Sifarma®, pelo telefone 

diretamente ao fornecedor, pela internet ou pelo gadget (ferramenta dos fornecedores 

existente nos computadores). 

Quando a encomenda é feita por outro meio que não o Sifarma®, esta não existe no sis-

tema informático, pelo que são criadas manualmente encomendas e “enviadas em 

papel”, ou seja, estas não são enviadas para o fornecedor, mas a farmácia fica com o seu 

registo para posteriormente as rececionar. 

Finalmente, as encomendas feitas diretamente a laboratórios são efetuadas pela DT ou 

farmacêutica substituta, normalmente quando há a visita dos representantes. A DT revê 

as condições com o representante e decide a quantidade de cada produto a encomendar, 

tendo por base as condições oferecidas pelo laboratório e o número médio de unidades 

vendidas na farmácia. Assim sendo, é elaborada a nota de encomenda. 

A FS normalmente faz encomendas diretas à Avène®, Eucerin®, Generis®, Ratiopharm®, 

ToLife®, Aurobindo®, Ducray®, René Furterer®, entre outros. 

 

2.2. Receção de encomendas 

As encomendas chegam até à farmácia, acondicionadas em recipientes adequados – 

designados de “banheiras” – com a identificação da farmácia, o número de cada banheira 

e a fatura em duplicado. O funcionário da farmácia que recebe a encomenda tem que 

rubricar como forma de comprovar a chegada dos produtos e identificar se há alguma 

banheira com produtos de frigorífico (normalmente, estas banheiras são diferentes: por 

exemplo, as banheiras de frio da OCP Portugal® têm uma cor diferente das restantes e as 
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banheiras de frio da COOPROFAR® têm a indicação exterior de FRIO). Se for o caso, o 

funcionário deverá verificar o preço e data de validade dos produtos e levá-los de imedia-

to para o frigorífico. 

Na fatura vem a identificação da farmácia e do fornecedor, a data de realização da 

encomenda e a descrição de toda a encomenda, desde o código e nome do produto, a 

quantidade pedida e entregue, o preço de venda à farmácia (PVF), o valor total da enco-

menda, descontos e bonificações e o imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 

O Sifarma®, como referido anteriormente, permite a receção de encomendas. Primeiro 

deve-se colocar o número da fatura, seguido do montante e só depois se começa a regis-

tar os produtos recebidos. 

É importante verificar para cada produto a sua identidade por leitura do código nacional 

de prescrição (CNP), a quantidade recebida e a quantidade pedida, se o PV é adequado, 

o PVF, o preço de venda ao público (PVP) e se este vem referido na embalagem no caso 

de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), as condições da embalagem, se 

existem bonificações ou descontos e as margens para os medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) e outros produtos de venda livre (PVL). 

As margens para os MNSRM e PVL são sugeridas pelo próprio programa, tendo em 

conta o tipo de produto. Contudo, as margens sugeridas e o PVF não são os únicos crité-

rios na escolha de um preço, devendo considerar-se também, por exemplo os preços de 

concorrentes. 

É ainda de referir que, aquando da receção de produtos, se deve verificar se há reser-

vas e dar baixa de “recebido”. Estes produtos são separados dos restantes até que o 

utente os venha levantar. 

Por vezes na encomenda podem vir produtos errados, com PV curto, não faturados ou 

com embalagem danificada. Nestas situações deve-se proceder a uma reclamação, 

apontando-se numa folha de uso da farmácia o número da fatura correspondente, qual o 

operador com quem se falou, quando foi o contacto e qual o problema. Posteriormente, 

deve-se indicar como e quando o problema foi resolvido. As reclamações têm três desti-

nos: ou não são aceites, ou há troca do produto ou é enviada uma nota de crédito. 

No caso de psicotrópicos e benzodiazepinas, para os fornecedores OCP Portugal® e 

COOPROFAR®, em conjunto com a fatura vem também uma folha (e duplicado) com a 

requisição desses produtos e um código específico por encomenda para cada grupo de 

fármacos. Estas folhas são datadas e rubricadas pela DT: uma delas (original) fica na 

farmácia (guardada durante 3 anos) e a outra (duplicado) é enviada para o fornecedor 

respetivo. No caso dos fornecedores Empifarma® e Alliance Healthcare®, só no fim de 

cada mês é que vem toda a relação de psicotrópicos e benzodiazepinas. 
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É importante realçar que quando se dá entrada de psicotrópicos tem que se ter em 

atenção a sua separação dos demais medicamentos, uma vez que não podem ser guar-

dados com eles. 

Aquando da receção das encomendas feitas diretamente a laboratórios é necessário 

comparar a fatura e produtos recebidos com a nota de encomenda feita anteriormente, 

para se verificar se está conforme. Caso venha algo não pedido, há que primeiro pergun-

tar à DT se o produto deve ficar ou não. Caso falte algo pedido, primeiro dá-se baixa do 

que veio e aguarda-se que venha o produto em falta. Quando todos os produtos chega-

rem, pode-se finalmente mover a nota de encomenda para um espaço denominado 

“encomendas recebidas”. A nota de encomenda é guardada até ao final do ano. 

As encomendas de matérias-primas (MP) são recebidas tal como qualquer outra enco-

menda, entrando o produto para stock. Contudo, posteriormente, a DT faz uma quebra 

para consumo interno, dado não ser um produto adquirido para venda. A quebra é impor-

tante para efeitos de contabilidade. 

 

A gestão e receção de encomendas foram as atividades que mais me ocuparam no iní-

cio do estágio, mas que ainda assim realizei depois esporadicamente. É uma área impor-

tante, já que o ato da dispensa de medicamentos e uma boa gestão da farmácia depen-

dem dela. Também me permitiu começar a conhecer os produtos, as marcas e os labora-

tórios genéricos com os quais não estava antes muito familiarizada. 

Não só criei encomendas, como também fiz a sua receção e encomendei produtos pelo 

telefone, pela internet e pelo gadget. Não tive, contudo, oportunidade de fazer uma 

encomenda no Sifarma®, mas observei como se fazia. Também observei como se proce-

de nas reclamações. 

 

 

3. ARRUMAÇÃO DE PRODUTOS 

 

Após a receção de encomendas, os produtos são arrumados em grande parte em gave-

tas deslizantes existentes numa área acessível à zona de atendimento, mas fora do 

alcance e observação dos utentes, onde também se encontra o frigorífico. As gavetas 

encontram-se divididas em várias partes: MSRM, tanto embalagens pequenas, como 

grandes; MNSRM, tanto embalagens pequenas, como grandes; produtos capilares; 

águas do mar; colutórios; produtos de saúde (onde se inserem os produtos com IVA 23% 

e todos os outros que possuam a marca CE, referente a dispositivos médicos); e medi-

camentos veterinários. 
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Os produtos recebidos são arrumados por ordem alfabética do nome, da dosagem, da 

forma farmacêutica (FF) e laboratório a que pertencem, sendo que, por norma, as marcas 

estão separadas dos genéricos. Também é importante que os produtos estejam ordena-

dos por PV, para que os que têm PV mais curto sejam dispensados mais cedo. Os produ-

tos de frigorífico, como vacinas, certos colírios, insulina e as tiras reativas de teste de 

ácido úrico, são conservados a temperaturas entre 2ºC-8ºC. 

É de notar que certos PVL (sejam produtos de saúde, produtos para bebés, produtos de 

higiene e dermofarmácia) estão expostos em lineares, gôndolas, expositores e postos de 

atendimento para fácil acesso dos utentes e para estimular a compra por impulso. Os 

MNSRM, por outro lado, estão expostos ao utente, mas têm que estar por detrás do bal-

cão, fora do seu alcance. Alguns PVL estão guardados em gavetas por detrás dos postos 

de atendimento. 

Quando os produtos não cabem todos nas gavetas ou nos expositores são arrumados 

em armazém até ao momento da reposição de stock, separados entre MSRM e os res-

tantes. 

Os produtos psicotrópicos não são armazenados em conjunto com os outros MSRM, 

como já referido, mas antes num local de mais difícil acesso, organizados por ordem 

alfabética. Por outro lado, as MP para elaboração de manipulados são guardadas num 

armário no laboratório. 

 

No decurso do estágio tive a oportunidade de arrumar produtos quase todos os dias e 

de pouco a pouco começar a conhecer qual a sua gaveta destinada. Também fiz várias 

vezes a reposição de stock de MSRM, MNSRM e PVL e pude auxiliar na elaboração de 

novos lineares e expositores. Ao observar a destreza com que a DT e farmacêuticas 

substitutas elaboram os lineares e expõem os produtos, pude constatar o quão difícil é 

esta tarefa. É realmente quase uma arte saber organizar os produtos de modo a suscitar 

interesse por parte do utente. 

 

 

4. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

Apesar da obrigação principal de dispensa de medicamentos, o papel do farmacêutico 

(ou qualquer outro profissional de saúde funcionário de uma farmácia) é muito mais 

abrangente. 
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4.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

Uma grande parte das funções do farmacêutico prende-se com a dispensa de medica-

mentos perante uma receita médica (produtos que só podem ser adquiridos com uma 

receita prescrita por um médico). Deste modo, o farmacêutico tem que estar apto a lidar 

com os diferentes tipos de receitas, sendo eles: 

 Receita Manual; 

 Receita Informática; 

 Receita sem Papel. 

 

A Receita Manual, como o nome indica, é prescrita pelo médico à mão (o número da 

receita encontra-se no topo da folha), sendo que é limitada no que diz respeito às quanti-

dades de medicamentos que podem ser prescritas por receita. Podem ser prescritos até 

4 medicamentos diferentes, mas há um limite de 4 embalagens apenas por receita. Só 

podem ser prescritas 2 embalagens de cada medicamento [1]. 

Este tipo de receita só é válido se cumprir o seguinte [1]: 

 Preenchimento do nome do utente, número de utente, entidade responsável (e se 

é regime especial) e exceção legal assinalada com uma cruz (falência informática, ina-

daptação do prescritor, prescrição no domicílio, até 40 receitas/mês). O cabeçalho deve 

estar preenchido com a mesma letra e cor; 

 Presença da vinheta do médico prescritor e identificação do local de prescrição, 

por carimbo, inscrição manual ou vinheta (se o utente for pensionista e abrangido pelo 

regime especial, a vinheta deverá ter cor verde); 

 Preenchimento das linhas de receita, sem qualquer rasura e com a mesma letra e 

cor; 

 Data da prescrição e assinatura do médico prescritor. 

As receitas manuais só têm validade de 30 dias [1] e todos os medicamentos são dis-

pensados no momento, a não ser que o utente não queira algum, já que a receita só 

pode ser usada uma vez. A receita manual não fica com o utente, a não ser que os pro-

dutos dispensados não sejam comparticipados. 

É importante notar que muitas vezes os médicos ainda prescrevem num modelo de 

receita manual já não aceite, onde está referido o direito de opção do utente. Sempre que 

a receita manual não está conforme, o farmacêutico deverá alertar o utente, dado que 

não se pode aceitar a receita, e indicar que vá ao médico para solucionar a situação. 

É também de referir que se a prescrição não tiver a dosagem ou não tiver o número de 

unidades da embalagem, deve-se sempre dar a dosagem mais baixa e a embalagem 

mais pequena, respetivamente. Só quando, por exemplo, o medicamento com as unida-
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des prescritas está esgotado, se pode dar outro, com a devida justificação da situação no 

verso da receita. 

 

A Receita Informática é um tipo de receita cujo uso está a diminuir, devido à substitui-

ção pelas receitas sem papel.  

Este tipo de receitas tem validade de 30 dias, podendo ser renovável com validade até 

6 meses. Neste caso, a receita possui até 3 vias (1ª Via, 2ª Via e 3ª Via) e só podem ser 

prescritos medicamentos que digam respeito a tratamentos prolongados [1].  

Este tipo de receita possui [1]:  

 Número da receita, o cabeçalho preenchido com o nome do utente, número de 

utente, entidade responsável (e se é regime especial), código do médico prescritor e 

código do local de prescrição; 

 Linhas da prescrição. Atualmente a prescrição é feita através da denominação 

comum internacional (DCI), ou nome da substância ativa (SA), e vem seguida da dosa-

gem, FF, embalagem e posologia. Cada linha da receita usualmente possui um código 

para o grupo homogéneo do produto prescrito, conhecido como código nacional para a 

prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM), a não ser que se trate de um PVL ou 

caso o médico prescritor especifique o laboratório ou marca da SA pretendida, vindo nes-

te caso o CNP do produto. É de referir que tal como acontece com as receitas manuais, 

só pode haver 4 medicamentos diferentes, só pode haver 4 embalagens no total e só 

pode haver 2 embalagens por cada medicamento; 

 Data de prescrição e assinatura do médico prescritor. 

Os elementos descritos acima encontram-se do lado esquerdo da receita, enquanto do 

lado direito, além de estar presente o número da receita, código de acesso e código de 

direito de opção, está também a guia de tratamento para o utente (esta parte da receita 

vai sempre com o utente). 

 

Finalmente, a Receita sem Papel é a receita mais comum na farmácia atualmente. O 

utente pode ter a guia de tratamento em papel, com o número da receita, código de 

acesso e dispensa e código de opção, e também pode ter a receita em mensagens de 

texto e em e-mails (enviados pelo médico para o telemóvel ou e-mail do utente, respeti-

vamente, onde o utente tem acesso também à guia de tratamento) que têm os códigos 

descritos acima. 

Através destes três códigos – número da receita, código de acesso e dispensa e código 

de opção – pode-se aceder à receita, bem como à data de prescrição e à informação do 

médico prescritor (identificação do médico, local de prescrição e contacto) e utente (iden-

tificação) para quem a medicação se destina. Os medicamentos vêm prescritos da mes-
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ma forma que a receita informática (DCI, dosagem, FF e embalagem), mas o número de 

embalagens por produto é diferente. 

Na receita sem papel, o médico pode prescrever até 2 embalagens de um produto, no 

caso de medicamentos respeitantes a tratamentos de curta ou média duração, tendo a 

validade de 30 dias. No caso de tratamento prolongado, o médico pode prescrever até 6 

embalagens de um produto, com validade de 6 meses [1]. 

Na receita sem papel, o médico pode ainda prescrever uma multitude de medicamentos 

diferentes, não estando limitado a apenas 4. Uma outra diferença prende-se com o facto 

de o utente poder aviar quantas embalagens quer, quando o quiser (até ao final da vali-

dade), ao contrário dos dois tipos de receitas anteriores, em que a receita só podia ser 

usada uma vez. Os únicos fatores determinantes do aviamento passam a ser então a 

pretensão do utente e a data de validade da prescrição. 

Dado que o produto normalmente vem descrito com a DCI e não especificado com um 

laboratório ou marca, é possível a escolha de qualquer produto que esteja presente no 

mesmo grupo homogéneo (ou seja, todos os produtos disponíveis com a SA, dosagem, 

FF e tamanho de embalagem possíveis de serem escolhidos com base na prescrição, 

tanto genéricos como marcas originais). 

O farmacêutico deve informar o utente de todas as opções, bem como o PVP e preço 

após comparticipação (usualmente, vem discriminado na própria receita o custo da pres-

crição, caso a escolha seja um laboratório mais barato). A maior parte das vezes, a medi-

cação é já conhecida, pelo que o utente tem ideia do laboratório que pretende. Contudo, 

o utente pode também não se lembrar do nome do laboratório ou da cor da caixa e neste 

caso o farmacêutico deve mostrar-lhe as várias opções ou consultar vendas anteriores. 

Há ainda que considerar as situações em que o médico prescreve um dado medica-

mento com o nome comercial, o que ocorre quando os medicamentos de marca não têm 

similares (mesmo CNPEM), medicamentos que não tenham genéricos similares compar-

ticipados, medicamentos que só podem ser prescritos para dadas indicações terapêuticas 

e quando há justificação técnica do médico prescritor [1]. 

Esta justificação terá que dizer respeito a uma de três situações possíveis [1]: 

 Exceção a) medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 

 Exceção b) suspeita, previamente reportada à Autoridade Nacional do Medica-

mento e Produtos de Saúde (INFARMED), de intolerância ou reação adversa a 

um medicamento com a mesma SA; 

 Exceção c) medicamento para a continuidade de um tratamento com duração 

superior a 28 dias. 
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Estas exceções terão que ser incluídas na linha de prescrição da receita. Tenha-se 

como exemplo a exceção c). Na receita deverá estar: “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - 

continuidade de tratamento superior a 28 dias” [1]. 

Apenas na exceção c) pode o utente optar por outro medicamento do mesmo grupo 

homogéneo do produto prescrito, desde que o PVP seja inferior [1]. 

Estas receitas são mais práticas para utentes e profissionais de saúde e permitem uma 

maior segurança na dispensa de medicamentos. Contudo, estão dependentes de acesso 

informático. Caso ocorra alguma falha informática no sistema de comunicação não é pos-

sível o aviamento (existe uma forma de dispensa offline, mas não é tão utilizada). Deste 

modo, caso seja uma situação urgente, o utente pode ser obrigado a ficar sem a medica-

ção, a não ser que se faça uma venda suspensa. 

Ainda assim, há que reconhecer que as receitas estão cada vez mais adaptadas ao dia-

a-dia de utentes e profissionais de saúde e há esperança que no futuro estes problemas 

sejam resolvidos. 

 

Durante a dispensa de MSRM, o farmacêutico deverá não só informar acerca da poso-

logia indicada pelo médico prescritor, como também se necessário deverá escrevê-la nas 

embalagens dos medicamentos e fazer referência a possíveis interações e precauções a 

ter durante a toma. Mais ainda, há que informar o utente sobre a forma de conservação 

dos medicamentos, especialmente caso o medicamento tenha que ser mantido no frigorí-

fico, como certos injetáveis, insulinas e até alguns antibióticos. 

 

É importante referir ainda como se procede na dispensa de psicotrópicos, uma vez que 

as suas receitas são altamente reguladas. A sua dispensa também o é, sendo obrigatório 

que o adquirente da medicação tenha consigo o seu documento de identificação, pois o 

aviamento não pode ser concluído até que seja preenchida a informação referente ao 

médico prescritor, doente (nome e morada) e adquirente (nome, morada, idade, data de 

nascimento, data de validade do documento identificativo e número de identificação). 

Independentemente de o doente e o adquirente serem a mesma pessoa, é necessário 

preencher sempre estas informações. 

No final, é emitido um talão com as informações preenchidas anteriormente que deverá 

ser revisto pela DT, carimbado, assinado e guardado na farmácia durante 3 anos. 

O adquirente não pode ser menor de idade ou terá que haver recusa de dispensa do 

psicotrópico. Também caso o adquirente não aparente estar bem se deve negar a dis-

pensa. 
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4.2. Venda suspensa 

No caso de falha eletrónica das receitas sem papel, pode-se fazer uma venda suspensa 

dos medicamentos da receita, sendo a situação depois regularizada, quando o sistema 

voltar a ficar online. 

Também se podem fazer receitas suspensas no caso de receitas manuais, em que o 

utente não tem a certeza se irá precisar de todos os produtos prescritos. Apesar de se 

tratar de uma venda suspensa, coloca-se desde logo o plano de comparticipação, pois o 

utente poderá não necessitar de voltar à farmácia. A receita fica na farmácia, com a fatu-

ra simplificada comprovativa da venda suspensa e com o nome e contacto do utente. 

Estas receitas deverão ser fechadas antes que termine a validade, pelo que é imperati-

vo saber se o utente vai necessitar de aviar o resto da receita. Caso não necessite, faz-se 

a regularização da venda suspensa. 

 

4.3. Gestão de reservas 

A farmácia tem na maior parte das vezes os produtos que o utente necessita nas quan-

tidades que necessita. Contudo, podem ocorrer situações em que certo produto não exis-

te na farmácia, como: produto novo, produto esgotado, produto cujo stock mínimo e 

máximo está a zero ou produto recentemente vendido e a encomenda seguinte ainda não 

chegou. Nestes casos, faz-se a encomenda e cria-se uma reserva do produto no nome 

do utente, dando a opção de pagar no momento ou quando vier levantar a reserva (se o 

produto for MSRM e o utente ainda não tiver pago, tem que trazer a receita novamente). 

Posteriormente, quando o utente vem buscar o produto, deve-se regularizar a reserva 

ou esta mantém-se no sistema. 

Também é importante notar que se faz a gestão das reservas regularmente, isto é, veri-

fica-se a lista das reservas no sistema e compara-se com as que efetivamente ainda se 

encontram na farmácia. Pode-se dar o caso de o funcionário da farmácia se esquecer de 

dar baixa do produto depois de este ter sido levantado, sendo que se deve regularizar a 

reserva o quanto antes. Contudo, também pode ocorrer que o utente não tenha ainda 

levantado a reserva. Nestes casos, envia-se uma mensagem ou faz-se um telefonema a 

avisar da situação. 

Na eventualidade de já ter passado um mês e a reserva ainda não ter sido levantada, o 

destino da reserva depende do seu estado de pagamento. Se estiver não paga, a reserva 

é anulada e o produto volta ao stock da farmácia. Se estiver paga, não há nada a fazer, 

dado tratar-se da propriedade do utente. Deve-se ligar ao utente regularmente, solicitan-

do que venha levantar o produto. Caso tal não ocorra e a validade chegue ao fim, o pro-

duto vai para a Valormed®. 
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Na FS, as reservas estão divididas em pagas (propriedade do utente) e não pagas, bem 

como reservas feitas pelo telefone ou online. As reservas que se sejam de produtos de 

frigorífico estão aí armazenadas, sendo que as que são propriedade do utente ficam iso-

ladas. 

 

4.4. Dispensa de produtos de venda livre 

Além do principal propósito de dispensa de MSRM, os farmacêuticos também têm o 

dever de aconselhar o utente em caso de necessidade e podem mesmo dispensar produ-

tos nesta vertente, sendo eles MNSRM e PVL (incluindo produtos de saúde, produtos de 

dermofarmácia e cosmética, produtos de bebé, produtos ortopédicos, entre outros). É 

aqui que os farmacêuticos se diferenciam na sua profissão. 

Atualmente, muitos utentes deslocam-se primeiro à farmácia procurando ajuda, em vez 

de irem diretamente ao centro de saúde ou hospital, devido a, por exemplo, fatores eco-

nómicos. Por vezes, o farmacêutico pode ajudar através de MNSRM e PVL, mas outras 

vezes, dada a impossibilidade de solucionar o problema ou quando o tratamento não está 

a resultar, será mais oportuno indicar-se ao utente que visite o médico. 

Cada vez mais os utentes procuram o farmacêutico para aconselhamento não só em 

questões particulares de doença de uma pessoa ou animal, mas também em termos de 

cuidados de dia-a-dia (hidratação da pele, cuidado com o sol, perda de cabelo, entre 

outros). 

Contudo, há que ter sempre o cuidado de se adquirir a maior quantidade de informação 

acerca do utente para quem a medicação se destina (criança, grávida, diabético, entre 

outros), todos os sintomas e o enquadramento da situação (quando e como começou), 

bem como a correta forma de utilizar o produto e possíveis efeitos secundários ou pre-

cauções a ter. 

Nas situações em que o utente sabe já qual o produto que precisa (automedicação), é 

importante reforçar qual a correta utilização, procurar saber se houve algum problema 

com o produto no passado e indicar como proceder se o problema não for resolvido. É 

aqui que a farmácia se distingue, por exemplo de parafarmácias, onde cada vez mais se 

verifica a venda de vários MNSRM e PVL.  

De notar que apesar do aconselhamento farmacêutico ser muito vantajoso para os 

utentes e estado, poupando tempo e dinheiro, caso a situação não seja resolvida, o uten-

te deverá sempre deslocar-se ao médico. 
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4.5. Produtos com código 99999 

Quando o médico prescreve numa receita um produto que não é MSRM por vezes não 

põe o código, mas antes apenas o nome. A receita ao entrar no Sifarma® informa que o 

produto tem o código 99999, o que é um erro de prescrição. 

Nestas situações não se pode aviar o produto na receita, já que aparece um aviso indi-

cando que os códigos não são correspondentes. Deste modo, faz-se a venda como se 

não se tivesse receita, uma vez que se trata de um produto sem comparticipação. 

Quando se tratam de produtos com IVA 23%, junta-se a fatura à receita para que possa 

ser descontada em sede de Imposto de Rendimento Singular. 

 

4.6. Sistemas de comparticipação 

A comparticipação é a diferença entre o PVP do MSRM e o preço a pagar pelo utente. 

Existem vários organismos de comparticipação, sendo o mais comum o Sistema Nacional 

de Saúde (SNS) que comparticipa vários medicamentos aos utentes. 

Dentro do SNS, existem vários organismos diferentes, como: SNS (regime normal, 

organismo 01), SNS-Pensionista (regime especial, organismo 48; em receita manual e 

informática deverá vir a designação R ou, no caso das receitas manuais, pode estar pre-

sente no local de prescrição uma vinheta verde), SNS-Diplomas (despacho, organismo 

45) e SNS-Pensionista Diplomas (organismo 49). Existe ainda o organismo 47, referente 

a medicamentos manipulados, bem como também a produtos dietéticos, quando estes 

permitem comparticipação. 

É de referir que em certas condições clínicas, como lúpus (organismo 67, comparticipa-

ção especial), o regime de comparticipação reduz o preço a pagar pelo utente a zero. Os 

diabéticos também disfrutam de um regime de comparticipação que permite preço zero 

nas lancetas e insulina, bem como uma grande redução no preço das tiras-teste. 

Existem ainda regimes de comparticipação para outros subsistemas de saúde. Quando 

o utente usufrui de comparticipação por uma dada entidade, deverá apresentar o seu 

cartão de beneficiário (tendo o número que ficar sempre registado) na farmácia junto com 

a receita. Caso se trate de uma receita manual ou informática, deve-se tirar uma fotocó-

pia da receita, com o cartão de beneficiário no verso. 

São exemplos destes subsistemas: Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos®, 

Assistência na Doença aos Militares, Multicare®, Serviço de Assistência Médico-Social 

(SAMS) do sindicato dos bancários, Tranquilidade®, entre outros. 

 

4.7. Medição de parâmetros bioquímicos e pressão arterial 

A farmácia além de dispensar produtos, também oferece uma variedade de serviços, 

nomeadamente a medição de parâmetros bioquímicos, da PA, peso, altura e IMC. 
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Atualmente, cada vez mais pessoas se deslocam antes à farmácia a fim de determina-

rem estes parâmetros, devido, por exemplo, a uma maior facilidade de acesso, menor 

custo e menor tempo de espera. 

Dado que mais de metade da população adulta portuguesa está em situação de obesi-

dade ou de pré-obesidade (fator que potencia o desenvolvimento de doenças crónicas 

como a diabetes), a determinação de parâmetros como o peso, altura e IMC ganham 

particular importância [2]. A FS possui uma balança na zona de atendimento que pode 

ser utilizada por qualquer pessoa. 

Em Portugal, existem cerca de 20% de hipertensos, mas nem todos sabem que sofrem 

desta doença, só alguns estão a ser medicados e poucos se encontram controlados. 

Como muitas pessoas têm a PA não controlada, a hipertensão é um fator de risco impor-

tante no aparecimento de DCV [3]. Por estes motivos, a medição da PA é a principal 

determinação feita na FS, a qual dispõe de um aparelho de medição da PA eletrónico e 

um esfigmomanómetro de mercúrio que é usado com maior frequência. 

Finalmente, a FS também faz determinações bioquímicas dos seguintes parâmetros: 

glicémia, colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico. 

Tal como a hipertensão e a obesidade são fatores de risco no desenvolvimento de 

DCV, também o são a glicémia, o colesterol e os triglicerídeos elevados [4]. Já no que 

respeita ao ácido úrico, a sua monitorização no sangue é importante para despiste de 

gota ou no caso de tratamento de quimioterapia ou radioterapia [5]. 

Na FS, as medições bioquímicas fazem-se por punção capilar (o sangue é recolhido 

num capilar, contendo anticoagulante) e com recurso a tiras reativas para os diversos 

parâmetros que são lidas pela máquina Reflotron®. Dependendo da medição, a máquina 

demora mais ou menos tempo a analisar a amostra (sendo as medições de triglicerídeos 

e ácido úrico as que demoram mais), mas os resultados são obtidos em tempo útil. Nes-

tas medições, é necessário saber se o utente está em jejum, já que os valores estão 

tabelados para esta situação (com a exceção da glicémia, em que os valores estão tabe-

lados para jejum e 2 horas depois de refeição). 

No gabinete, o farmacêutico pode ainda aconselhar o utente para um estilo de vida 

saudável, alertando para as muitas medidas não farmacológicas disponíveis. 

 

4.8. Outros serviços prestados pela farmácia 

A farmácia presta ainda outros serviços, como: 

 Realização de orçamentos; 

 Administração de medicamentos. Na farmácia há a administração de injetáveis e 

vacinas não presentes no Plano Nacional de Vacinação, sempre por pessoal treinado e 

com formação de administração de injetáveis; 
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 Check-saúde semanal de nutrição, psicologia e podologia; 

 Primeiros socorros; 

 Realização de testes de gravidez. Estes testes são efetivamente os vendidos na 

farmácia, mas um certo número está fora de stock, por quebra, para uso interno. Após a 

análise do resultado, é preenchido um cartão com a data, o resultado e o nome da utente 

e este é colocado num envelope, para que, quando for entregue, não seja causa de 

embaraço; 

 Troca de seringas. Atualmente existe o Plano de Troca de Seringas que permite a 

toxicodependentes trocarem seringas usadas por novas, para se diminuir a propagação 

de doenças transmissíveis; 

 Elaboração de medicamentos manipulados. Para que se possa elaborar um mani-

pulado, a receita tem que vir prescrita de maneira diferente. Se for receita informática tem 

que possuir a indicação “MM” de medicamento manipulado, enquanto se for receita 

manual tem que possuir a indicação “fsa”, ou seja, faça segundo a arte. 

Uma vez que durante largos anos a profissão farmacêutica se baseava em grande par-

te na preparação de manipulados, é pertinente referir alguns aspetos fundamentais: está 

proibido comer ou fumar no local de preparação de manipulados e o operador deverá 

usar bata, luvas, touca e máscara. Pessoas que tenham doenças ou lesões de pele ou 

doenças transmissíveis deverão ser afastadas temporariamente da manipulação [6]. 

Durante a preparação de manipulados é usado material calibrado e balança anti-

vibratória, sendo a temperatura controlada. 

Após a preparação do manipulado, o operador procede ao preenchimento da ficha de 

preparação, indicando: todas as MP; lote; a quantidade calculada e pesada ou medida; 

procedimento; aparelhagem usada; tipo de embalagem; prazo de utilização; condições de 

conservação; verificação da sua qualidade (características organoléticas, pH, quantida-

de); determinação de aprovado ou rejeitado e rubricas do operador e DT. Acrescenta-se 

ainda, uma cópia do rótulo do manipulado, identificação do utente, cópia da receita e o 

cálculo do PVP (o qual depende do preço das MP, do material de embalagem, dos hono-

rários e da própria quantidade preparada e FF). 

 

4.9. Valormed® 

Na farmácia existem caixotes da Valormed®, nos quais se colocam os medicamentos 

usados pelos utentes para reciclagem. Um produto é colocado na Valormed® quando o 

PV já passou, quando já não se vai utilizar mais ou para eliminação dos acondicionamen-

tos dos medicamentos (seja, por exemplo, a embalagem e blister). 

Atualmente, já existem versões menores destas caixas para que os utentes as possam 

levar para casa e encher ao longo do tempo, só as trazendo de novo à farmácia quando 
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estiverem cheias. Após o esvaziamento para a caixa maior presente na farmácia, o uten-

te leva a sua de novo para casa, permitindo a sua reutilização. 

Quando a caixa da Valormed® está cheia é pesada e no topo dela é preenchido o cabe-

çalho, onde se inclui o peso, a farmácia, o código da farmácia e a rubrica do operador. O 

funcionário do fornecedor preferencial (neste caso, a OCP Portugal®) termina o preen-

chimento do cabeçalho e leva a caixa. 

 

4.10. Farmacêutico como pilar da comunidade 

O farmacêutico tem uma grande relevância na comunidade não só como profissional de 

saúde, dispensador de medicamentos e prestador de serviços, mas também ao nível da 

sua atuação cívica, alertando o utente para a importância do uso racional do medicamen-

to, indicando as contraindicações, reações adversas e condições de preservação de 

medicamentos, trabalhando para uma maior adesão à terapêutica e proporcionando um 

aconselhamento personalizado, individualizado e baseado em informação científica. 

Há ainda que realçar que o farmacêutico tem um papel proeminente ao nível da farma-

covigilância, uma vez que contacta com os utentes mais frequentemente e tem uma 

maior proximidade com eles, podendo notar algum efeito adverso desconhecido. 

 

4.11. Farmácia reconhecida na comunidade 

Atualmente, é cada vez mais importante que a farmácia seja reconhecida pelos utentes 

como um local viável para aquisição de produtos além de MSRM, como produtos de der-

mofarmácia e cosmética ou produtos ortopédicos, tornando-se o marketing farmacêutico 

um fator determinante. 

Na FS, tal é conseguido graças a uma forte presença no Facebook® e pelo envio de 

mensagens aos utentes sempre que há alguma promoção ou campanha de desconto 

(seja por iniciativa da própria farmácia ou oferecida pelo laboratório; nestes casos, é 

necessário guardar o talão de venda e o código do produto). O cartão de pontos das 

Farmácias Portuguesas também tem grande relevo, permitindo ao utente acesso a des-

contos, vales, à possibilidade de trocar os pontos por produtos e encomendas online na 

farmácia da sua escolha. A FS procede à alteração das montras regularmente, de modo 

a cativar os utentes. 

 

4.12. Experiência de estágio 

Dado que o atendimento a utentes é uma área vasta e de grande importância no está-

gio para a nossa preparação futura, achei pertinente aprofundar as minhas experiências. 

Durante o estágio, tive contacto com todos os tipos de receitas referidos (é também 

possível a dispensa de produtos com o cartão de cidadão, mas nunca o observei), bem 
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como tive oportunidade de dispensar receitas com vários organismos associados. Na FS, 

também lidei com algumas receitas contendo psicotrópicos, especialmente para situa-

ções de dor e para o défice de atenção e hiperatividade. Ainda devo referir que houve 

três situações em que ocorreram falhas informáticas, comprometendo a dispensa de pro-

dutos. 

Também pude constatar de perto a importância de informar sempre o utente acerca da 

posologia. Houve uma situação em que uma utente veio aviar a medicação para um fami-

liar e que, por conversa, revelou o modo como a pessoa tomava a medicação. De imedia-

to notei a discrepância com a posologia indicada na receita e aconselhei a utente a tele-

fonar ao médico para confirmar o correto modo de uso dos dois medicamentos (nebivolol 

5 mg e mononitrato de isossorbido 60 mg). 

A nível de aconselhamento, houve uma utente que se dirigiu à farmácia indicando uma 

dor abdominal do lado direito. Referiu que já tinha tomado Buscopan® (Sanofi® – Produ-

tos Farmacêuticos, LDA), pensando que pudesse ser gases. Referiu ainda que a dor “não 

era aguda”, que não evacuava de maneira “regular” e que “nunca tinha tido uma dor 

assim”. Após conferência com outra funcionária da farmácia, achamos melhor que a uten-

te fosse ao médico, já que a dor, apesar de poder ter múltiplas origens, poderia ser devi-

do a uma apendicite. 

Ao longo do estágio realizei várias medições bioquímicas e medi a PA, bem como ela-

borei vários orçamentos. Não realizei nenhum manipulado, mas pude observar uma far-

macêutica a elaborar uma solução de trimetropim a 1%. Por outro lado, preparei muitas 

vezes suspensões orais de antibióticos, além de que também treinei os cálculos da poso-

logia. 

No decurso do estágio, pude dispensar vários produtos, como suplementos alimenta-

res, champôs, compressas, álcool, cremes de rosto, entre outros. Também contactei com 

a necessidade de envio de produtos para reparação (neste caso, um aparelho de medi-

ção da PA). 

No atendimento também notei que muitos utentes aproveitam para conversar e desaba-

far, em especial os mais idosos, talvez por se sentirem sós. Grande parte dos utentes 

prefere que a posologia seja escrita nas respetivas caixas. 

É no atendimento ao público que se consegue de facto notar a importância da profis-

são, uma vez que o farmacêutico é a última pessoa a contactar com o utente antes de 

este usar tanto MSRM, como MNSRM e PVL e portanto o último a garantir que o utente 

sabe como e quando deverá tomar a sua medicação. 
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5. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Na farmácia também se levam a cabo tarefas diversas que asseguram o seu bom fun-

cionamento. 

 

5.1. Verificação de receitas 

Atualmente, as receitas manuais e receitas informáticas não são tão comuns na farmá-

cia. Contudo, têm que ser verificadas para se assegurar que foram aviadas de forma 

adequada e que estavam também bem preenchidas para poderem ser aceites. Caso não 

cumpram os requisitos legais são devolvidas à farmácia e esta não é restituída no valor 

da comparticipação. 

Como foi referido anteriormente, as receitas manuais têm que obedecer a alguns parâ-

metros no seu preenchimento. Na altura de verificação de receitas, deve-se, além de se 

voltar a conferir se a receita está conforme e se foi aviada dentro da validade, verificar se 

os produtos dispensados estão de acordo com o prescrito, confirmar se o utente assinou, 

ter a certeza que está rubricada e datada de acordo com o dia de aviamento e se o 

carimbo da farmácia está presente. É de notar que se o utente não pretende levar algum 

produto, normalmente coloca-se um “X” atrás da linha de prescrição, para que na verifi-

cação das receitas se perceba que não houve erro. 

No que diz respeito às receitas informáticas, deve-se verificar se está preenchido corre-

tamente e se tem a assinatura do médico, bem como a assinatura do utente, o carimbo 

da farmácia, data e rubrica e se os produtos dispensados estão de acordo com os pres-

critos. 

Finalmente, deve-se também verificar os talões de planos especiais (seja SAMS, Multi-

care®, Fidelidade® ou outros) que são emitidos com as receitas sem papel, devendo estes 

estar assinados pelo utente e carimbados e rubricados. Quando os planos especiais 

estão incluídos numa receita manual ou receita informática, tem-se que verificar se o car-

tão de beneficiário da entidade de comparticipação está presente, bem como a assinatura 

do utente, o carimbo, data e rubrica (considera-se que o resto da receita está conforme, 

dado que esta é uma cópia e o original já terá sido inspecionado uma vez no regime de 

comparticipação referente ao SNS). 

Se alguma receita não estiver conforme, deve-se tentar identificar o utente, telefonar e 

solicitar que entregue nova receita que siga as normas. 

Depois de todo este processo, as receitas são organizadas em lotes, por organismo e 

por ordem numérica de receitas e de lotes para, posteriormente, se poder fazer a impres-

são do verbete que identifica o lote. Cada lote é constituído por 30 receitas, sendo que 
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este tem que estar completo antes de haver a emissão de lotes. Os que vão sendo emiti-

dos são arrumados até ao fim do mês. 

Receitas manuais que estejam suspensas (dado o utente não ter levado todos os pro-

dutos), têm que ser regularizadas para se poder fazer a emissão de lotes. 

No último dia de cada mês, tem que se terminar a verificação de receitas e fazer a 

emissão de todos os lotes (altura em que todas as encomendas deverão estar receciona-

das). 

Depois de a farmácia encerrar, dá-se início ao fecho dos lotes, sendo emitida para cada 

organismo a relação resumo dos lotes e a fatura (tanto para o resumo como para a fatura 

são impressos o original, duplicado, triplicado e quadruplicado, sendo que os 3 primeiros 

são enviados com o lote e o último fica na farmácia). Todas as folhas de resumo e de 

fatura (que diz respeito a tudo o que foi feito no mês no mesmo organismo) têm que ser 

assinadas, datadas e carimbadas. 

Assim, fecham-se os organismos um a um, sendo que se houver sub-organismos serão 

impressos três resumos de cada um e a fatura referente ao organismo. É de salientar que 

para o organismo WZ, relativo ao produto Betmiga® (Astellas Pharma Europe B.V.®), não 

é impresso o resumo de lotes, mas antes só a fatura. Este medicamento usufrui de um 

regime especial de comparticipação pelo próprio laboratório. 

 

5.2. Verificação do resumo da faturação dos fornecedores 

A farmácia recebe todos os meses o resumo da faturação de cada fornecedor, em con-

junto com notas de crédito, sendo que este deve ser conferido, com base nas faturas que 

vêm com cada encomenda (as quais são guardadas durante o mês) e nas notas de crédi-

to. A verificação do resumo faz-se pela comparação da data de encomenda e do montan-

te entre o resumo e as faturas. As notas de crédito que dizem respeito a devoluções 

deverão ser regularizadas no Sifarma®, enquanto aquelas que são referentes a reclama-

ções são guardadas com as faturas. 

 

5.3. Circulares 

Sempre que tal se justifica, a farmácia recebe circulares acerca de assuntos variados, 

nomeadamente vacinação, nova legislação ou novos regimes de comparticipação. Estas 

circulares são dadas a conhecer a toda a equipa que as deverá analisar. 

Recebem-se também circulares de retirada de produtos ou lotes de circulação, sendo 

verificado se estes existem na farmácia. 

 

No decurso do estágio tive a oportunidade de verificar o resumo da faturação dos for-

necedores e de fazer regularização de notas de crédito. Também li circulares referentes à 
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vacinação, hepatite A, uso de inaladores, repelentes e à nova regulamentação para 

ostomizados e para incontinência urinária. No dia 30 de Junho, observei todo o processo 

de fim de mês. 

 

 

6. GESTÃO DA FARMÁCIA 

 

Na farmácia levam-se ainda a cabo tarefas que asseguram os parâmetros de qualida-

de. 

 

6.1. Verificação dos prazos de validade 

Todos os meses é feita a verificação dos PV. Faz-se a impressão de listas individuais 

de cada letra do alfabeto com todos os produtos cujo PV expira daí a três meses. Segui-

damente, localizam-se os produtos em causa, conferindo o PV e o stock, sendo esta ope-

ração benéfica para se encontrarem stocks errados e corrigi-los. 

Os stocks errados podem surgir devido a: venda incorreta, roubo, receção incorreta ou 

por não verificação do CNP no fim da venda. 

Se o produto encontrado tem um PV superior ao que se está a verificar, então anota-se 

a nova validade. Se o produto tem a data que se está a verificar, então mantém-se o PV 

e retira-se do local de arrumação usual para posterior devolução. 

No final, imprime-se uma lista de todos os produtos cujo PV termine daí a três meses 

para verificar se falta algum nas listas individuais. No que respeita a produtos de protoco-

lo, nomeadamente de diabetes, a verificação do PV tem que ser feita com cinco meses 

de antecedência (já que os produtos não são aceites para devolução se assim não for). 

Há produtos, como alguns de cosmética, que não têm PV. Nestes casos, o PV que se 

coloca na receção de encomendas é a data daí a 3 anos. Nessa altura, torna-se a verifi-

car o produto, dando-se mais 2 anos. Passados 5 anos, tendo terminado a validade, o 

produto é retirado do seu local de arrumação. 

Sempre que se termina a verificação de uma lista, deve-se fazer a correção do PV no 

Sifarma®, atualizando-se a informação. 

 

6.2. Gestão de devoluções 

Quando um produto é encomendado por engano, vem danificado do fornecedor, tem o 

PV está a terminar ou por qualquer outro motivo, o mesmo é devolvido ao fornecedor. 

No Sifarma®, deve-se preencher a ficha de devolução com o fornecedor para onde se 

enviará os produtos (na FS, é para a OCP Portugal®), os produtos em causa, a sua quan-

tidade e a razão da devolução. Normalmente, quando se devolve um só produto, coloca-
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se o número da fatura correspondente. No final, são impressas cópias da nota de devolu-

ção, sendo que uma fica na farmácia e as restantes são levadas pelo fornecedor com o 

produto. Para produtos de frio, é preenchida uma declaração de conformidade das condi-

ções de conservação, a qual é também levada pelo fornecedor. 

Posteriormente vem uma nota de crédito que deverá ser regularizada no Sifarma®. 

Quando o PV de produtos de cosmética e suplementos está a terminar, o processo de 

devolução é diferente. Caso a farmácia trabalhe diretamente com o laboratório em causa, 

a DT reúne-se com os representantes para se devolverem os produtos. Se a farmácia 

não trabalha diretamente com o laboratório, então o produto fica até acabar o PV, 

momento em que a DT faz uma quebra do produto para o retirar de stock. 

 

6.3. Controlo de temperatura e humidade 

De maneira a assegurar a qualidade dos produtos, faz-se todos os dias na farmácia a 

medição da temperatura e humidade em diversas áreas: encomendas, atendimento, 

gavetas dos produtos, laboratório e frigorífico, por meio de termohigrómetros (manuais e 

digitais). A temperatura deverá estar a abaixo de 25ºC, excetuando no frigorífico onde 

deverá estar entre 2ºC e 8ºC, e a humidade deverá estar abaixo de 60%. Estes valores 

têm que ser cumpridos, para que os produtos sejam conservados nas condições adequa-

das de temperatura e humidade. 

Os termohigrómetros digitais armazenam toda a informação de cada dia, sendo portan-

to verificados uma vez por semana. Os manuais têm que ser vistos todos os dias de 

manhã e à tarde e os valores apontados. 

 

6.4. Limpeza e calibração 

A farmácia, sendo espaço público e detentora de produtos farmacêuticos, tem que 

cumprir os parâmetros aceitáveis de limpeza e de bom funcionamento de todos os equi-

pamentos. A limpeza é feita por uma funcionária em dias alternados, abrangendo chão, 

lineares, janelas, gavetas e produtos em destaque. O bom funcionamento dos equipa-

mentos é assegurado por verificações e calibrações periódicas. 

Há uma verificação anual do quadro elétrico, do extintor e do kit de oxigénio Liv®Line e 

uma verificação mensal do aparelho de ar condicionado, grelhas e filtros. A calibração do 

frigorífico (verificam-se quais as prateleiras que se encontram dentro dos parâmetros 

aceites em termos da refrigeração adequada dos produtos), dos vários termohigrómetros, 

do termómetro de mercúrio, registador de temperatura e do esfigmomanómetro de mer-

cúrio é levada a cabo pelo ISQ®. Já as balanças são não só responsabilidade do ISQ®, 

como também da Câmara Municipal de Gondomar. É de referir que a balança dos bebés 

não é calibrada, mas apenas verificada, porque é um serviço gratuito. 
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Finalmente, o aparelho de medição de parâmetros bioquímicos, Reflotron®, deve ser 

verificado todas as semanas. Com o aparelho desligado, limpa-se por dentro (zona das 

amostras, especialmente) e por fora com um toalhete da marca com álcool a 70%. Deixa-

se secar com a tampa aberta durante 10 minutos, fecha-se a tampa e liga-se o aparelho. 

Insere-se a tira check e aguarda-se o resultado. Os três valores obtidos deverão estar 

dentro do intervalo aceite ou ter-se-á que fazer a limpeza de novo. Os valores são anota-

dos, com a data e resultado obtido. 

Todos os parâmetros de qualidade têm que estar conforme ou o aparelho poderá ter 

que ser substituído. 

 

6.5. Entradas e saídas de psicotrópicos e benzodiazepinas 

Como foi referido ao longo desta primeira parte do relatório, a gestão de benzodiazepi-

nas e psicotrópicos, mais especialmente, é muito importante, dada a natureza destes 

medicamentos. Neste sentido, a sua entrada e saída na farmácia é altamente regulada. 

Mensalmente e até ao dia 8 do mês seguinte, a farmácia é obrigada a enviar ao 

INFARMED uma cópia de todas as receitas manuais com psicotrópicos e o registo das 

saídas destes produtos. Já para os psicotrópicos e para as benzodiazepinas, a farmácia 

é obrigada a enviar ao INFARMED, anualmente e até ao dia 31 de Janeiro do ano 

seguinte, o mapa de balanço [7].  

É de referir que na FS, a DT costuma fazer uma verificação física do stock de psicotró-

picos em meses alternados. 

 

Ao longo do estágio, fiz várias verificações e correções de PV e de stock. Também tive 

oportunidade de regularizar notas de crédito e de observar a limpeza do aparelho Reflo-

tron® e as fichas de calibração para as prateleiras do frigorífico. Finalmente, fiz a verifica-

ção do stock de psicotrópicos. 

 

 

7. FORMAÇÕES 

 

A única certeza na ciência é a mudança. Fazem-se cada dia descobertas no mundo do 

medicamento, desde novas SA, métodos de trabalho ou intervenção em patologias, pelo 

que o farmacêutico deve estar atento ao progresso do conhecimento e acompanhar a 

jornada. Neste sentido, vários laboratórios organizam formações para os funcionários de 

uma farmácia, tanto na própria farmácia, como noutros locais em que profissionais atuali-

zam os seus conhecimentos e têm contacto com novos produtos e marcas para poderem 

dar um melhor aconselhamento ao público. 
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Durante o estágio, estive presente em várias formações, descritas abaixo na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Formações ocorridas durante o estágio. 

Formação Assunto Localização Data Duração 

Aquilea® Toda a gama Farmácia 8 de Fevereiro 30 min 

Sanofi® Gama para consti-

pação 

Farmácia 7 de Março 10 min 

Pharma Nord® Gama BioAtivo® Hotel Holiday Inn 15 de Março 70 min 

Rossmax® Aparelhos de PA Farmácia 7 de Abril 30 min 

Universidade 

GSK® 

Up-selling e cross-

selling 

Dor em Portugal 

Sede da Associa-

ção Nacional das 

Farmácias (ANF) 

23 de Maio 90 min 

Sanofi® Gama para pernas 

pesadas 

Farmácia 1 de Junho 10 min 

Generis® Gama de MNSRM Farmácia 5 de Junho 10 min 

Pierre Fabre® Ducray® (gama para 

caspa, dermatite 

seborreica e psoría-

se) 

Farmácia 8 de Junho 60 min 

Beiersdorf® Eucerin® (toda a 

gama) 

Farmácia 28 de Julho e 

2 de Agosto 

30 min e 

45 min 

Pierre Fabre® René Furterer® (toda 

a gama) 

Farmácia 4 de Agosto 160 min 
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2ª PARTE – TRABALHOS REALIZADOS EM ESTÁGIO 

 

 

1. TRABALHO 1 – DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 

Durante o estágio na FS, desenvolvi um conjunto de trabalhos referente às DCV que 

decorreu durante o mês de maio, desde panfletos informativos a rastreios. 

 

1.1. Enquadramento 

As DCV são patologias que afetam o sistema circulatório (coração e vasos sanguí-

neos), podendo causar enfarte do miocárdio e acidente vascular cerebral [4]. Apesar da 

redução do peso das DCV na mortalidade total, estas ainda se mantêm como principal 

causa de morte em Portugal [8]. 

Dada a proximidade entre o farmacêutico e o utente, esta temática pareceu-me relevan-

te para desenvolver na FS, uma vez que, embora haja muita informação disponível para 

a comunidade, ainda parecem existir dúvidas e uma atitude por vezes descuidada face a 

este flagelo. Neste sentido, desenvolvi várias atividades durante o mês de Maio ligadas 

às DCV, sendo estando elas descritas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Atividades desenvolvidas em Maio sobre a temática das DCV. 

Dia Atividades 

4 de Maio  Folheto acerca das DCV; 

 Rastreio de hipertensão e IMC; 

 Formação para os utentes acerca das DCV, em conjunto 

com representante da Rossmax®. 

11 de Maio  Boletim acerca da diabetes; 

 Rastreio de diabetes. 

18 de Maio  Guia de alimentação para crianças. 

25 de Maio  Preparação de medicação. 

 

1.1.1. Atividades de 4 de Maio – enquadramento teórico 

Apesar do panorama anteriormente descrito, as DCV são patologias passíveis de 

serem controladas, por meio de um estilo de vida saudável e vigilância médica [4]. 

Assim deve-se considerar os fatores de risco, que se dividem em fatores modificáveis 

(hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, obesidade, sedentaris-
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mo, consumo de álcool e hábito de fumar) e não modificáveis (idade, sexo e genética) [4]. 

Para os propósitos deste relatório e considerando a capacidade de intervenção da farmá-

cia na comunidade, irei focar-me nos fatores de risco modificáveis. 

A hipertensão é um fator de risco de DCV muito importante, sendo a PA frequentemen-

te medida na farmácia comunitária. A classificação da PA no consultório encontra-se na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Classificação da PA no consultório (adaptado de [9]). 

Categoria Sistólica (mmHg)  Diastólica (mmHg) 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão de Grau 1 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão de Grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão de Grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 e <90 

 

Esta classificação de hipertensão é destinada a indivíduos maiores de idade, não grávi-

dos, e que não fazem tratamento farmacológico anti-hipertensor ou possuem patologia 

aguda concomitante. É ainda de referir que caso a pressão sistólica e diastólica estejam 

em categorias diferentes, dever-se-á considerar a categoria de nível mais elevado, e que 

para poder haver diagnóstico de hipertensão, a PA tem que estar elevada em medições 

feitas em 2 ou mais consultas com diferença de, pelo menos, 1 semana [10]. 

A hipertensão, como referido, é um fator de risco modificável, pelo que pode ser comba-

tida com base em medidas não farmacológicas. Alterações do estilo de vida adequadas 

são importantes na prevenção da hipertensão em indivíduos não hipertensos, podem 

atrasar ou mesmo evitar o tratamento médico em hipertensos de grau 1 e contribuem 

para a redução da PA em hipertensos com tratamento farmacológico, o que diminui a 

necessidade de doses crescentes ou de maior número de anti-hipertensores. Além da 

capacidade de diminuição da PA, a alteração do estilo de vida também permite o controlo 

de outros fatores de risco das DCV [9]. 

As intervenções no estilo de vida que são recomendadas e capazes de diminuir a PA 

são: a diminuição de sal; a moderação no consumo de álcool; o aumento de frutas e 

legumes na alimentação; o seguimento de uma dieta com baixo teor de gordura; a redu-

ção do peso e a sua manutenção; a prática regular de exercício físico; e a cessação 

tabágica [9]. 
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A hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia – dislipidemias – são cada vez mais rele-

vantes, dada a alteração no padrão de consumo da população e o recurso a fast-food. 

O colesterol circula no sangue ligado a diferentes proteínas, sendo as principais: coles-

terol LDL (low-density lipoprotein) e o colesterol HDL (high-density lipoprotein). A acumu-

lação de colesterol no interior das artérias pode provocar aterosclerose, originando doen-

ças graves, pelo que se recomenda que a concentração de colesterol total esteja abaixo 

de 190 mg/dl, que a concentração de colesterol LDL esteja abaixo de 115 mg/dl e que a 

concentração de colesterol HDL se encontre entre 40 e 45 mg/dl [4]. 

Para indivíduos com risco cardiovascular maior, devido à diabetes, os valores referidos 

recomendados para a concentração de colesterol total e colesterol LDL deverão ser infe-

riores: colesterol total abaixo de 175 mg/dl e colesterol LDL inferior a 100 mg/dl [11]. 

Os valores dos triglicerídeos variam com o tipo de alimentação, sendo que valores altos 

normalmente estão associados a uma alimentação rica em gorduras. Recomenda-se que 

os triglicerídeos se encontrem abaixo de 150 mg/dl [4]. 

O excesso de peso é cada vez mais frequente e a obesidade é até considerada a epi-

demia do século XXI. Apesar do excesso de peso estar maioritariamente associado à 

alimentação, pode haver causas genéticas que aumentam a predisposição para ganho de 

peso, bem como patologias que afetam o equilíbrio hormonal. Também terapêuticas com 

determinados medicamentos podem originar um aumento de peso [12]. 

Na Tabela 4, encontra-se a classificação do peso, em função do IMC. 

 

Tabela 4 – Classificação do peso em função do IMC (adaptado de [12]). 

Classificação IMC (kg/m2) 

Baixo peso < 18,5 

Variação normal 18,5 – 24,9 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 

Obesidade Classe I 30,0 – 34,9 

Obesidade Classe II 35,0 – 39,9 

Obesidade Classe III ≥ 40,0 

 

É importante dizer que o IMC se calcula através da relação matemática: peso (quilo-

gramas) / altura2 (metros). O peso e altura deverão ser medidos com roupa leve e sem 

sapatos [12]. 

Apesar do IMC ser mais comummente usado, o perímetro abdominal é também impor-

tante, dado que a gordura abdominal também está associada ao desenvolvimento de 

DCV. Para homens, o risco será aumentado se o perímetro for ≥94 cm e muito aumenta-
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do se ≥102 cm. Para mulheres, o risco será aumentado se o perímetro for ≥80 cm e mui-

to aumentado se ≥88 cm [13]. 

De forma a reduzir o peso, deve-se: aumentar o consumo de vegetais e fruta; preferir 

cereais e pão integral, quando possível; evitar fritos e doces; diminuir o consumo de car-

ne, mas preferir as carnes brancas, como as aves; aumentar o aporte de peixe; consumir 

leguminosas e frutos secos com moderação; tomar o pequeno-almoço; beber muita água 

ao longo do dia; evitar o consumo de álcool e bebidas açucaradas; reduzir às porções, 

mas aumentar ao número de refeições por dia; analisar os rótulos de produtos para 

conhecer o seu conteúdo em calorias, hidratos de carbono, lípidos, proteínas e sal; e pra-

ticar exercício físico regular [12]. 

Finalmente, o sedentarismo é um outro perigoso fator de risco das DCV. De facto, Por-

tugal encontra-se entre os países com menor índice de atividade física da europa, o que 

coloca a população portuguesa mais exposta aos riscos das DCV [14]. 

Assim sendo, a prática de atividade física diária e regular de pelo menos 30 minutos 

contraria o risco cardiovascular. Exemplos são: caminhar, nadar ou andar de bicicleta. 

Nas próprias atividades do quotidiano se pode inserir exercício físico, como escolher 

escadas a elevadores e andar mais a pé. O exercício também promove o bem-estar físico 

e psíquico [14]. 

O exercício físico regular tem um efeito favorável em vários dos fatores de risco para 

DCV. Não só ajuda à redução do peso, PA, colesterol total e colesterol LDL, como permi-

te o aumento do colesterol HDL e, em diabéticos, aumenta a sensibilidade da insulina. O 

efeito de exercício físico continuado e moderado no risco cardiovascular global é enorme, 

quando associado a outras modificações do estilo de vida, como dieta saudável e cessa-

ção tabágica [15]. 

 

1.1.2. Atividades de 11 de Maio – enquadramento teórico 

A diabetes é um outro fator de risco modificável relevante para DCV. 

A insulina produzida pelo pâncreas permite que a glucose entre nas células para ser uti-

lizada como substrato energético. Contudo, quando o organismo não produz insulina em 

quantidade suficiente, ou não a consegue produzir de todo ou quando se desenvolve 

resistência à sua ação, a glicémia aumenta, originando problemas de saúde. Esta situa-

ção denomina-se de diabetes. Existem três tipos principais de diabetes: diabetes tipo 1, 

diabetes tipo 2 e diabetes gestacional [16]. 

A diabetes tipo 1 ocorre quando o organismo não produz insulina, devido ao facto do 

sistema imunitário atacar e destruir as células do pâncreas produtoras de insulina, ou 

seja, as células β. A diabetes tipo 1 é normalmente diagnosticada em crianças e jovens 
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adultos e quem sofre desta patologia necessita de usar insulina injetável para toda a vida 

[16, 17]. 

A diabetes tipo 2 ocorre quando há um défice de insulina e resistência à insulina, ou 

seja, para a mesma quantidade de glucose, será necessária maior quantidade de insuli-

na. A diabetes tipo 2 é a mais comum e normalmente ocorre em pessoas mais velhas. 

Este tipo de diabetes está fortemente associado a fatores de risco como sedentarismo, 

obesidade e predisposição genética, pelo que pode ser prevenido, controlando os fatores 

de risco modificáveis [16, 17]. 

A diabetes gestacional desenvolve-se durante a gravidez em algumas mulheres (em 

cerca de uma em cada 20 grávidas) e normalmente desaparece após o parto. Contudo, 

pode acontecer que a diabetes diagnosticada durante a gravidez seja diabetes tipo 2. De 

salientar que mulheres com diabetes gestacional, têm maior probabilidade de desenvol-

ver diabetes tipo 2 a longo prazo [16,17]. 

Apesar de a diabetes não ter cura, o diabético pode ter uma vida normal e saudável, 

desde que adote uma alimentação saudável e equilibrada, pratique exercício físico regu-

lar, controle frequentemente os níveis de glicemia no sangue e tome a medicação prescri-

ta pelo médico da forma indicada. Além de tudo isto, é ainda importante que o individuo 

conheça bem o seu tipo de diabetes [18]. 

Na Tabela 5, encontra-se a classificação da glicemia em jejum ou 2 horas depois da 

refeição. 

 

Tabela 5 – Classificação da glicemia em jejum e 2 horas após refeição (adaptado de [19]). 

Classificação Glicemia em jejum (em 

mg/dl) 

Glicemia 2 horas após 

refeição (em mg/dl) 

Hipoglicemia < 70 < 70 

Normal 70 – 99 70 – 139 

Pré-diabetes 100 – 125 140 – 199 

Diabetes ≥ 126 ≥ 200 

 

Os valores alvo para indivíduos com diabetes, são: 80 a 130 mg/dl em jejum e abaixo 

de 180 mg/dl 2 horas depois da refeição [20]. 

Uma contínua hiperglicemia, mesmo assintomática, origina lesões nos tecidos de vários 

órgãos, em particular nos rins, olhos, nervos periféricos e sistema vascular, onde são 

frequentemente fatais. As principais complicações crónicas da diabetes são: neuropatia, 

retinopatia, nefropatia, amputação e DCV [21]. 

 



 

30 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
Daniela Filipa da 

Silva Costa 

1.1.3. Atividades de 18 de Maio – enquadramento teórico 

Para um bom crescimento e vida saudável da criança é necessário que a sua alimenta-

ção seja adequada. A alimentação da criança inicia-se com a amamentação e continua 

com a introdução de alimentos na dieta, a partir dos 6 meses [22]. 

A alimentação da criança deve integrar de forma equilibrada hidratos de carbono, pro-

teínas, gorduras, legumes, frutas, grãos e a ingestão de água, o que permite a maturida-

de física e psicológica da criança [22]. 

Existem alguns cuidados a ter em relação à alimentação da criança: deve-se estar aten-

to para evitar situações de excesso de peso, mas não se deve retirar por completo os 

doces da alimentação; o marisco só deve ser introduzido na dieta a partir dos 2 anos, 

dado que ocorrem muitas vezes alergias; as frutas consumidas devem ter casca, mas 

deverão ser bem lavadas; as carnes brancas e peixe são preferíveis à carne vermelha, 

embora esta tenha ferro, importante em situações de anemia [22]. 

 

1.1.4. Atividades de 25 de Maio – enquadramento teórico 

Os doentes polimedicados são pessoas que fazem tratamento prolongado para várias 

patologias, tendo de tomar vários medicamentos por dia e em várias alturas do dia. 

Esta situação pode originar uma não adesão da terapêutica, dado que o elevado núme-

ro de medicamentos pode originar confusão acerca da indicação dos medicamentos, falta 

de confiança na sua eficácia e frustração. Os pacientes acreditam que a medicação múl-

tipla pode não ser necessária e deixam de tomar alguns ou todos os medicamentos [23]. 

Além disso, podem ocorrer situações de erros na administração da medicação que, a 

curto e longo prazo, podem ter consequências na saúde do doente. Normalmente, estes 

doentes tendem a usar caixas com divisões (divididas por refeição) para facilitar o pro-

cesso. 

 

1.2. Objetivos 

Os objetivos desta atividade foram: alertar para a problemática das DCV e em particular 

da diabetes; salientar a importância do exercício físico e alimentação saudável; fornecer 

ferramentas aos utentes para prevenção das DCV e para a adoção de um estilo de vida 

mais saudável; tentar perceber se utentes hipertensos e diabéticos controlam a sua 

doença e se os restantes utentes têm valores de PA e glicémia dentro do normal. Ainda, 

tentar ajudar o utente polimedicado a lidar com a sua medicação diária e valorizar a far-

mácia na comunidade. 
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1.3. Métodos 

De modo a poder chegar até aos utentes de uma forma menos intrusiva, elaborei um 

panfleto referente às DCV, presente no Anexo III, um boletim referente à diabetes, pre-

sente no Anexo IV, e um guia de alimentação para crianças, presente no Anexo V. Mais 

ainda, realizei um rastreio de hipertensão, IMC e diabetes e organizei um dia de prepara-

ção de medicação para os utentes – separação dos medicamentos do utente por dia da 

semana e por refeição, de acordo com a sua posologia, para evitar erros – através da 

selagem a frio. O anúncio da preparação de medicação encontra-se no Anexo VI. Estes 

folhetos informativos foram também disponibilizados na página de Facebook® da FS e os 

rastreios foram anunciados aos utentes por mensagem de telemóvel. 

Em parceria com uma representante da Rossmax®, também fiz uma formação a alguns 

utentes na farmácia acerca das DCV, em especial da hipertensão. Enquanto a represen-

tante apresentou os seus aparelhos de medição da PA, eu elucidei os utentes, em con-

texto intimista, acerca das DCV e medidas não farmacológicas a seguir. 

 

1.4. Resultados e Discussão 

Os folhetos elaborados foram, semana a semana, sendo expostos na FS como oferta 

para os utentes. 

A formação feita com a representante da Rossmax® não foi de encontro ao esperado, 

dado que só algumas pessoas aderiram, e a preparação da medicação também não foi 

bem-sucedida, uma vez que nenhum utente compareceu. 

Os utentes que participaram no rastreio relativo à hipertensão foram uma mistura de 

utentes que já se tinham inscrito anteriormente e utentes que souberam no próprio dia. 

No total participaram 16 utentes, mas apenas 10 mediram a sua PA e frequência car-

díaca de uma maneira consistente (momento em que se passou a usar um aparelho ele-

trónico de PA da Rossmax®). Só foi feita uma medição no braço esquerdo, dado que foi a 

indicação dada pela representante acerca do funcionamento do aparelho. Foram-me 

facultadas duas braçadeiras, uma de tamanho normal e uma maior. A medição foi feita 

com os utentes silenciosos, sentados, com as costas direitas encostadas à cadeira, e 

com o braço esquerdo despido (ou com camisola fina) e com a braçadeira ao nível do 

coração. As roupas foram colocadas de modo a não se ter um efeito garrote. 

Na Tabela 6 encontram-se os dados obtidos do rastreio. 

  

Tabela 6 – Dados do rastreio de hipertensão, divididos entre utente referido como não hipertenso 

e utente referido como hipertenso e com medicação. 

Utente referido como Utente referido como hiper-
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não hipertenso tenso e com medicação 

115/70 162/77 

118/76 158/88 

120/77 147/83 

125/80 193/98 

132/84  

135/90  

 

Desde logo, é possível verificar que utentes referidos como não hipertensos, têm valo-

res de PA superiores aos valores normais tabelados, e que utentes referidos como hiper-

tensos e com medicação não estão bem controlados. 

Na Tabela 7, os resultados obtidos para utentes referidos como não hipertensos estão 

organizados de acordo com a classificação de PA descrita na Tabela 3. 

 

Tabela 7 – PA de utentes referidos como não hipertensos (em mmHg), de acordo com a Tabela 

3. Amostra de 6 utentes. 

PA ótima PA normal PA normal alta PA hipertensão grau 1 

115/70 120/77 132/84 135/90 

118/76 125/80   

 

Na Figura 1, tem-se o gráfico da distribuição da PA dos utentes referidos como não 

hipertensos, de acordo com a Tabela 3. 

 

 

Figura 1 – Distribuição da PA dos utentes referidos como não hipertensos, de acordo com a 

classificação da PA da Tabela 3. 

 

Como se pode verificar pelos resultados obtidos, um utente referido como não hiperten-

so tem valores de PA de pré-hipertensão e outro utente tem valores de PA de hiperten-

33% 

33% 

17% 

17% 

Distribuição da PA dos utentes referidos como não 
hipertensos 

Óptima 

Normal 

Normal alta (Pré-hipertensão) 

Hipertensão Grau 1 
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são de grau 1. Contudo, não se pode tirar elações, uma vez que os utentes poderiam 

estar nervosos acerca de algo, não ter repousado tempo suficiente ou ter consumido um 

estimulante há pouco tempo, além de que poderia ter ocorrido o efeito “bata branca”. De 

qualquer forma, uma só medição não é indicativa de uma situação de hipertensão, pelo 

que se deveriam fazer mais medições e mediante a persistência de valores alterados o 

utente deveria consultar o seu médico de família para avaliação. 

Apesar de a amostra ser bastante pequena, o resultado é interessante, exemplificando 

a natureza silenciosa da hipertensão. 

Considerando os dados da Tabela 6, os quatro utentes referidos como hipertensos e 

com medicação não estão bem controlados, exibindo valores de PA superiores a 140/90 

mmHg. Tal pode-se dever a uma falta de adesão à terapêutica, a uma toma incorreta ou 

a uma crença de que a toma não é necessária por se sentirem bem. É, contudo, relevan-

te indicar que o utente com PA de 193/98 indicou que se sentia “ourado”, ou seja não se 

tratava de uma situação corrente, mas recusou o meu conselho de ir ao hospital de ime-

diato. Este utente referiu que fazia a medicação. 

Todos os utentes tinham a frequência cardíaca dentro dos valores normais de 60 a 100 

batimentos por minuto [24]. Contudo, dois dos utentes com hipertensão e com medicação 

apresentaram contração prematura, de acordo com o aparelho Rossmax®. 

A contração prematura ocorre quando um batimento cardíaco ocorre antes do habitual, 

normalmente seguido de uma pausa que faz com que o batimento seguinte seja mais 

forte (sensação de saltar um batimento). Podem ocorrer dois tipos de contração prematu-

ra: contração prematura das aurículas e contração prematura dos ventrículos. A causa da 

contração prematura normalmente não pode ser encontrada, mas por vezes pode ser 

devida a doença ou dano no coração. Grande parte das pessoas tem contração prematu-

ra em algum momento [25]. 

Tendo em conta os resultados obtidos, os utentes referidos como hipertensos poderiam 

beneficiar de medições mais frequentes, por exemplo em casa. 

O rastreio de IMC ocorreu paralelamente ao rastreio de hipertensão, pelo que a amos-

tra é a mesma: 10 utentes. 

A determinação do IMC ocorreu ou por conversa com o utente que conhecia o seu peso 

e altura, ou pela medição do peso e altura na balança da farmácia, quando o utente des-

conhecia estes parâmetros. Na Tabela 8, estão presentes os dados do rastreio de IMC. 

 

Tabela 8 – Dados obtidos no rastreio de IMC (em kg/m
2
). 

IMC 

30,5 23,3 29,1 24,6 25,3 22,3 27,7 26,99 22,99 32,89 
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Tendo em conta, a classificação do peso, de acordo com o IMC, pode-se verificar que 

apenas uma parte dos utentes da amostra tem um peso de variação normal. Tem-se na 

Tabela 9 a organização dos resultados obtidos, de acordo com a classificação apresen-

tada na Tabela 4. 

 

Tabela 9 – Resultados do rastreio de IMC (em kg/m
2
), organizados de acordo com a classifica-

ção apresentada na Tabela 4. 

Variação normal Pré-obesidade Obesidade classe I 

23,3 29,1 30,5 

24,6 25,3 32,89 

22,3 27,7  

22,99 26,99  

 

Na Figura 2 tem-se a distribuição dos resultados obtidos para os utentes participantes 

no rastreio, de acordo com a classificação do peso pelo IMC apresentada na Tabela 4. 

 

 

Figura 2 – Distribuição do peso dos utentes participantes no rastreio, de acordo com a classifi-

cação do peso pelo IMC da Tabela 4. 

 

Dado que a pesagem e medição da altura não foram efetuadas com a roupa leve e sem 

calçado, respetivamente, e o diminuto tamanho da amostra, não se podem tirar conclu-

sões e fazer generalizações a partir destes resultados. Contudo, através dos dados obti-

dos, é possível verificar em primeira mão o flagelo que é a obesidade e o aumento da sua 

frequência na população, dado que de entre 10 utentes, apenas 4 têm peso normal e 6 

estão em situação de pré-obesidade e obesidade. 

Estes resultados exibem uma grande necessidade de uma ação mais ativa na comuni-

dade para que os utentes compreendam a importância de um peso adequado e a relação 

do excesso de peso com outros fatores de risco de DCV. Além disso, é preciso haver um 
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reforço da indicação de medidas não farmacológicas e a facilidade da sua implementação 

no dia-a-dia, já que muitas pessoas poderão não adotar um estilo de vida mais saudável 

devido a acharam que poderá ser caro, uma perda de tempo ou trabalhoso. 

O rastreio da diabetes contou com 7 utentes, tanto previamente inscritos, como pes-

soas que souberam no próprio dia. O rastreio foi feito com recurso à máquina OneTouch® 

e por punção capilar. 

Na Tabela 10, estão presentes os dados do rastreio, divididos entre utentes referidos 

como diabéticos e utentes referidos como não diabéticos. 

 

Tabela 10 – Dados do rastreio de diabetes divididos entre utentes referidos como diabéticos e 

utentes referidos como não diabéticos (em mg/dl; pós-prandial: PP). 

Utentes referidos como diabéticos Utentes referidos 

como não diabéticos 

PP (< 2h) PP (> 2h) PP (> 2h) 

197 138 83 

259  83 

  97 

  85 

 

Pode-se verificar pelos dados obtidos que os utentes referidos como não diabéticos, 

têm níveis de glicemia dentro do normal mais de 2 horas após refeição, de acordo com a 

Tabela 5. De facto, nenhum exibiu sequer valores de pré-diabetes, o que é um resultado 

encorajador. 

Já no que diz respeito aos utentes referidos como diabéticos, só se podem tirar conclu-

sões para o utente com valor de 138 mg/dl, mais de 2 horas após refeição, o que está de 

acordo comos valores alvo para diabéticos. Os dois utentes com valores de 197 mg/dl e 

259 mg/dl tinham tido uma refeição há menos de 30 minutos, pelo que os resultados são 

inconclusivos, uma vez que os valores só estão tabelados para jejum e para 2 horas após 

refeição. 

Apesar de nesta pequena amostra não se poderem tirar conclusões, pôde-se verificar 

que utentes referidos como não diabéticos apresentaram valores normais e que o utente 

diabético tinha a sua glicemia controlada. Contudo, há que considerar que a realidade 

deste rastreio não se assemelha à realidade vivida no país. Deste modo, é necessário 

que haja um seguimento dos utentes diabéticos e um alerta para a melhor forma de con-

trolar a doença, e para todas as pessoas, é necessário que se reforce a importância de 

controlo de fatores de risco como a hiperglicemia, para prevenção das DCV. 
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1.5. Conclusão 

Dadas as pequenas amostras dos rastreios levados a cabo na FS, não se podem tirar 

muitas conclusões acerca dos resultados obtidos, mas há que reconhecer que ainda há 

muito a fazer na área das DCV, já que, apesar de atualmente haver muita informação 

disponível acerca delas, as DCV ainda se mantêm como a principal causa de morte em 

Portugal. Assim, de novo se reforça a importância de se informar à população os graves 

problemas que advêm do fraco controlo de fatores de risco como a hipertensão, diabetes, 

dislipidemias, sedentarismo e excesso de peso, o que se tentou fazer através da elabora-

ção dos folhetos informativos. 

 

 

2. TRABALHO 2 – PROTEÇÃO SOLAR DA PELE 

 

Devido à chegada do verão, elaborei um cartaz com informação relativa à proteção 

solar da pele, que foi exposto no mês de Julho. 

 

2.1. Enquadramento 

Em Portugal, surgem todos os anos cerca de 1000 novos casos de melanoma, o tipo de 

cancro da pele mais agressivo [26]. 

A exposição solar aumenta o envelhecimento precoce da pele e o risco de desenvolvi-

mento de cancro da pele [27]. Considerando este fator e o facto de os utentes tenderem a 

procurar o farmacêutico para conselhos acerca da melhor forma de se exporem ao sol, 

pareceu-me relevante abordar este tema na FS e dá-lo a conhecer aos utentes. 

A pele é o maior órgão do corpo humano, tendo funções essenciais, como: atuar como 

barreira protetora face ao meio ambiente, regular a temperatura, permitir as funções sen-

soriais e excretar substâncias. A pele possui três camadas: a epiderme (mais superficial), 

derme e hipoderme (mais profunda) [28]. 

O sol não só é fonte de energia, como também permite a síntese de vitamina D e 

melhora o humor. No entanto, pode apresentar alguns efeitos nocivos. Com o aumento 

da exposição solar prolongada e deliberada para o bronzeamento, aumenta também o 

número de queimaduras solares, o envelhecimento prematuro da pele e a incidência de 

vários tipos de cancro da pele [29]. 

A sobre-exposição à radiação ultravioleta (UV) do sol pode originar também cataratas 

(e outros danos aos olhos) e supressão do sistema imunitário [30]. 

Para uma exposição solar segura, deve-se ter em atenção [27, 29, 31]:  

 Usar roupa que permita a proteção da pele, como chapéu de abas largas, óculos 

de sol, camisolas e calções; 
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 Evitar exposição solar durante as horas radiação UV mais intensa, ou seja, das 12 

às 16 horas, sendo que para crianças e pessoas de pele clara, este intervalo deverá alar-

gar-se das 11 às 17 horas; 

 Usar um protetor solar de fator 30 ou superior, o qual deverá ser aplicado 15 

minutos antes da exposição solar, fazer uma aplicação renovada de 2 em 2 horas, após 

banho e em caso de transpiração, e não esquecer a aplicação no nariz, orelhas, pescoço, 

mãos, pés e lábios; 

 Usar protetor solar todos os dias que se está no exterior, mesmo com o tempo 

nublado; 

 Ter em atenção que certos medicamentos, como anti-hipertensores, antibióticos e 

anti-inflamatórios, causam fotossensibilidade; 

 Lembrar que independentemente do tipo de pele, todas as pessoas têm risco de 

desenvolver queimaduras solares, pelo que mesmo pessoas com a pele escura se 

devem proteger. Contudo, pessoas com pele e cabelo claros ou pessoas que foram já 

tratadas para cancro da pele, deverão ter maior cuidado; 

 Usar protetor solar na cabeça, se não se tem muito cabelo, ou então um chapéu; 

 Procurar a sombra, sempre que possível; 

 Ter maior cuidado perto da areia e água, uma vez que refletem os raios solares; 

 Ler sempre o rótulo do protetor solar para se saber qual a correta forma de uso. 

As crianças, por outro lado, devem ter maiores cuidados ao sol, sendo que crianças até 

aos 2 anos não devem estar diretamente expostas ao sol. Caso estejam expostas, devem 

usar vestuário que cubra a maior parte da pele e um chapéu e devem manter-se abriga-

das do sol [29]. 

 Deve-se perguntar a um profissional de saúde se crianças com menos de 6 meses 

podem aplicar um protetor solar [27]. 

É importante referir que é recomendado que uma vez por ano, se verifique a pele 

(incluindo as costas) para que se detetem irregularidades mais facilmente e se faça um 

diagnóstico precoce de cancro da pele [31]. 

Foi anteriormente referido que se deve usar um protetor com fator 30 ou superior. Este 

fator refere-se ao fator de proteção solar (FPS). 

O FPS é uma medida da quantidade de radiação UV necessária para originar queima-

dura solar em pele protegida com protetor solar em relação à quantidade de energia solar 

necessária para originar queimadura em pele não protegida. À medida que o FPS 

aumenta, a proteção contra queimadura aumenta [32]. 

É de notar que os protetores solares conseguem proteger bem das queimaduras, atra-

vés de filtros para a radiação UV-B, mas são menos eficientes na prevenção da radiação 

UV-A [29]. 
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Finalmente, o tipo de proteção solar para cada tipo de pele varia e não pode ser catalo-

gado, uma vez que as pessoas são muito diferentes e estão inseridas em circunstâncias 

muito diferentes, sendo necessário bom senso e uma abordagem individual. 

 

2.2. Objetivos 

Com esta atividade pretendia-se: salientar os efeitos nocivos que o sol pode ter, alertar 

para uma correta proteção de pele ao sol, indicar especiais cuidados a ter com crianças, 

realçar a importância da seleção de um protetor solar adaptado a cada pessoa e valorizar 

a intervenção do farmacêutico. Dado que se trata de um cartaz, tinha-se também como 

objetivo que fosse apelativo, conciso e de fácil compreensão.  

 

2.3. Métodos 

Para chegar a grande parte dos utentes da FS, elaborei um cartaz acerca da proteção 

da pele em relação ao sol, o qual se encontra no Anexo VII. 

 

2.4. Resultados e Discussão 

Este trabalho não envolveu uma componente experimental. Contudo, através da colo-

cação do cartaz em local privilegiado, tentei chamar a atenção do público para a leitura 

da informação, de modo a alertar para esta temática. 

 

2.5. Conclusão 

A realização deste cartaz permite que os utentes tomem conhecimento ou sejam 

relembrados da forma correta de se exporem ao sol com segurança e dos cuidados a ter, 

especialmente com crianças. Além disso, é da responsabilidade do farmacêutico fornecer 

estas informações ao utente, já que normalmente é à farmácia que este recorre para 

saber qual o protetor solar que mais se adequa ao seu tipo e cor de pele. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta etapa final do MICF foi uma experiência marcante, transformadora e um grande 

desafio. Contudo, acho que é bom que os estudantes tenham este primeiro contacto, seja 

ele mais feroz em alguns casos que noutros, para nos podermos preparar para o mundo 

real e para a realidade do mundo do trabalho, bem como para as responsabilidades que 

se avizinham. Findos estes cinco anos difíceis e estes seis meses de aprendizagem prá-

tica, podemos finalmente chamarmo-nos farmacêuticos. 

Cada dia na farmácia foi encarado com seriedade e com determinação, independente-

mente da tarefa, e é graças a este estágio que me sinto mais capaz do que há 6 meses e 

que sei um pouco mais, uma vez que estamos sempre a aprender. Apesar de o MICF nos 

preparar para o que a profissão engloba, é o estágio que nos mostra. 

Durante o estágio, realizei dois grandes trabalhos sobre DCV e proteção solar da pele, 

temas amplamente conhecidos, mas que continuam a ser flagelo em Portugal. A aborda-

gem e estudo destes temas não foram só benéficos para mim e para a minha aprendiza-

gem, mas também foram importantes para uma maior valorização da farmácia junto da 

comunidade e um maior conhecimento por parte dos utentes. 

É a minha esperança que continue a aumentar a tendência atual da farmácia como 

ponto de referência na população no que respeita ao cuidado da sua saúde. A partir de 

agora, o dever de continuar a elevar a farmácia na comunidade é nosso, não estudantes, 

mas farmacêuticos. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I 

 

Cronograma das atividades realizadas em estágio (referente à primeira semana). 

Dia Atividades 

1 (1 de Fevereiro, Quarta-feira) Visita à farmácia. 

Trabalho administrativo e financeiro 

(observação), atendimento de utentes 

(observação), controlo de qualidade de 

prazos de validade, gestão e receção de 

encomendas (observação). 

2 (2 de Fevereiro, Quinta-feira) Gestão e receção de encomendas. 

3 (3 de Fevereiro, Sexta-feira) Gestão e receção de encomendas. 

4 (6 de Fevereiro, Segunda-feira) Gestão e receção de encomendas. 

5 (7 de Fevereiro, Terça-feira) Gestão e receção de encomendas, e con-

trolo de qualidade de prazos de validade. 

6 (8 de Fevereiro, Quarta-feira) Gestão e receção de encomendas, e pre-

sença em formação (Aquilea®). 

7 (9 de Fevereiro, Quinta-feira) Gestão e receção de encomendas, verifi-

cação de receitas (observação), atendi-

mento de utentes (observação), e arruma-

ção de produtos. 
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ANEXO II 

 

Cronograma das atividades realizadas em estágio (referente à totalidade do está-

gio). 

Semana Atividades 

1 

1 de Fevereiro (Quarta-feira) – 3 de Feve-

reiro (Sexta-feira) 

Visita à farmácia. 

Trabalho administrativo e financeiro (obser-

vação), atendimento de utentes (observa-

ção), controlo de qualidade de prazos de 

validade, gestão e receção de encomendas. 

2 

6 de Fevereiro (Segunda-feira) – 10 de 

Fevereiro (Sexta-feira) 

Gestão e receção de encomendas, controlo 

de qualidade de prazos de validade, pre-

sença em formação (Aquilea®), verificação 

de receitas (observação), atendimento de 

utentes (observação), e arrumação de pro-

dutos e reposição de stock. 

3 

13 de Fevereiro (Segunda-feira) – 17 de 

Fevereiro (Sexta-feira) 

Gestão e receção de encomendas, atendi-

mento de utentes (observação), prestação 

de cuidados de saúde (observação). 

4 

20 de Fevereiro (Segunda-feira) – 24 de 

Fevereiro (Sexta-feira) 

Gestão e receção de encomendas, atendi-

mento de utentes (observação), prestação 

de cuidados de saúde (observação), elabo-

ração de orçamentos mensais, devolução 

de produtos (observação), arrumação de 

produtos e atendimento de utentes. 

5 

27 de Fevereiro (Segunda-feira) – 3 de 

Março (Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde (medição de PA), arruma-

ção de produtos e receção de encomendas. 

6 

6 de Março (Segunda-feira) – 10 de Mar-

ço (Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde (medição de PA), arruma-

ção de produtos, participação em atividade 

na farmácia do Dia da Mulher (8 de Março), 

verificação da faturação de fornecedores, 

presença em formação breve (Sanofi®) e 

verificação de receitas. 
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7 

13 de Março (Segunda-feira) – 17 de 

Março (Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde (medição de PA), arruma-

ção de produtos e presença em formação 

(Pharma Nord®). 

8 

20 de Março (Segunda-feira) – 24 de 

Março (Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde (medição de PA e parâme-

tros bioquímicos), arrumação de produtos, 

reposição de stock, regularização de devo-

luções e reclamações, gestão de devolu-

ções e controlo de qualidade de prazos de 

validade. 

9 

27 de Março (Segunda-feira) – 31 de 

Março (Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

reposição de stock, gestão administrativa 

(regulamentação referente a estomizados e 

incontinência urinária; análise de resultados 

de calibração de aparelhos), gestão de 

devoluções, gestão de reparações, prepa-

ração de manipulados (observação e expli-

cação) e fecho de receitas manuais (expli-

cação). 

10 

3 de Abril (Segunda-feira) – 7 de Abril 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

reposição de stock e presença em formação 

(Rossmax®). 

11 

10 de Abril (Segunda-feira) – 14 de Abril 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos e 

reposição de stock. 

12 

17 de Abril (Segunda-feira) – 21 de Abril 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

controlo de qualidade de prazos de validade 

e reposição de stock. 

13 

24 de Abril (Segunda-feira) – 28 de Abril 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

gestão de devoluções, reposição de stock, 

alteração das montras e cálculo da posolo-
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gia de xaropes. 

14 

1 de Maio (Segunda-feira) – 5 de Maio 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

rastreio de tensão arterial e índice de massa 

corporal e workshop de hipertensão. 

15 

8 de Maio (Segunda-feira) – 12 de Maio 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

reposição de stock e rastreio de glicémia. 

16 

15 de Maio (Segunda-feira) – 19 de Maio 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

reposição de stock, participação em ques-

tionário de uso racional do medicamento e 

leitura de circulares sobre ostomia, hepatite 

A, locais de vacinação e novo site do SNS. 

17 

22 de Maio (Segunda-feira) – 26 de Maio 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

gestão de encomendas, leitura de circular 

sobre uso de inaladores, presença em for-

mação (GSK®), reposição de stock, gestão 

de devoluções, cálculo da posologia de 

xaropes, preparação de medicação, emis-

são de lotes, verificação de receitas e ges-

tão de encomendas online. 

18 

29 de Maio (Segunda-feira) – 2 de Junho 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

receção de encomendas, leitura de instru-

ções de trabalho na farmácia, presença em 

formação breve (Sanofi®) e breve exposição 

acerca da linha René Furterer®. 

19 

5 de Junho (Segunda-feira) – 9 de Junho 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

presença em formação (MNSRM do labora-

tório Generis®), verificação da faturação de 

fornecedores, elaboração de orçamento 

mensal, presença em formação (Pierre 

Fabre®) e receção de encomendas. 
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20 

12 de Junho (Segunda-feira) – 16 de 

Junho (Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos e 

breve exposição acerca da linha Avène®. 

21 

19 de Junho (Segunda-feira) – 23 de 

Junho (Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos e 

leitura da temperatura e humidade. 

22 

26 de Junho (Segunda-feira) – 30 de 

Junho (Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

leitura de circular acerca de repelentes, 

preparação de manipulados (observação e 

explicação), verificação de receitas, emis-

são de lotes, fecho de caixa, e fim de mês 

(observação). 

23 

3 de Julho (Segunda-feira) – 7 de Julho 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos e 

envio do documento SAF-T pelo portal das 

finanças (observação). 

24 

10 de Julho (Segunda-feira) – 14 de Julho 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos e 

reposição de stock. 

25 

17 de Julho (Segunda-feira) – 21 de Julho 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

reposição de stock e elaboração de orça-

mento mensal. 

26 

24 de Julho (Segunda-feira) – 28 de Julho 

(Sexta-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

reposição de stock, fecho de caixa e pre-

sença em formação (Beiersdorf®). 

27 

31 de Julho (Segunda-feira) 

Atendimento de utentes, prestação de cui-

dados de saúde, arrumação de produtos, 

reposição de stock e esclarecimentos de 

legislação. 

27 

2 de Agosto (Quarta-feira) 

Presença em formação (Beiersdorf®). 

27 

4 de Agosto (Sexta-feira) 

Presença em formação (Pierre Fabre®). 
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ANEXO III 

 

Folheto acerca das DCV. 
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ANEXO IV 

 

Boletim acerca da diabetes. 
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ANEXO V 

 

Guia de alimentação para crianças. 
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ANEXO VI 

 

Anúncio acerca da preparação de medicação. 
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ANEXO VII 

 

Cartaz acerca da proteção solar da pele. 

 

 

  



 
 

 


