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RESUMO 

 

 

O estágio em Farmácia Comunitária representa o culminar do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas na sua vertente pratico/teórica. Pretende-se integrar o 

aluno no mercado de trabalho, consolidando conhecimentos ao mesmo tempo que 

adquire novas competências para a sua vida futura. Este estágio foi realizado na 

Farmácia Faria, localizada na cidade de Santo Tirso, de fevereiro a agosto de 2017.  

A farmácia comunitária, permite ao farmacêutico um contacto direto com a 

população, nomeadamente com os utentes, permitindo desenvolver diversas 

competências, onde se inclui uma aprendizagem de todos processos de gestão 

numa farmácia. 

Este relatório está dividido em duas partes: descrição das atividades realizadas no 

estágio e apresentação dos temas desenvolvidos (Melanoma, Contraceção de 

Emergência, Organização de alguns fármacos e Projeto LASA). 
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PARTE 1 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

 

1.  FARMÁCIA FARIA  

 
1.1  LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 
A Farmácia Faria (FF) (Figura 1) está localizada na Praça Conde São Bento nº 64 

na cidade de Santo Tirso. Encontra-se inserida numa zona central da cidade, com 

bons acessos e um ótimo enquadramento habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FiGURA 1 - EXTERIOR DA FARMÁCIA FARIA 

 
1.2   HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

 
A farmácia tem um período de funcionamento de segunda a sexta-feira das 8:30 às 

20:00 horas, e aos sábados, das 9:00 às 13:00 horas e das 15:00 às 19:00. Para 

além do cumprimento do horário normal, existe o Serviço Permanente (24 horas), 

em que a farmácia se mantém em funcionamento, ininterruptamente, desde a hora 

de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte, e que ocorre de 5 em 5 

dias. 

 
1.3  RECURSOS HUMANOS  

 

O quadro farmacêutico nesta farmácia é composto pelo Diretor Técnico (DT) e 

proprietário da mesma, Dr. Francisco Faria, e pelos farmacêuticos Dr. António Cruz, 

Dra. Bernardete Moura, Mestre David Costa, Dra. Carla Faria e Dra. Iolanda 

Antunes.  

No quadro dos Técnicos de Farmácia, estão o Sr. Tiago Almeida e a Sra. Simone 

Oliveira.  
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A farmácia Faria apresenta também o Serviço de Nutrição, que acontece 

semanalmente, à sexta feira, com a Dra. Inês Babo e o Serviço de Fisioterapia e 

Osteopatia, com Dr. João Andrade. 

 

1.4  MARKETING 

 

1.4.1 FACEBOOK® / SITE 

A FF apostou na divulgação nas redes sociais, nomeadamente no Facebook®. 

Atualmente os utentes são grandes adeptos das novas tecnologias, e assim têm 

toda a informação que lhes é fornecida de um modo atrativo, rápido e seguro. A 

utilização destas redes sociais, permitem a apresentação de produtos / serviços, 

que são desconhecidos para os utentes. Permite-lhes também, fazerem perguntas 

e obterem respostas em tempo real. Podemos ousar dizer que o «Facebook®» está 

na moda, mas sobretudo, hoje mais do que nunca, é uma ferramenta imprescindível 

no funcionamento de qualquer empresa. 

Como a FF está registada na Associação Nacional das Farmácias (ANF), no grupo 

Farmácias Portuguesas, permite-lhe que os utentes acedam ao site desta 

associação, disponibilizando uma grande variedade de informação, nomeadamente 

o conhecimento de produtos que estão em promoção, o horário de atendimento, 

serviços/produtos que estão disponíveis ou informações úteis da FF [1].    

 

1.4.2 CARTÃO SAÚDA 

O cartão Saúda constitui um grande atrativo para os clientes e tem tido uma grande 

adesão [1]. 

Este cartão pode ser solicitado por todos os utentes das farmácias aderentes ao 

projeto “Farmácias Portuguesas”. Com este cartão todas as compras que realizem 

em produtos de saúde e bem-estar, medicamentos não sujeitos a receita médica e 

serviços farmacêuticos valem pontos, que podem ser trocados diretamente por 

produtos constantes no catálogo de pontos ou podem ser transformados em vales 

de dinheiro para abater à conta da farmácia. 

 

1.5  ESPAÇO INTERIOR  

A nível organizacional a FF possui seis espaços principais: uma zona de 

atendimento, dois gabinetes de utente, um armazém, uma zona de arrumos, um 

escritório e um laboratório/copa/vestiário.  
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1.5.1  ZONA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO  

 A zona de atendimento ao público é constituída por cinco postos. (Figura 2). Nesta 

zona existem expositores de produtos de dermocosmética, nutrição infantil, 

produtos dentários, e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Atrás 

do balcão, em gavetas, encontram-se produtos com alguma rotatividade, como 

adesivos, pensos para calos, calicidas, gazes e emplastros que permitem um 

atendimento rápido e eficaz. Numa estante encontram-se os medicamentos 

veterinários noutra separada alguns MNSRM. 

 

 

 

 

FIGURA 2 - INTERIOR DA FARMÁCIA FARIA 

 

1.5.2 DOIS GABINETES DE UTENTE 

“Gabinete 1”, de atendimento personalizado, onde é possível a realização de 

medição de parâmetros bioquímicos (colesterol, glicémia, triglicerídeos), onde se 

realizam aconselhamento farmacêutico e de nutrição. No “Gabinete 2”, realizam-se 

consultas de fisioterapia. Em qualquer gabinete é possível realizar-se reuniões com 

delegados de informação médica. 

 

1.5.3 ARMAZÉM 

Nesta área faz-se a verificação, receção, realização e devolução de encomendas. 

Para este efeito dispõe-se de um terminal informático para efetuar os 

procedimentos relativos ao arquivo da documentação das encomendas e da 

faturação. 

Aqui, os medicamentos estão separados de acordo com a forma farmacêutica:  

1. Medicamentos orais sólidos -  estão em gavetas separados por 

medicamentos de marca e por medicamentos genéricos, por ordem 

alfabética do nome comercial ou por denominação comum internacional 

(DCI), respetivamente;  



    

4 
 

2. Granulados, Xaropes e Ampolas bebíveis estão em gavetas separadas e em 

cada uma delas organizadas por ordem alfabética quer por DCI ou por nome 

comercial;  

3. Semissólidos, nomeadamente os cremes, pomadas e géis, estão em 

gavetas organizados por ordem alfabética de DCI ou nome comercial;  

4. Gotas orais, oftálmicas, auriculares e nasais estão localizados em gavetas 

distintas por ordem alfabética de DCI ou nome comercial;  

5. Injetáveis e Supositórios, localizados em gavetas na zona de receção e 

estão organizados por DCI e/ou por nome comercial.  

6. Chás e Infusões, localizados em gavetas na zona de receção;  

7.  Medicamentos que necessitam de ser refrigerados (2 a 8ºC), encontram-se 

no frigorífico;  

8. Champôs, produtos dermocosméticos e dispositivos médicos guardados em 

armários; 

9. Medicamentos psicotrópicos num local de acesso restrito. 

 Existem no armazém armários próprios para o armazenamento de excedentes das 

formas farmacêuticas semissólidas, dos injetáveis e das gotas orais, oftálmicas, 

nasais e auriculares. 

 

1.5.4 ARRUMOS 

Local onde está localizado o equipamento informático principal, nomeadamente 

a UPS, os sacos de transporte de medicamentos para os utentes e material de 

oferta. 

 

1.5.5 ESCRITÓRIO DO DT 

Local de trabalho principalmente do DT, onde se realizam a maioria das 

reuniões de trabalho dentro da farmácia e reuniões com pessoas externas. 

 

1.5.6 LABORATÓRIO/COPA/VESTIÁRIO 

O laboratório que a permite a preparação de manipulados (tema à frente 

desenvolvido).  

A copa e o vestiário destinam-se a ser utilizados toda a equipa da farmácia. 
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2. GESTÃO DA FARMÁCIA  

 

2.1 SISTEMA INFORMÁTICO  

O software de gestão de farmácia utilizado na FF é o Sifarma® da empresa 

Glintt®. O Sifarma® é a ferramenta de gestão e de atendimento das Farmácias 

Comunitárias, pioneiro na implementação da Receita Médica Eletrónica (RME).  

Este software permite agilizar processos, reduzindo assim erros humanos e 

auxilia na gestão de stock dos medicamentos. É um sistema de fácil utilização, 

muito intuitivo, de fácil manuseamento por parte dos colaboradores.  

Permite rastrear qualquer medicamento, desde o momento que deu entrada, 

local onde se encontra e sua saída. Outra vantagem deste software é que 

fornece a toda a equipa técnica o Resumo das Características do Medicamento 

(RCM). Rapidamente permite o acesso a informação de qualquer medicamento, 

e dá alertas ao utilizador no caso de haver interações com outros 

medicamentos. Neste caso a dispensa desse medicamento terá que ser 

analisada. Permite ainda criar fichas pessoais para os utentes e assim fornecer 

informações detalhadas aos profissionais acerca da medicação que costumam 

dispensar bem como a marca dos medicamentos genéricos se for o caso. Todos 

os funcionários da FF para entrarem neste sistema informático possuem um 

código específico de utilização do sistema, o que permite uma melhor 

rastreabilidade das atividades diárias.  

Para uma melhor abordagem deste software, frequentei um curso na ANF, no 

Porto, onde obtive todas informações solicitadas assim como proporcionaram 

que explorasse o seu manuseamento. Este curso decorreu no dia 27 de junho 

e teve duração de 9 horas. 

 

2.2 GESTÃO DE STOCKS  

O Sifarma® é uma aplicação desenvolvida para a gestão diária das mercadorias 

de uma farmácia.  Permite rastrear as mercadorias desde a sua entrada até 

saída de acordo com as suas especificidades (se é ou não medicamento de 

venda livre, se é ou não parafarmácia, se é ou não psicotrópico), gerando stocks 

mínimos e máximos e de acordo com as saídas propõe encomendas para 

aprovação posterior pelo responsável. Para além disso faz também a gestão 

dos prazos de validade e a etiquetagem de produtos de venda livre cujos 

códigos de barras não vêm nas embalagens. Este sistema é muito útil à 
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atividade de gestão da farmácia e é possível inferir análises estatísticas 

interessantes, como por exemplo:  

• Sazonalidade de produtos  

• Horários de maior afluência  

• Produtos mais vendidos (Figura 3)  

• Vendas por empregado  

 

 

 

FIGURA 3 -  EXEMPLO DE UMA LISTAGEM POSSÍVEL NO SIFARMA®   
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2.3 ENCOMENDAS  

2.3.1 DISTRIBUIDORES  

A primeira opção da FF é a Alliance Healthcare® e a Cooprofar®. Seguidamente 

vem a MedicaNorte®. Não obstante existem vários fornecedores secundários. 

A escolha do fornecedor, além de seguir a prioridade descrita anteriormente, 

engloba outros fatores como o horário de entrega, a existência do produto em stock, 

bem como o preço dos produtos.  

Os medicamentos de elevada rotatividade na farmácia são encomendados em 

grandes quantidades, geralmente uma vez por mês ou 3-4 vezes por ano, 

diretamente aos laboratórios. Os principais laboratórios com que a farmácia 

trabalha são Sandoz®, Zentiva®, Bene® e a PharmaKern®. As encomendas a 

estes laboratórios são realizadas com base nas vendas mensais/anuais dos 

produtos e com a quantidade de produtos existentes em stock. 

 

2.3.2 REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS  

A Farmácia Faria realiza diariamente seis encomendas, por via eletrónica - 

Farmalink recorrendo aos fornecedores anteriormente descritos e consoante 

disponibilidade/preço. Estas encomendas realizam-se com ajuda do sistema 

informático que emite um alerta «sugestões de encomendas» de acordo com os 

produtos vendidos desde a última encomenda. Ou seja, o programa sugere uma 

quantidade necessária para repor o stock dos produtos que ficaram abaixo do stock 

mínimo, sendo encomendada a quantidade para repor o stock máximo previamente 

definido. Durante este processo, é importante conferir a que fornecedor é que se 

vai proceder a encomenda, verificar as bonificações e adicionar outros produtos 

que possam ser necessários e que não tenham sido obrigatoriamente vendidos.  

A FF também adquire produtos diretamente aos laboratórios, geralmente por e-

mail, fax ou telefone/telemóvel e presencialmente com os delegados comerciais 

dos laboratórios quando são encomendas com uma certa especificidade. Estas 

encomendas diretas são realizadas quando há situações de rutura de stock, em 

produtos sazonais ou em encomendas de grandes volumes cujas condições 

comerciais sejam vantajosas.  

No dia-a-dia da FF, por vezes, é necessário proceder a encomendas instantâneas, 

via telefone/telemóvel à Alliance Healthcare®, gadget (Cooprofar®). Estas 

situações são excecionais e geralmente ocorrem quando é necessário pedir um 

produto que não é costume existir na farmácia, ou em casos de maior urgência. 
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2.3.3 RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

Após chegar a encomenda, os primeiros produtos a serem rececionados 

informaticamente são os medicamentos de frio, como as vacinas e insulinas, que 

após o registo são colocados no frigorífico. Em cada medicamento é inspecionado 

o estado das embalagens, comparado o número de embalagens rececionadas com 

o número de embalagens encomendadas e faturadas e é realizado o registo dos 

prazos de validade. No final, são verificados os preços de compra de cada produto 

e, caso haja alguma alteração, é verificado se o preço de venda ao público (PVP) 

sofreu alteração.  

De seguida, todos os produtos são arrumados nos respetivos locais. Os 

medicamentos de venda livre são devidamente etiquetados, se existir algum em 

stock o preço é atualizado de acordo com o novo preço de venda ao público. Os 

medicamentos são armazenados consoante o prazo de validade, de acordo com a 

regra First Expire First Out (FEFO). 

Cada encomenda contém uma fatura original e um duplicado, sendo o original o 

documento utilizado para conferir os produtos, utilizado durante todo o processo de 

receção e, posteriormente arquivado para controlo da contabilidade.  

No caso dos MNSRM, dos produtos veterinários, dermocosméticos e outros que 

não contém o PVP exposto na caixa nem o código externo associado ao produto, 

é impresso uma etiqueta com o PVP e o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), 

ou seja, 6% ou 23% conforme o produto.  

No final, confirma-se o valor total da fatura, insere-se no sistema informático o 

número da fatura e a data da encomenda e finaliza-se a receção.  

Nos casos, em que a encomenda era feita via telefone/telemóvel ou gadget, dá-se 

entrada manualmente e procede-se ao registo atrás referido.  

 

2.3.4 ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS  

No armazenamento dos medicamentos, é necessário ter em atenção: 

- Condições de estabilidade dos produtos – verificação da temperatura, 

luminosidade, humidade relativa e ventilação de modo a garantir as condições 

ideais para que possamos condicionar devidamente os produtos.  

- Prazo de validade – seguir a regra FEFO, garantir que os produtos com o prazo 

de validade mais curto devem ser os primeiros a ser vendidos;  

- MSRM (Medicamentos Sujeitos a Receita Médica) e MNSRM – enquanto os 

primeiros são armazenados numa área fora do alcance dos utentes, mas com fácil 
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acessibilidade, já os MNSRM são colocados na zona de atendimento, em 

expositores ou em zonas de fácil visualização para o utente (mas fora do alcance 

dos utentes).  

 

2.3.5 DEVOLUÇÕES  

As devoluções ocorrem quando existe alguma irregularidade ou simplesmente por 

engano de encomenda e têm que ser devidamente identificadas e justificadas. 

Estas irregularidades podem dever-se a diversos tipos, destacando-se: produtos 

rececionados, mas não encomendados, embalagens danificadas, produtos fora do 

prazo de validade ou sem lote, com preços antigos ou até mesmo que já tenham 

sido retirados do mercado.  

Quando se pretende fazer devolução de produto, o sistema Sifarma® emite uma 

nota de devolução em triplicado, sendo que o original e duplicado após carimbados 

e assinados são enviados para o fornecedor enquanto o triplicado é arquivado na 

farmácia. Na nota de devolução deve constar as seguintes informações: 

identificação da farmácia, número da guia de transporte, código do produto, 

quantidade devolvida, motivo da devolução e número da autoridade tributária. De 

seguida, a Farmácia aguarda que o fornecedor aceite ou não a devolução, a qual 

pode ser feita por troca pelo mesmo produto ou outro ou então emitir uma nota de 

crédito com o valor correspondente que geralmente é descontado na fatura 

seguinte. Caso não seja aceite, o produto volta a fazer parte do stock ou caso não 

possa ser passível de ser vendido é dado como mercadoria perdida.  

 

2.4 CONTROLO DO PRAZO DE VALIDADE  

Na FF o controlo do prazo de validade é feito mensalmente. É efetuado uma revisão 

dos prazos de validade de todos os produtos cuja validade expire nos dois meses 

seguintes. É impressa uma lista a partir do Sifarma® com os produtos e procede-

se à verificação manual do prazo de validade.  

Quando se encontra um produto com apenas um mês de validade, tenta-se efetuar 

a devolução ao fornecedor e caso não seja aceite dá-se o produto como mercadoria 

perdida, caso não seja vendido.  
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3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

Um farmacêutico não só tem a missão de dispensar medicamentos, mas também 

dar um aconselhamento sério, racional e responsável, ao utente. Podemos definir 

medicamento, segundo o Estatuto do Medicamento «como toda a substância ou 

composição que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos 

seus sintomas, do homem ou do animal, com vista a estabelecer diagnóstico 

médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as funções fisiológicas» [2]. 

Atualmente os medicamentos para uso humano são classificados da seguinte 

forma: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e por último, os recentemente aprovados no 

Decreto-Lei (DL) n.º 128/2013, de 5 de setembro, os Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica de dispensa exclusiva em Farmácia (MNSRM-DEF) [2,3].  

Os medicamentos são classificados em: 

- Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Podemos incluir aqui os medicamentos que: 

- Podem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente;  

- Contenham substâncias ou excipientes, cuja atividade ou reações adversas 

seja, indispensável o controlo; 

- Destinam-se a ser administrados por via parentérica (injetável).  

- Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)  

Os MNSRM podem ser classificados como aqueles que não cumprem os requisitos 

para os MSRM e estão incluídos os medicamentos cujo objetivo é tratar patologias 

e transtornos menores e de curta duração, e que podem ser vendidos em 

Farmácias ou Locais de Venda Livre [2]. São estes medicamentos os que estão 

mais suscetíveis a intervenção farmacêutica, ao aconselhamento e à 

automedicação, exigindo por parte do farmacêutico uma grande responsabilidade.  

- Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa exclusiva em Farmácia 

(MNSRM-DEF) 

 

3.1 DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

A dispensa de MSRM é realizada mediante a apresentação obrigatória da 

prescrição médica, salvo raras exceções.  

Em Portugal o modelo da receita médica está regulamentado pela Portaria nº 

198/2011, de 18 de maio, que impôs a prescrição eletrónica, salvo algumas 
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exceções, em que a prescrição pode ser manual desde que devidamente justificada 

[4].  

A prescrição de medicamentos de forma eletrónica, tem como objetivos aumentar 

a segurança do processo de dispensa como também facilitar a comunicação entre 

os vários profissionais de saúde agilizando os processos.  

Na Lei nº 11/2012, de 8 de março foi decretada a obrigatoriedade de prescrição 

pela Denominação Comum Internacional (DCI), podendo ainda incluir ou não o 

nome comercial do medicamento, permitindo uma uniformização da prescrição e 

tornando o utente o responsável pela escolha do medicamento. No entanto, o 

«médico pode indicar, na receita, de forma expressa, clara e suficiente, as 

justificações técnicas que impedem a substituição do medicamento prescrito com 

denominação comercial (…)» [5].  

As receitas médicas podem apresentar dois tipos de validade, de acordo com a 

duração de tratamento, 30 dias para as receitas únicas, ou 6 meses para receitas 

de 3 vias utilizadas em tratamento de longa duração permitindo ao utente uma 

maior comodidade de acesso aos medicamentos [6].  

Em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total de 

4 embalagens por receita, sendo que no máximo podem ser prescritas duas 

embalagens por medicamento. No caso de medicamentos sob a forma de 

embalagem unitária podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo 

medicamento.  

Além das regras de prescrição referidas anteriormente e que devem ser cumpridas, 

o farmacêutico durante a receção da receita eletrónica deve confirmar os seguintes 

elementos de maneira a poder validar a prescrição: número da receita, identificação 

do prescritor, dados do utente (definindo o regime de comparticipação), 

identificação do medicamento, posologia e duração do tratamento, comparticipação 

especial (se aplicável, o despacho especial), número de embalagens, data de 

prescrição e assinatura do prescritor.  

No caso de se tratar de uma Receita Manual (RM) deve ainda constar o 

preenchimento do quadro referente a exceção legal pela qual o médico está a 

prescrever manualmente referindo um dos seguintes casos: falência informática, 

inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou até 40 receitas/mês.  

De realçar que neste tipo de receitas é preciso ter atenção que não pode apresentar 

rasuras, nem caligrafias diferentes, nem ser prescrita com canetas distintas, o 

número de embalagens deve constar em número cardinal e por extenso, deve 
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conter o carimbo ou inscrição manual caso se trate de um consultório e/ou médico 

particular e ainda a vinheta identificativa do médico prescritor.  

Seguidamente o farmacêutico procede ao levantamento do medicamento, 

selecionar o regime de comparticipação e por fim, realizar a venda.  

A oficialização do ato de dispensa acontece após impressão de dois documentos:  

-Impresso no verso da receita, onde consta os medicamentos dispensados com o 

respetivo Código Nacional do Produto (CNP), PVP e valor da comparticipação, a 

declaração de como o utente recebeu as informações necessárias e o direito de 

opção, rubricado pelo utente. É posteriormente, carimbado e assinado pelo 

farmacêutico.  

- A respetiva fatura, que caso seja necessário pode ser carimbada e assinada pelo 

farmacêutico.  

Deve-se ter em atenção em perguntar ao utente se a mesma se destina ao próprio 

ou se a terceiros. Se sabe como tomar, se é nova ou se já é de continuidade. Caso 

seja um medicamento novo garantir que é prestada toda a informação necessário 

para a utilização correta do medicamento, assegurando que é transmitida a 

posologia, a duração do tratamento, os efeitos secundários mais comuns, e 

questionando sobre outra medicação que o utente possa estar a fazer e que possa 

provocar qualquer tipo de interação medicamentosa.  

Seguidamente, é introduzido no sistema o regime de comparticipação a aplicar, 

tendo atenção no caso de regimes de comparticipações especiais abrangidas por 

Decretos-Lei ou Portarias que consagram uma comparticipação especial para 

medicamentos específicos para determinadas patologias ou regimes de 

complementaridade adicional, como seguros de saúde ou membros de sindicatos. 

Não esquecer de pedir ao utente nestes casos o cartão identificativo destas 

isenções.  

No software é necessário o preenchimento destas indicações para efetuar a 

dispensa do medicamento em questão. 

 

3.1.1 MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SISTEMA DE PREÇOS DE 

REFERÊNCIA  

A definição de Medicamento Genérico (MG) encontra-se estipulada no DL nº 

176/2006, de 30 de agosto, que esclarece como sendo «um medicamento com a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma 
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forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja 

sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados» [2]. 

Os medicamentos genéricos são identificados pela substância ativa seguidamente 

pela sigla MG, e a sua prescrição segue a mesma regra de um medicamento de 

marca, podendo o médico acrescentar o nome do laboratório [2,6]. 

Desde a entrada em vigor da prescrição por DCI, o farmacêutico deve informar o 

utente quais os medicamentos com a mesma composição, forma farmacêutica e 

dosagem que existem na farmácia para o medicamento prescrito e quais os 

respetivos preços, devendo indicar o mais barato.  

O sistema de preços de referência foi introduzido pelo Estado Português e está 

legislado pelo DL nº270/2002, de 2 de dezembro. O preço de referência 

corresponde ao valor sobre a qual incide a comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos do mesmo Grupo Homogéneo (GH), de acordo com o regime 

de comparticipação que lhe é atribuído. A cada GH é atribuído um preço de 

referência, calculado a partir da média dos cinco medicamentos mais baratos 

existente no mercado que integrem cada GH. Assim sobre a média obtida aplica-

se a comparticipação do Estado, sendo o valor obtido subtraído ao PVP do 

medicamento a ser dispensado. De 3 em 3 meses, os preços dos medicamentos 

são revistos, o que pode implicar uma alteração na sua comparticipação [7-9].  

 

3.1.2 MEDICAMENTOS MANIPULADOS  

São os medicamentos preparados segundo fórmulas magistrais ou oficinais cuja 

preparação compete às farmácias, sob a direta responsabilidade do farmacêutico. 

Uma fórmula magistral compreende qualquer medicamento preparado numa 

farmácia de oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma receita médica 

e destinado a um doente específico, enquanto que um preparado oficinal 

corresponde a qualquer medicamento preparado segundo as indicações de uma 

farmacopeia ou formulário oficinal, preparado numa farmácia de oficina ou serviço 

farmacêutico hospitalar [2,10].  

O PVP dos medicamentos manipulados é calculado pela farmácia e pode conter 

uma comparticipação de 30% [8]. 

Na FF o responsável por estes medicamentos é habitualmente o Mestre David 

Costa, que os preparava no laboratório. 

O medicamento manipulado deve ter no seu rótulo: identificação da farmácia, 

identificação do farmacêutico Diretor Técnico, posologia, via de administração, 
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instruções especiais para a utilização do medicamento («uso externo» a fundo 

vermelho), condições de conservação, prazo de utilização do medicamento, 

número de lote atribuído, fórmula do medicamento manipulado prescrito pelo 

médico e nome do doente [11]. 

 

3.1.3  MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES  

Devido as características farmacológicas que estes medicamentos apresentam 

estão sujeitos a um controlo bastante rigoroso no circuito do medicamento. Os 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes (MPE) atuam no sistema nervoso 

central provocando uma alteração psíquica estimulante, depressora ou desviante. 

São utilizados essencialmente em patologias do foro psíquico e no tratamento da 

dor.  

Pelo fato de induzirem dependência, podem ser utilizados para fins ilícitos podendo 

levar ao abuso do seu consumo ou até mesmo à venda dos MPE no mercado negro, 

sendo deste modo sujeitos a regras especiais [12].  

Assim, a encomenda destes produtos é acompanhada por uma requisição destes 

produtos em duplicado, onde consta a designação da substância encomendada, a 

quantidade, a data da encomenda, o número de requisição, número do registo 

interno, a identificação da farmácia e do fornecedor. O duplicado é enviado de volta 

ao fornecedor devidamente carimbado e assinado, ficando o original arquivada na 

farmácia. Aquando da dispensa, devemos colocar no sistema informático as 

seguintes informações: número da receita, número e nome do médico prescritor, 

nome e morada do doente, nome, idade, morada e nº e data de emissão do bilhete 

de identidade/cartão de cidadão do adquirente. Após a venda, procede-se à 

fotocópia da receita e arquiva-se juntamente com o original da requisição destes 

produtos, por um período de pelo menos 3 anos [12,13].  

A nível de armazenamento, estes produtos são colocados numa gaveta isolada 

destinada para todos os psicotrópicos e estupefacientes, excetuando os 

psicotrópicos benzodiazepínicos que se encontram nas gavetas dos medicamentos 

gerais. Na FF esta gaveta estava estrategicamente num local de difícil acesso e 

sem identificação expressa exteriormente, apesar de toda equipa ter conhecimento 

do seu conteúdo.  
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 3.1.4 Processamento de receituário e faturação  

Durante o processo de dispensa de medicamentos, ao contrário do se seria 

desejável, acontecem erros de dispensa. Esses erros são dos mais variados tipos 

e podem ser por exemplo, troca de dosagem, dispensa de medicamentos com 

quantidades diferentes, dispensa de medicamentos que não fazem parte do GH, 

dispensa de medicamentos de forma farmacêutica diferente, não colocação das 

exceções, não atualização dos preços, ou até mesmo erros inerentes à própria 

prescrição que não foram detetados inicialmente.  

Na FF a conferência de receituário manual, que é mais suscetível de erros, é feita 

por toda a equipa técnica ao longo do dia.  

Durante a dispensa da medicação é selecionada a respetiva comparticipação do 

medicamento e automaticamente o sistema informático indica o valor da 

comparticipação e o valor que o utente tem de pagar pelo produto. Na impressão 

efetuada no verso de cada receita é atribuído o lote e um número sequencial, num 

total de 30 receitas por cada lote. Esta distinção das receitas por lote permite uma 

distinção do tipo de comparticipação efetuada e uma melhor organização do 

mesmo. 

No final de cada mês é efetuado o fecho dos lotes e são enviadas as receitas 

médicas, juntamente com a respetiva fatura mensal, organizadas por lotes para o 

Centro de Conferência de Faturas da responsabilidade da Administração Central 

do Sistema de Saúde (ACSS) até ao dia 10 do mês seguinte. Cada lote é 

identificado através de verbetes que deve conter o nome e código da farmácia, mês 

e ano da respetiva fatura, o tipo sequencial de lote, importância total do lote 

correspondente ao PVP, importância total paga pelos utentes e a importância total 

dos lotes a pagar pelo Estado. Sobre o conjunto dos lotes é emitido mensalmente, 

a relação-resumo dos lotes que contém os seguintes elementos: nome e código da 

farmácia, mês e ano da respetiva fatura, dados informativos discriminados por lotes 

e transcritos dos respetivos verbetes de identificação [14,15].  

Este procedimento permite a farmácia receber o valor correspondente às 

comparticipações dos medicamentos, desde que as receitam sejam consideradas 

válidas pelas respetivas entidades.  
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3.2 DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

A dispensa de MNRSM está por norma associada a tratamentos e alívio de 

sintomas de curta duração que não justifiquem uma deslocação ao médico.  

O primeiro local procurado pelos utentes, normalmente é a farmácia. Isto porque é 

um local onde pode encontrar rapidamente ajuda, sem custos associados e com 

profissionais. É fundamental que nestes casos o farmacêutico saiba distinguir os 

casos que suscitem menor preocupação dos casos clínicos relevantes e que 

necessitem de intervenção médica, devendo estar sempre presente um consciente 

aconselhamento e uma dispensa correta.  

A dispensa de MNSRM deve ter sempre como base a preocupação de informar os 

utentes dos efeitos terapêuticos, posologia, efeitos secundários, principais 

contraindicações e interações.  

 

3.2.1 INDICAÇÃO FARMACÊUTICA VS CUIDADOS MÉDICOS 

A indicação farmacêutica pode ser facilmente definida como o ato no qual o 

farmacêutico se responsabiliza pela escolha de um MNSRM, com a respetiva 

indicação de toda a informação necessária ao uso racional do medicamento bem 

como o aconselhamento de medidas não farmacológicas que beneficiem o bem-

estar dos utentes. O principal objetivo da indicação farmacêutica deve ser 

essencialmente o de prevenir, melhorar ou resolver qualquer transtorno de saúde 

menor e de curta duração [16].  

No caso de o tratamento não ser eficaz ou que se prolongue por muito tempo dever-

se-á encaminhar o utente para uma consulta médica.  

Durante o estágio a experiência no fornecimento de medicamentos MNSRM, foi 

sempre supervisionada pelo DT que no caso de ser necessário orientava nas 

informações a fornecer ao utente. 

 

3.2.2. AUTOMEDICAÇÃO  

Automedicação compreende-se como a instauração de um tratamento 

medicamentoso por iniciativa própria do doente, sem recorrer ao médico ou a outro 

profissional de saúde, assumindo o doente a responsabilidade de escolha do 

tratamento no sentido de melhorar a sua condição de saúde. Nestas situações, o 

farmacêutico enquanto especialista do medicamento e promotor da saúde, deve 

orientar o utente na escolha e utilização do medicamento ou produto de saúde, 

procedendo à sua educação, informando-o e aconselhando-o para que a 
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automedicação seja acompanhada por algum profissional de saúde e sempre que 

aconteça que seja utilizada em casos que não coloque em risco a saúde [16].  

No decorrer do estágio as situações em que os utentes se automedicavam, eram 

com medicamentos como o paracetamol e o ibuprofeno, sendo situações pontuais. 

Apesar de raras eram informados sempre nas contraindicações e incentivados a 

aconselhamento medico no caso de dúvidas. 

 

4. PRODUTOS DE DERMOFARMÁCIA, HIGIENE E COSMÉTICA 

De acordo com o DL nº 189/2008, de 24 de Setembro, e reformulado pelo DL 

nº115/2009, de 18 de maio, os produtos cosméticos ou dermofarmacêuticos podem 

ser definidos como: «qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em 

contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou 

com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto» [17,18].  

Existem atualmente uma grande diversidade destes produtos no intuito de ir ao 

encontro das necessidades dos utentes. Na maioria das vezes são utilizados por 

indicação farmacêutica, que faz o aconselhamento explicando o produto em 

questão. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de receber formações de algumas marcas e 

gamas distintas, como por exemplo da Mustela®, Fernblock® que ao fornecer um 

conhecimento técnico do produto me permitiu adquirir competências para um bom 

desempenho no aconselhamento. A tabela 1 resume essas formações. 
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Tabela 1 – RESUMO DAS FORMAÇÕES EFETUADAS DURANTE O ESTÁGIO 

 

NOME DA 

FORMAÇÃO 

ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 

LOCAL DA 

FORMAÇÃO 
DATA 

HORAS DE 

FORMAÇÃO 

Formação 
Absorvit® 

Absorvit® 
Farmácia 

Faria  
9/3 1h 

Formação 
Bioactivo® 

Pharma Nord® 
Hotel Holiday 
Inn Porto - 
Gaia 

15/3 5h 

 Mustela® Mustela® 
Farmácia 

Faria 
17/3 1h 

Rinite alérgica - 
Rinialer® 

Bial® Porto Palácio 21/3 4:30h 

O farmacêutico 
como 

profissional de 
assuntos 

regulamentares 

Ordem 
Farmacêuticos 

Secção 
Regional do 
Norte da OF 

24/4 3:30h 

Cuidados Pele 
e Cabelo 

Biorga® 
Mercure Porto 

Gaia Hotel 
11/4 9h 

Introdução à 
Homeopatia 

Boiron® 
AC Hotel by 

Marriott Porto 
4/5 9h 

Airvolution – 
DPOC e 

Dispositivos 
Inalatórios 

Escola de Pós-
graduação em 

Saúde e 
Gestão 

ANF Porto 10/5 2h 

Comunicação 
Clínica para 

Farmacêuticos 
FFUP FFUP 18/5 7h 

Milupa® 
Danone 

Nutricia® 
Sherton  18/5 4:30h 

Movimento 
Portugal sem 

Dor 

Escola de Pós-
graduação em 

Saúde e 
Gestão 

ANF Porto 23/5 3h 

Zir-Fos® – A 
Referencia dos 

Simbióticos  

Alfa 
Wassermann® 

Cooperativa 
Artística 
Árvore 

25/5 5h 

Sifarma Gest 

Escola de Pós-
graduação em 

Saúde e 
Gestão 

ANF Porto 27/6 9h 

Fernblock® Fernblock® 
Farmácia 

Faria 
13/7 1h 
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5. PRODUTOS DIETÉTICOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL/PEDIÁTRICA  

De acordo com o DL nº74/2010, de 21 de junho, consideram-se géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial os géneros alimentícios que, 

devido à sua «composição especial ou a processos especiais de fabrico, se 

distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente (…)» [19].  

Esta nutrição específica adequa-se principalmente às seguintes categorias de 

pessoas: com problemas metabólicos, com condições fisiológicas especiais 

(diabetes, intolerância à lactose) e ainda latentes e crianças com pouca idade [19]. 

Durante o meu estágio a população alvo deste tipo de produtos eram 

essencialmente latentes e crianças. Os produtos Nutriben® e os Aptamil® eram os 

mais aconselhados atendendo que existem leites adequados às necessidades do 

bebé e que acompanham o seu crescimento. Nomeadamente leites para latentes, 

transição, hipoalérgicos e anti regurgitantes.  

 

6. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Entendemos por «Suplementos alimentares, os géneros alimentícios que se 

destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que 

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras 

com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em 

forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas 

semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras 

formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades 

medidas de quantidade reduzida.» [20].  

A procura destes produtos tem aumentado. O farmacêutico tem um papel primordial 

no aconselhamento. Por exemplo, na FF, o produto Fresubin®, tem uma ampla 

gama de produtos, consoante o fim a que se destina. Vendia-se para utentes com 

diversas patologias: diabéticos, acamados, desnutridos, etc. É necessário que o 

farmacêutico se inteire de toda a informação destes tipos de produto de modo a 

fornecer um aconselhamento consciente e correto.    

  

7. HOMEOPATIA 

Homeopatia é «a terapêutica que utiliza, para prevenção e tratamento, 

medicamentos homeopáticos obtidos a partir de substâncias denominadas stocks 

ou matérias- -primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito 
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na Farmacopeia Europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial 

num Estado membro da União Europeia, e que pode conter vários princípios [21].»  

Na FF os produtos homeopáticos são maioritariamente da Boiron®. Por exemplo 

existe o Cicaderma®, que é utilizado para queimaduras, picadas insetos e eritemas 

solares.  

 

8.  MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO  

Medicamento de uso veterinário refere-se a todas as substâncias, ou associações 

de substâncias, que apresentam propriedades curativas ou preventivas de doenças 

em animais ou dos seus sintomas, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica [22].  

O DL nº 148/2008, de 29 de julho, estabelece o regime jurídico dos medicamentos 

de uso veterinário, no entanto é a Direção Geral de Veterinário e o DL nº237/2009, 

de 15 de setembro, que estabelecem as normas de fabrico, de autorização de 

venda, de importação e exportação, comercialização e publicidade dos produtos 

veterinários [23,24].  

Na FF, os utentes procuravam produtos quase maioritariamente para cães e gatos, 

mas também para cabras e ovelhas. Os produtos pretendidos eram normalmente 

os antiparasitários externos e internos e produtos de higiene. Procuravam também 

produtos de beleza para cães e gatos, como escovas específicas.  

A formação que frequentei na faculdade sobre estes assuntos, foram muito 

importantes para o aconselhamento aos utentes. 

 

9.  DISPOSITIVOS MÉDICOS  

Os dispositivos médicos têm como finalidade prevenir, monitorizar, diagnosticar ou 

tratar patologias e a sua definição pode ser consultado no DL nº 145/2009, de 17 

de junho, que os define como «qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o 

software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de 

diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do 

dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua 

função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado 

em seres humanos para fins de diagnósticos, prevenção, controlo, tratamento ou 

atenuação de uma doença(…)» [25].  
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Os dispositivos médicos mais procurados na FF e dispensados eram dispositivos 

para ostomia, testes de gravidez, material adesivo, material de penso e 

compressas.  

 

10.  OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FF 

  

 10.1 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A LAR DE IDOSOS 

A FF tem uma parceria com os lares de idosos da zona de Santo Tirso para o 

fornecimento de medicamentos. Num dia específico de cada semana, a FF prepara 

a medicação para os utentes desse lar para o período de uma semana.  

No estágio recolhia os medicamentos, e 

introduzia no sistema e faturava os 

produtos. Seguidamente, por exemplo a 

Dra. Bernardete seguia um mapa e 

colocava a medicação em embalagens 

próprias, pilboxes®, para uso diário dos 

utentes. Este processo era executado 

para os sete dias da semana. Por ultimo 

eram colocadas em banheiras para 

serem transportadas para o lar de 

idosos. (Figura 4). 

 

FIGURA 4– BANHEIRAS NO ARMAZÉM 

 

10.2 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS 

Atualmente a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos numa 

farmácia comunitária tem um papel importante na vida dos utentes. Permitem por 

vezes rastear doenças e fazer o seu encaminhamento para o médico quando 

necessário.  

Na FF era usual fazer o controlo glicémia no caso de utentes diabéticos para 

monitorizar medicamentos ou mesmo para efetuar rasteiros. 

Durante o mês de abril, por iniciativa da Dra. Bernardete da FF realizou-se um 

rastreio cardiovascular. Este rastreio permitiu determinar a glicémia, triglicerídeos, 
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colesterol e pressão arterial dos utentes da FF. Os utentes ficaram muito satisfeitos 

com a iniciativa e foi um momento importante para estreitar relações com os utentes 

enquanto se transmitem recomendações de saúde. 

 

10.2.1 PRESSÃO ARTERIAL  

A pressão arterial elevada, ou seja, a hipertensão é um dos problemas mais 

comuns na nossa população. É necessário monitorizar, para evitar doenças graves 

como acidentes vasculares cerebrais ou enfarte do miocárdio.  

Existem cuidados a ter em consideração antes de medir a pressão arterial como 

por exemplo, não ter efetuado antes qualquer atividade física antes, não ter ingerido 

estimulantes, não estar em jejum, etc. Estes fatores alteram os resultados. 

Na FF esta avaliação era feita num gabinete apropriado para o efeito. 

 

10.2.2 GLICEMIA  

Para efetuar esta medição o utente deve estar em jejum. Na pratica, na FF por 

vezes era complicado, atendendo que normalmente os utentes já tinham tomado 

um café, ou tomado o pequeno almoço. O papel do farmacêutico, em fornecer 

explicações e no aconselhamento era fundamental. Era explicado a necessidade 

de jejum durante pelo menos 8h.  

Outro aspeto importante eram as medidas de higiene que eram necessárias serem 

tomadas: usar luvas, lancetas esterilizadas, algodão e um produto desinfetante. 

Após efetuar o teste todo o material utilizado era depositado num recipiente próprio, 

que era recolhido semanalmente para inceneração.  

 

10.2.3 COLESTEROL TOTAL E TRIGLICERÍDEOS  

A determinação do colesterol total e dos triglicerídeos permite determinar o perfil 

lipídico do sangue, sendo que qualquer desequilíbrio associado deve ser alvo de 

uma interpretação rigorosa.  

No caso de o farmacêutico deparar-se com valores muito elevados deverá 

encaminhar o utente para uma consulta médica. 

 

10.3 FISIOTERAPIA / NUTRIÇÃO 

O fisioterapeuta na FF atuava mediante marcação e fazia fisioterapia num gabinete. 

O aconselhamento de nutrição eram solicitado também por marcação, e 

normalmente eram muito requisitado por utentes obesos, por indicação médica. 
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PARTE II - APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS 

 

1. TRABALHO 1 - MELANOMA 

 
1.1 ENQUADRAMENTO/ OBJETIVOS 

 
No dia 17 de maio a FF promoveu uma campanha de sensibilização para o “Dia 

Europeu do Melanoma”. Elaborei um prospeto (Anexo 1), que foi disponibilizado a 

todos os utentes que foram à FF nesse dia. A divulgação de produtos adequados, 

também era um objetivo.  

O melanoma é uma neoplasia resultante da transformação maligna dos 

melanócitos, uma célula diferenciada da pele produtora de melanina, que lhe 

confere pigmentação. Na sua maioria desenvolve-se num nevo melânico já 

existente [26]. 

No que concerne à sua epidemiologia, o melanoma afeta predominantemente 

adultos, com um pico de incidência na 4ª década, sem um predomínio de género, 

particularmente nas zonas do corpo mais expostas à radiação ultravioleta 

proveniente do sol, lâmpadas solares e solários. Nos homens, as zonas mais 

afetadas são cabeça, tronco e membros superiores, enquanto que os membros 

inferiores são a localização mais comum nas mulheres [27]. Existem 3 tipos de 

radiação ultravioleta: UV-A, UV-B e UV-C, mas apenas as duas últimas apresentam 

risco de dano à pele [27]. 

Em Portugal, segundo as estatísticas atuais [27], são diagnosticados cerca de mil 

novos casos de melanoma por ano, sendo uma neoplasia com incidência 

crescente. É considerada uma neoplasia de elevada importância, uma vez que se 

não se proceder a um diagnóstico num estadio precoce, possui uma taxa de 

mortalidade elevada, com possibilidade de metastização para outros órgãos, como 

o trato gastrointestinal, cérebro ou globo ocular. 

Para que se consiga um diagnóstico precoce, existem algumas características 

clínicas sugestivas de melanoma, conhecidas pelo acrónimo ABCDE, e que 

incluem a assimetria, bordos irregulares, variações da coloração (especialmente 

tons de vermelho, branco ou azul numa lesão negra ou castanha), diâmetro 

superior a 6 milímetros e superfície elevada [27]. Estes sinais clínicos são de 

extrema importância, dado que podem ser observados pelo próprio indivíduo no 

seu domicílio através do auto-exame da pele. Todas as zonas da pele devem ser 
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observadas, incluindo zonas menos acessíveis como o couro cabeludo, plantas dos 

pés e costas [28]. 

Os fatores de risco englobam a idade avançada, história familiar de melanoma, 

exposição solar ao longo da vida, características individuais da pele, estados de 

imunossupressão, recurso frequente a solário ou luzes ultravioleta e quantidade de 

nevos presente na pele [28,29]. 

Tratando-se de uma neoplasia evitável, e é imprescindível a consciencialização da 

população geral para os riscos provenientes da luz ultravioleta, especialmente nas 

estações do ano onde a exposição ao sol é maior e mais intensa. A adoção de 

medidas de prevenção é de importância extrema, como evitar os horários de maior 

intensidade solar, permanecendo à sombra, utilizar protetor solar adequado, 

preferencialmente com fator de proteção solar superior ou igual a 50, utilizar roupa 

adequada e óculos de sol com filtros de radiação ultravioleta [29,30]. 

 

1.2  MÉTODOS 

Cientes de que as intervenções diretas com os utentes aquando do atendimento 

nem sempre permitem tempo suficiente para transmitir mensagens de saúde e 

esclarecer dúvidas dos utentes, a entrega de informação em mão, para ser lida ou 

consultada mais tarde, pode ajudar nesta educação para a saúde. Assim, elaborou-

se um prospeto (anexo 1) com as ideias mais importantes relacionadas com esta 

temática. Este prospeto era entregue a todos os utentes que se manifestavam 

interessados na campanha, com um reforço naqueles que solicitavam produtos 

para proteção solar, ou, infelizmente, produtos para queimaduras solares. Sendo 

uma zona com uma forte componente rural nas redondezas, a importância da 

proteção do sol acresce de importância, pois muitos agricultores não têm qualquer 

cuidado na proteção da sua pele, por desconhecimento ou desmazelo, sendo 

confrontados tardiamente com melanomas.  

Para ser de mais fácil consulta e transporte optou-se por um desdobrável, onde se 

incluiu também os contactos da farmácia e uma indicação de que em caso de 

dúvida pode consultar sempre o seu farmacêutico. 

 

1.3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O panfleto esteve disponível entre os dias 17 (Dia Europeu do Melanoma) e 20 de 

maio e foram distribuídos mais de 30 unidades (Figura 5).  
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FIGURA 5– DIA EUROPEU DO MELANOMA 

 

No geral a maior parte das pessoas foi muito recetiva ao mesmo e não apresentava 

dúvidas sobre o tema, o que não significa que não estivessem verdadeiramente 

informados. Este tema permitiu dinamizar as vendas de produtos de proteção 

solares, nomeadamente solares com fator de proteção mais elevado. Foi ainda 

reforçada a forma correta de aplicação do mesmo, dado que muitas pessoas têm 

tendência para “poupar” o protetor, ou aplicá-lo apena uma vez ao longo do dia. Foi 

ainda reforçada a necessidade de proteção adicional, como óculos de sol e roupa, 

ingerir bastantes líquidos, e expor-se apenas nas horas mais adequadas.  

Sendo o sol essencial para a vida humana, nomeadamente pelo seu papel na 

síntese de vitamina D, tão abordada na atualidade, é necessário clarificar que não 

é necessário evitar totalmente o sol. Moderação e proteção são as palavras 

dominantes. Na altura de verão aparecem diariamente pessoas com queimaduras 

solares o que demonstra que todo o esforço que tem sido feio nos meios de 

comunicação e profissionais de saúde não é suficiente. O farmacêutico tem um 

papel importantíssimo na edução da população, quer no auxilio da compra dos 

produtos mais adequadas, quer na modificação de hábitos errados, infelizmente 

ainda tão comuns. 

 

1.4  CONCLUSÃO  

Atualmente existem iniciativas gratuitas que promovem o rastreio do melanoma, e 

na eventualidade de existir alguma lesão suspeita, o aconselhamento médico é 
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essencial, preferencialmente com recurso a um dermatologista. [31]. Nestas 

iniciativas promovidas pelas farmácias comunitárias promove-se a sensibilização 

dos utentes a tomarem precauções para evitar situações deste tipo. A divulgação 

de produtos dermocosméticos para a proteção solar, foi um dos pontos fortes que 

mostrou grande interesse por parte dos utentes. 

 

 

2. TRABALHO 2 – CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

2.1 ENQUADRAMENTO/ OBJETIVOS 

 

A contraceção de emergência é um método de prevenção de gravidez através do 

bloqueio ou atraso da ovulação, inibição da fertilização ou da nidação, e que pode 

ser utilizado até 120 horas, após relações sexuais desprotegidas [32]. Por definição, 

uma relação sexual desprotegida engloba relações sexuais nas quais não foi 

utilizado nenhum método contracetivo ou se verificou falência ou uso incorreto do 

mesmo e nos casos de crime contra a autodeterminação sexual em mulher não 

utilizadora de método contracetivo [32]. 

Existem vários métodos de contraceção de emergência, sendo que em Portugal 

estão disponíveis o DIU de cobre, o acetato de ulipristal (modulador dos recetores 

do progesterona) e o levonorgestrel (progestativo) [33]. 

O DIU de cobre, por necessitar de colocação por um profissional de saúde é o único 

dos métodos que não se encontra disponível para venda na farmácia, sendo 

colocado gratuitamente nas consultas de Planeamento Familiar dos centros de 

saúde e serviços de Ginecologia e Obstetrícia. O acetato de ulipristal (modulador 

dos recetores da progesterona) – EllaOne ® e o levonorgestrel (progestativo) – 

Norlevo ® ou Postinor ® encontram-se disponíveis nas farmácias. De realçar que 

o levonorgestrel, à semelhança do DIU também é disponibilizado gratuitamente nas 

consultas de Planeamento Familiar, mas, ao contrario dos outros dois métodos, 

também se encontra disponível para compra nos locais licenciados para venda de 

medicamentos não sujeitos a receita médica autorizados pelo INFARMED [33]. 

No que concerne à eficácia dos diferentes métodos, todos eles são mais eficazes 

quando utilizados o mais precocemente após a relação sexual desprotegida, sendo 

que, consoante o método escolhido, o período ideal para a sua utilização é fruto do 

seu mecanismo de ação [34].  



    

27 
 

Relativamente ao método de atuação e eficácia dos diferentes métodos é de 

realçar:  

O levonorgestrel actua a nível hipofisário, bloqueando o pico de LH. Deste modo, 

inibe ou atrasa a ovulação num período de até 5 dias, dependendo da fase do ciclo 

menstrual e do intervalo de tempo após a relação sexual desprotegida. Este 

fármaco não atua em casos em que já se verificou subida ou o pico de LH e não 

tem efeitos nas fases ovulatória e pós-ovulatória. A eficácia está intimamente 

relacionada com o intervalo de tempo decorrido após a relação sexual e a sua toma: 

se utilizado nas primeiras 24 horas a eficácia é de 95%, se tomado entre as 24h e 

as 48h, a eficácia decresce em 10% e se utilizado entre as 49h e as 72h a eficácia 

é de apenas 58%. Após as 72h, apesar de poder ter algum efeito, o uso este 

fármaco não está licenciado [33-35]. 

O acetato de ulipristal atua na fase pré-ovulatória precoce e tardia, dado que atua 

antes do início da subida de LH e até ao seu pico. Por atuar na via de regulação 

dos recetores de progesterona, o acetato de ulipristal impede a rutura do folículo. 

Este fármaco, em oposição ao levonorgestrel, é eficaz no período imediato que 

antecede a ovulação, isto é, numa fase em que a subida de LH já se iniciou. Nas 

primeiras 24 horas a taxa de eficácia é de 99,1% sendo que esta decresce e até as 

120 horas a taxa de eficácia é de 98,7% [33-35].  

Por último, o DIU de cobre, que apresenta uma taxa de eficácia superior a 99% nos 

5 dias após uma relação sexual desprotegida, atua desde a fase pré-ovulatória até 

à pós-ovulatória. O principal mecanismo de ação deste método é a impedição de 

fertilização do óvulo dado que o cobre é tóxico para o gâmeta sexual masculino. De 

igual forma, o cobre apresenta ação sobre o endométrio, e desta forma cria 

condições adversas para a implantação do ovo, interferindo também na nidação 

[33-35]. 

 

2.2  PERIGOS DA UTILIZAÇÃO DESINFORMADA OU ABUSIVA DA CONTRACEÇÃO 

DE EMERGÊNCIA 

Inicialmente esta pílula era apenas adquirida nas farmácias, mas a partir do 

momento em que passou a estar disponível em superfícies comerciais como 

MNSRM, faz com que ocorra, muitas vezes, venda sem informação. 

Os profissionais de saúde devem estar atualizados e aproveitarem a oportunidade 

da procura de contraceção de emergência para promoverem a importância do uso 

correto de um método contracetivo na prevenção da gravidez não desejada [33]. 
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No que concerne a efeitos secundários do uso frequente destes métodos, uma 

preocupação crescente face à venda em locais licenciados para venda de 

medicamentos não sujeitos a receita médica autorizados pelo INFARMED, é de 

realçar que não existem dados concordantes sobre os mesmos. 

De acordo com o conhecimento atual, o uso repetido e frequente pode ser perigoso 

em mulheres cuja contraceção hormonal está contraindicada como por exemplo 

cancro do cérvix, não sendo, no entanto, conhecidas as implicações práticas [36]. 

Todavia, em mulheres sem essas contraindicações, não há efeitos nocivos a longo 

prazo apesar dos efeitos secundários como irregularidades menstruais poderem 

estar aumentados [36].  

No caso específico do acetato de ulipristal, o uso repetido pode condicionar uma 

eficácia inferior deste método [37]. 

O farmacêutico deve informar que deverá ser só utilizada em casos de emergência, 

promovendo métodos de proteção paralelos.  

 

2.3 CONCLUSÃO  

Uma vez que o farmacêutico lida com a venda destes métodos é fundamental que 

este esteja consciente do modo de atuação e eficácia previamente expostos. No 

entanto, essa informação é insuficiente para um atendimento ao público que, cada 

vez mais, se pretende que seja o mais completo e esclarecido possível. Deste 

modo, é fulcral que o farmacêutico questione possíveis contraindicações para estes 

métodos como hipersensibilidade conhecida aos princípios ativos ou excipientes e 

que saiba que as contraindicações que são imputadas aos contracetivos orais 

combinados (como fumadoras com idade superior a 35 anos) não se aplicam no 

caso da contraceção de emergência [33,34].  

É importante que as utentes sejam alertadas para o facto de que estes métodos 

não estão isentos de efeitos secundários como náuseas e cefaleias mas que estes 

normalmente são autolimitados e não necessitam de terapêutica dirigida e que após 

utilização destes métodos podem ocorrer alterações no ciclo menstrual mas se se 

ultrapassarem os 21 dias de amenorreia é aconselhável a realização de um teste 

imunológico de gravidez [33,34].  

Por último, e não menos relevante no contexto de educação para a saúde, o 

farmacêutico deve alertar que a contraceção de emergência não oferece proteção 

contra doenças sexualmente transmissíveis e que não deve ser usada 

rotineiramente [33,34]. 



    

29 
 

Face ao exposto, é evidente o papel que o farmacêutico desempenha no 

aconselhamento e a importância de estes métodos serem vendidos numa farmácia 

onde a informação se encontra ao dispor dos utentes. 

A pesquisa bibliográfica realizada permitiu-me desenvolver os meus 

conhecimentos nesta temática, estando mais apto para transmitir informação aos 

utentes de forma mais sustentada.  

 

 

3. TRABALHO 3 – ORGANIZAÇÃO DE ALGUNS FÁRMACOS  

 

3.1 ENQUADRAMENTO/ OBJETIVOS 

Com a finalidade de rentabilizar mais espaço e organizar a logística da sua 

utilização, foram efetuadas algumas alterações no armazém. Alguns formas 

farmacêuticas, como cremes, géis e pomadas, que estavam armazenados em 

armários, foram transferidos para gavetas. 

Foram executados procedimentos, que ao longo do estágio me foram ensinados. 

Primeiramente, foi impressa uma folha com o nome de todos os fármacos de A até 

Z. Seguidamente, colocou-se os produtos na gaveta, tendo presente, que tinham 

que estar por ordem alfabética, e com um separador quando passava para um 

fármaco diferente (Fig.6). Quando era necessário mudar de gaveta colocava-se na 

frente desta o nome do primeiro e do último do produto dessa gaveta. 

Este procedimento foi realizado por mim e pelo Técnico Sr. Tiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FIGURA 6– ORGANIZAÇÃO DE FÁRMACOS 
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3.2 CONCLUSÃO 

A organização dos fármacos deve ser feita de modo a otimizar espaço e agilizar o 

processo de procura por parte do farmacêutico. Deve obedecer a certas regras. 

O espaço que passaram a ocupar também foi otimizado. Esta reordenação permitiu 

que a procura destes produtos durante o atendimento passasse a ser mais célere. 

 

 

4. TRABALHO 4 - LASA  

 
4.1 ENQUADRAMENTO / OBJETIVOS 

Todos os anos, o número de fármacos disponíveis no mercado aumenta 

consideravelmente sendo que, cada vez mais, existem fármacos cujo nome 

ortográfico e/ou fonético ou o aspeto são similares a outros, os denominados 

fármacos LASA (look alike sound alike) [38].  

Na sua atividade profissional, um farmacêutico lida com inúmeras fontes possíveis 

de erros na dispensa de um fármaco aos seus utentes como receitas com 

prescrição da dose errada, ou até mesmo do fármaco errado. Os medicamentos 

LASA acrescentam uma fonte extra de erro. Assim, por forma a minorar os erros 

inerentes à dispensa deste tipo de medicamentos, existem algumas medidas que 

podem ser tidas em conta, a saber:  

- Colocar os medicamentos LASA em zonas separadas e estar consciente dessa 

separação,  

- Criação de sistemas automatizados de alerta aquando da dispensa de fármacos 

deste género; 

- Verificação do nome do medicamento dispensado e, no caso de dúvidas 

relacionadas com a prescrição, a possibilidade de contactar o médico responsável 

[39]. 

De igual forma, através de uma técnica denominada Tall Man Lettering, é possível 

introduzir seletivamente letras maiúsculas no meio das denominações de 

medicamentos cuja grafia é similar e desta forma acentuar as diferenças patentes 

entre os medicamentos. A DGS, recomenda que se use uma variante deste 

método, o Mid-type Tall Man lettering, como no exemplo: caLCITRiol e caRVEDilol

 , no qual as letras maiúsculas são introduzidas no meio do nome do fármaco, dado 
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que considera que este método é mais facilmente aplicável sistematicamente 

apresentando resultados efetivos [38].  

 

4.2 DISCUSSÃO 

Durante o estágio, um utente foi levantar a receita manual que o médico tinha 

prescrito. O medicamento em causa, denominava-se de Tobradex®. Foi-lhe 

fornecido indevidamente o Tobrex®. A situação foi resolvida atempadamente e foi 

criada uma lista onde são colocados os nomes dos medicamentos sujeitos a trocas, 

devido a nomes similares como aconteceu neste caso ou por outras razões. Mais 

ainda, estão guardados numa gaveta devidamente identificada para este tipo 

fármacos LASA (Figura 7). 

Durante o estágio, com o apoio da Dra. Carla, colaborei na colocação em armazém 

de alguns destes fármacos e elaborei cartões (Figura 7) que são colocados junto 

aos produtos em causa. 

 

 

 

 

FIGURA 7– FÁRMACOS LASA 

 
 
 

4.3 CONCLUSÃO  

O farmacêutico tem que estar consciente da problemática deste tipo de fármacos 

LASA, e promover atitudes que evitem situações graves. 
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É, ainda, importante realçar a importância de comunicar incidentes relacionados 

com medicamentos LASA ao INFARMED e, desta forma, aumentar a 

consciencialização para esta problemática [40]. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio na FF permitiu-me adquirir competências e viver durante um período de 

seis meses, com situações reais. Coloquei em prática conhecimentos teóricos e 

tive vivências enriquecedoras para a minha futura vida como profissional. Foi sem 

dúvida, uma experiência estimulante. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Prospeto do “Dia Europeu do Melanoma” 
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