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Resumo 

 

 O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto é a última unidade curricular do mesmo. Este 

estágio tem como objetivo promover um contacto direto com o exercício farmacêutico, na 

sua vertente de farmácia comunitária, e com o mercado de trabalho, permitindo consolidar 

e aplicar os conhecimentos adquiridos durante os cinco anos do curso. 

 A farmácia comunitária representa a área das ciências farmacêuticas que mais 

farmacêuticos emprega e uma das áreas em que existe um maior contacto com a 

população. O farmacêutico, para além de especialista do medicamento, assume-se cada 

vez mais como um profissional multifacetado e com um vasto leque de conhecimentos. O 

farmacêutico comunitário deve promover a saúde, o uso racional dos medicamentos, a 

adesão à terapêutica e a adoção de um estilo de vida saudável. Tendo em conta que este 

é o último profissional de saúde no circuito do medicamento antes da sua administração, é 

da sua responsabilidade o esclarecimento de todas as dúvidas que possam influenciar a 

utilização do medicamento. 

 Ao longo de 6 meses foi possível completar a minha formação académica e enriquecê-

la através da experiência, onde pude aplicar e adquirir conhecimentos técnico-científicos, 

mas também adquirir e desenvolver aptidões como a autonomia, responsabilidade, 

capacidade de resposta e a comunicação com o utente. 

 Neste relatório estão descritas as atividades realizadas durante o estágio. O relatório 

está dividido em duas partes: a primeira parte contempla as tarefas do farmacêutico 

comunitário, as tarefas que realizei nesse âmbito e a dinâmica da farmácia onde estagiei; 

a segunda parte contém os temas e projetos desenvolvidos (Marketing, Semana do 

Coração, Ser Farmacêutico, Porque existem medicamentos sujeitos a receita médica não 

comparticipados?) por mim no âmbito da farmácia comunitária, tendo em conta a sua 

realidade. 
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Parte I – Descrição das Atividades desenvolvidas no estágio 

 

 O meu estágio na Farmácia Castro (FC) teve início no dia 2 de fevereiro de 2017 e 

terminou no dia 1 de agosto de 2017. Durante o mesmo, realizei diversas tarefas e 

atividades, de acordo com o cronograma apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Cronograma das diferentes tarefas e atividades realizadas durante o período de estágio. 

 

1. A Farmácia Castro 

 

1.1. Localização e horário de funcionamento 

 A FC situa-se no concelho de Gondomar, na União de Freguesias de Gondomar (São 

Cosme), Valbom e Jovim, na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 657. A FC tem como diretora 

técnica (DT) e proprietária a Dra. Maria Angelina Alves Castro Neves. A farmácia localiza-

se na proximidade do Centro de Saúde de Gondomar tendo, portanto, um perfil de utentes 

variado, tanto habituais como casuais. O horário de funcionamento da farmácia é das 9h 

às 22h nos dias úteis e das 9h às 21h aos sábados. O meu horário de estágio habitual foi 

das 9h às 17h com uma hora de almoço. No entanto, no mês de julho, devido à presença 

de outra estagiária, o meu horário foi rotativo semanalmente: das 9h às 14h nos dias úteis 

e das 14h às 20h ao sábado ou das 14h às 20h nos dias úteis e das 9h às 13h ao sábado. 

 

1.2. Espaço físico e equipamentos 

 Tendo em conta que a farmácia é uma das portas de entrada no Sistema de Saúde, 

cujo objetivo deve ser a dispensa de medicamentos nas melhores condições, levando à 

minimização dos riscos e à otimização dos resultados clínicos, a FC cumpre os requisitos 

estabelecidos na legislação em vigor, bem como nas Boas Práticas Farmacêuticas para a 

Farmácia Comunitária [1, 2].  

No que diz respeito ao aspeto exterior da farmácia, este inclui um letreiro horizontal com a 

designação “Farmácia Castro”, um letreiro vertical com a designação “Farmácia” e uma 
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“cruz verde” que está sempre iluminada no período noturno. No espaço da farmácia, de 

forma bem visível e de acordo com a legislação, encontram-se também as seguintes 

informações [1, 3]: 

• Nome da DT; 

• Horário de funcionamento; 

• Escala de turno das farmácias do município; 

• Existência de livro de reclamações. 

 Em relação ao acesso, a farmácia encontra-se ao nível da rua, não existindo qualquer 

obstáculo que dificulte o acesso de crianças, idosos ou cidadãos portadores de deficiência.  

 No que diz respeito ao interior, a FC dispõe dos seguintes espaços, de acordo com a 

legislação em vigor [1, 3, 4]: 

• Área útil total (≥ 95 m2); 

• Sala de atendimento ao público (≥ 50 m2): esta sala é composta por 8 balcões de 

atendimento, sendo que um deles está incluído na zona da dermofarmácia e 

cosmética, e exibe um ambiente sereno, profissional e bastante agradável. Esta 

dispõe de uma zona com sofás, uma zona infantil, lineares colocados nas laterais 

e gôndolas no centro. Os produtos dispostos nos lineares estão divididos de acordo 

com marca comercial e com a finalidade de utilização. Os medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) não estão acessíveis aos utentes, estando 

dispostos nos lineares localizados atrás dos balcões de atendimento. Os balcões 

estão também separados fisicamente, permitindo a privacidade do utente. No 

entanto, sempre que necessário, este atendimento pode ser realizado de uma 

forma mais privada no gabinete de atendimento personalizado destinado também 

à prestação de serviços farmacêuticos;  

• Dois gabinetes de atendimento personalizado (≥ 7m2): Um dos gabinetes encontra-

se equipado com uma marquesa, uma mesa, cadeiras e armários, possuindo o 

material necessário para a administração de injetáveis, esfigmomanómetro, 

estetoscópio, material para a realização de primeiros socorros e dois aparelhos, um 

que permite a determinação da glicemia e um outro que permite avaliar vários 

parâmetros bioquímicos, mas, na FC, são apenas avaliados o colesterol total e os 

triglicerídeos a partir de sangue capilar. O outro gabinete possui uma mesa e 

cadeiras, sendo utilizado para as consultas de nutrição prestadas por um 

nutricionista com uma periodicidade mensal;  

• Laboratório (≥ 8 m2): O laboratório da FC encontra-se equipado com o material 

necessário à preparação de formas farmacêuticas, tais como balanças, material de 
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vidro, placa de aquecimento, entre outros. Encontram-se também disponíveis 

farmacopeias e formulários para consulta;  

• Armazém (≥ 25 m2): O armazém da FC possui uma porta para o exterior, por onde 

são rececionadas as encomendas, o que facilita este processo. O armazém possui 

duas zonas distintas de arrumação, uma delas em que os medicamentos estão 

organizados em gavetas por ordem alfabética e por forma farmacêutica e outra, 

onde se encontram várias prateleiras nas quais são arrumados os excedentes das 

gavetas e dos produtos que constam dos lineares da sala de atendimento ao 

Público ou os produtos que não estão expostos no momento. O frigorífico destinado 

ao armazenamento de produtos que requerem conservação entre os 2º e 8ºC e o 

contentor do Valormed® também se encontram no armazém. Neste local, existem 

também três computadores que são necessários para a gestão e receção das 

encomendas, gestão de stocks, devoluções e faturação.  

 A FC dispõe ainda de um quarto com armários para os bens pessoais dos funcionários, 

um gabinete de direção técnica, uma copa onde os funcionários podem realizar as suas 

refeições no caso de necessidade e instalações sanitárias. Possui ainda dois andares onde 

são colocados os produtos fora do prazo de validade (PV), que se destinam a ser 

devolvidos aos respetivos fornecedores, os materiais utilizados na elaboração das montras 

e toda a documentação que necessita de ser guardada por um determinado período de 

tempo. A FC tem ainda ar condicionado e um sistema de controlo de temperaturas e 

humidade para garantir as melhores condições de conservação dos medicamentos e dos 

restantes produtos [1, 3]. 

 

1.3. Recursos humanos 

 Os recursos humanos constituem uma das características mais diferenciadoras de 

uma empresa e, portanto, é importante reunir uma boa equipa de forma a prestar o melhor 

e mais distinto serviço. A equipa da FC é composta por dez profissionais: seis 

farmacêuticos, uma enfermeira e três técnicos de farmácia. 

 

1.4. Sistema informático 

 O sistema informático (SI) utilizado na FC é o Sifarma 2000® da Glintt®. A existência 

de um SI que auxilie nos processos de gestão de stocks (quantidade do produto, quebras, 

reservas e PV), encomendas, devoluções, receituário, bem como no atendimento, é de 

extrema importância, pois garante um excelente serviço, proporciona segurança ao 

atendimento e ajuda na procura de um maior cuidado aquando da dispensa dos 

medicamentos. É também importante existir uma estatística de vendas para que possam 
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ser ajustadas encomendas e também estratégias de compra e venda para um determinado 

produto. 

 

1.5. Serviços prestados 

 As farmácias comunitárias, como importantes espaços de saúde que são, não devem 

estar limitadas à dispensa de medicamentos. A prestação de cuidados farmacêuticos 

baseados na prevenção, no controlo da doença e no aumento da qualidade de vida que 

visem contribuir para a melhoria dos resultados terapêuticos são também um dos deveres 

do farmacêutico comunitário.  

 De acordo com a legislação em vigor, as farmácias podem prestar serviços 

farmacêuticos que promovam a saúde e o bem-estar dos utentes [3, 5]. Deste modo, a FC 

presta um conjunto de serviços distintos aos seus utentes, como: 

• Administração de medicamentos injetáveis e vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação (PNV); 

• Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos; 

• Consultas de nutrição; 

• Preparação da medicação em dose unitária semanal; 

• Valormed®. 

 No que diz respeito à administração de injetáveis, na FC este é um serviço pago e 

prestado por um profissional habilitado, sendo efetuado num dos gabinetes de atendimento 

personalizado. 

 Em relação à determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, a FC 

disponibiliza aos seus utentes a avaliação da pressão arterial (PA), da glicemia, do 

colesterol total e dos triglicerídeos. A pressão arterial é medida através de um tensiómetro 

automático e os restantes parâmetros são determinados a partir de sangue capilar. Os 

valores das medições são registados num cartão que acompanha o utente, o que permite 

fazer um acompanhamento dos mesmos e visualizar as alterações que possam ocorrer. 

Caso os valores obtidos excedam os valores de referência, os utentes são aconselhados 

a efetuarem alterações ao estilo de vida, exercício físico e dieta, que podem levar à 

melhoria desses valores. No entanto, existem situações em que é necessário encaminhar 

o utente para o médico para que este possa avaliar a situação e, se necessário, introduzir 

terapêutica farmacológica.  

 Durante o estágio, tive oportunidade de prestar estes serviços quase diariamente, o 

que permitiu adquirir bastante experiência, ajudou na comunicação com os utentes e serviu 

também para perceber que, muitas vezes, existe uma desvalorização pela medição regular 

destes parâmetros. 
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 Tal como referido anteriormente, a FC também disponibiliza consultas de nutrição aos 

seus utentes, com uma periodicidade mensal. A preparação da medicação unitária em 

dose semanal era um serviço que estava a ser introduzido na farmácia quando comecei o 

estágio, mas que ainda não tem nenhum doente fidelizado. 

 A Valormed® é uma sociedade sem fins lucrativos que procede à gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e de medicamentos fora de uso. Esta sociedade é constituída pelos 

agentes que tomam parte da cadeia do medicamento, como a Associação Nacional das 

Farmácias (ANF), a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA) e a 

Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos (GROQUIFAR). Assim, 

a Valormed® disponibiliza aos cidadãos, através dos contentores instalados nas farmácias, 

um sistema seguro e cómodo para rejeitarem as embalagens vazias e os medicamentos 

fora de uso [6]. As farmácias procedem ao fecho, pesagem do contentor e preenchimento 

da ficha identificada que está na parte superior do mesmo. Quando o contentor é recolhido 

pelo distribuidor, este assina a ficha ficando uma cópia arquivada na farmácia. 

 

2. Fontes de informação 

 

 As fontes de informação são extremamente importantes, quer para adquirir 

conhecimento quer para desfazer algumas dúvidas na procura constante da melhoria do 

desempenho das suas funções, tal como referido no Código Deontológico (CD) da Ordem 

dos Farmacêuticos “Considerando a constante evolução das ciências farmacêuticas e 

médicas, o farmacêutico deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e 

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

possa desempenhar conscientemente as suas obrigações profissionais perante a 

sociedade.” [7]. De acordo com o CD e com a legislação em vigor, as farmácias têm que 

ter, obrigatoriamente, a Farmacopeia Portuguesa em vigor, embora existam outras 

publicações importantes, tais como o Prontuário Terapêutico, que pode ser acedido online 

durante o atendimento, e o Formulário Galénico Português [3]. Na FC existem diversas 

fontes de informação ao dispor dos profissionais de saúde.  

 O SI permite também o esclarecimento de pequenas dúvidas, pois possui um conjunto 

de informação científica acerca dos medicamentos. Existem também um conjunto de 

plataformas online, como Medscape, Epocrates, Drugs.com que são uma mais valia para 

o farmacêutico. Outras alternativas, são os centros de informação, como o Centro de 

Informação do Medicamento (CIM) da Ordem dos Farmacêuticos e o Centro de Informação 

sobre Medicamentos (CEDIME) da Associação Nacional das Farmácias, que permitem a 

colocação e esclarecimento de dúvidas por parte dos profissionais que trabalham na 

farmácia, como por exemplo: um utente foi à farmácia pedir aconselhamento sobre qual o 
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produto a utilizar para desparasitar as suas cabras e foi necessário contactar o CEDIME 

para ajudar o utente.  

 Durante o meu estágio, tive oportunidade de utilizar algumas destas fontes para 

esclarecer algumas dúvidas, tanto próprias como dos utentes. 

 

3. Encomendas e aprovisionamento 

 

3.1. Realização de encomendas 

 As encomendas diárias na FC, de uma forma geral, são realizadas a três fornecedores: 

OCP Portugal®, Cooprofar® e Empifarma®. No entanto, quando não existe disponibilidade 

do produto, também são realizadas encomendas à Alliance Healthcare®. O principal 

fornecedor da FC é a OCP Portugal®, pelas condições comerciais que apresenta e por ser 

aquele que efetua mais entregas diárias (três entregas por dia). Existem alguns produtos, 

nomeadamente os produtos de cosmética e higiene corporal (PCHC), que normalmente 

são encomendados à Cooprofar® por terem condições comerciais mais vantajosas para a 

farmácia. As encomendas diárias, que são encomendas de um grande volume de produtos, 

são realizadas de acordo com as necessidades e com os stocks mínimos e máximos, que 

podem ser definidos no SI. O SI é uma grande ajuda, pois apresenta uma proposta de 

encomenda de acordo com os stocks e com o fornecedor predefinido, sendo depois 

necessário conferir manualmente esta encomenda, antes do envio, de acordo com o Preço 

de Venda à Farmácia (PVF) e com a hora de entrega. O SI permite, também, a encomenda 

instantânea de produtos durante o atendimento à Alliance Healthcare®, que só é realizada 

quando os restantes fornecedores não têm o produto ou quando o PVF é mais baixo, 

permitindo uma margem mais alta para a farmácia ou um preço mais acessível para o 

utente. As encomendas manuais são realizadas de forma pontual, no caso de não existir 

stock desse produto ou da encomenda diária já ter sido efetuada. Nestes casos, dá-se 

preferência à encomenda através do SI ao invés do telefone, pois, se for efetuada pelo SI, 

o produto fica pendente neste e é possível consultar essa informação. Para além das 

encomendas referidas, há também a possibilidade de realização de encomendas diretas 

aos laboratórios ou a delegados que os representem. Estas encomendas são efetuadas 

para produtos com alta rotação, conferindo vantagens económicas (descontos ou 

bonificações) para a farmácia e são realizadas periodicamente (mensalmente, 

trimestralmente), de acordo com a necessidade.  

 Mais recentemente, existe outra forma de encomenda para os medicamentos cuja 

exportação ou distribuição intracomunitária está sujeita a notificação prévia à Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED). Este projeto, denominado 

“Projeto Via Verde do Medicamento” foi lançado em fevereiro de 2016 para todo o território 
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nacional, resultando de uma colaboração entre o INFARMED, a ANF, a GROQUIFAR e a 

Associação de Farmácias de Portugal (AFP). Através do projeto via verde, é possível que 

a farmácia seja fornecida de um produto que não tem em stock e que também está em 

rutura de stock nos fornecedores habituais, mas para o qual existe uma receita médica 

válida [8]. Neste caso, o medicamento em falta será fornecido à farmácia por um dos seus 

fornecedores habituais, no prazo máximo de 48h após validação do pedido, com a 

indicação do número da receita do utente ao qual será dispensado o medicamento. No 

projeto via verde, os fornecedores diários das farmácias comunitárias são obrigados a ter 

um stock específico dos fármacos abrangidos por este projeto para fazer face às 

necessidades dos utentes portugueses [8].  

 Durante o estágio, tive a possibilidade de realizar várias encomendas manuais, 

instantâneas e de via verde. 

 

3.2. Receção e conferência de encomendas 

 O processo de receção e conferência de encomendas é fundamental, pois, a partir 

deste momento, os produtos passam a fazer parte do stock da farmácia. É extremamente 

importante verificar o número de volumes que são entregues, bem como o seu estado de 

conservação. Cada encomenda recebida na farmácia vem sempre acompanhada de uma 

fatura ou de uma guia de remessa, que contém as seguintes informações: identificação do 

fornecedor e da farmácia, número do documento, data da encomenda, código nacional de 

produto (CNP), designação do produto, quantidade encomendada, quantidade enviada, 

PVF, imposto de valor acrescentado (IVA), preço de venda ao público (PVP) no caso dos 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), desconto, bonificação, total de cada linha 

e total da fatura. Quando a encomenda contém produtos psicotrópicos ou estupefacientes, 

é enviado, juntamente com a fatura e em duplicado, o documento de requisição destas 

substâncias e preparações, de acordo com a legislação em vigor [9, 10]. O documento de 

requisição é carimbado e assinado pela DT da farmácia, sendo depois arquivado na 

farmácia o original e devolvido o duplicado ao fornecedor [10]. Alguns fornecedores enviam 

o documento de requisição de forma mensal. 

 É importante salientar que, quando as encomendas chegam à farmácia, os produtos 

de frio são retirados imediatamente das banheiras de plástico e são colocados no 

frigorífico, separados dos restantes produtos que já deram entrada no stock e agregados 

ao papel identificativo da banheira que os transportou. Para rececionar a encomenda, abre-

se a encomenda no SI, dá-se entrada do número da fatura e do valor total do documento. 

De seguida, inserem-se os produtos através da leitura ótica do CNP ou da sua introdução 

manual, verificando sempre se o PV do produto é inferior ao que está no SI e, caso seja, 

tem que se introduzir este novo PV mais curto. No final devem ser conferidas as 
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quantidades, o PVF, as margens estipuladas, os descontos e o PVP. Os medicamentos 

que já se encontrem pagos são logo separados aquando da receção da encomenda. O 

número total de embalagens e o valor da fatura devem corresponder e, nesse caso, pode 

ser finalizada a receção da encomenda. A fatura deve ser assinada e arquivada pelo 

operador responsável pela receção da encomenda.  

 Durante o meu estágio, tive oportunidade de realizar esta tarefa inúmeras vezes, 

principalmente no início, o que me permitiu ficar a conhecer muitos MNSRM, PCHC e qual 

o aspeto das embalagens, o que facilitou muito o processo de atendimento. 

 

3.3. Armazenamento dos produtos 

 O armazenamento dos produtos é efetuado de acordo com o critério First Expired First 

Out (FEFO), o que significa que os produtos com um PV mais curto são colocados nas 

gavetas ou, no caso de não terem lugar, na frente das prateleiras do armazém, de modo a 

que sejam vendidos primeiro. O armazenamento deve preservar as condições de 

conservação que, na sua maioria, correspondem à temperatura ambiente (≤ 25ºC) e 

humidade inferior a 60% [11]. Como já foi referido, existem também alguns produtos que 

necessitam de ser armazenados no frigorífico entre os 2º e 8º C.  

 Tal como mencionado no ponto anterior, este processo também facilitou muito o 

conhecimento dos produtos e, o facto de conhecer o seu local, ajudou-me bastante quando 

estava no atendimento. 

 

3.4. Devoluções 

 A devolução de um produto é efetuada quando existe alguma irregularidade, tal como 

embalagem danificada ou incompleta, PV expirado ou a expirar, produto alterado, não ter 

sido pedido, existir a necessidade de remarcar o preço ou ser ordenada a recolha por parte 

do INFARMED ou do titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM).  

 Para realizar a devolução de um produto, é necessário criar uma nota de devolução 

no SI onde se introduz o produto a ser devolvido, o número da fatura de origem e o motivo 

da devolução. A nota de devolução é impressa em triplicado sendo todas as cópias 

carimbadas e rubricadas. O original e o duplicado seguem juntamente com o produto para 

o fornecedor, enquanto o triplicado é arquivado na farmácia. A resolução do processo pode 

ser positiva, em que a devolução é aceite e é emitida uma nota de crédito ou há substituição 

do produto, ou negativa, em que a devolução não é aceite, o produto é devolvido à farmácia 

e é necessário proceder à quebra do produto no SI e eliminação, via Valormed®. 
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3.5. Controlo de prazos de validade e contagem física de stocks 

 O controlo dos PV é essencial para garantir a qualidade dos produtos que são 

dispensados aos utentes. Este controlo permite que os produtos com o PV a expirar sejam 

devolvidos aos fornecedores ou então, se for possível, promover a sua venda através de 

promoções evitando a desvalorização total ou parcial. Este controlo é efetuado durante a 

receção de encomendas, com a introdução do PV no SI, e, mensalmente, através da 

listagem, emitida pelo SI, de produtos cujo PV expira no mês seguinte. Através desta 

verificação mensal é também possível verificar o stock físico de produtos. Se for verificada 

alguma anomalia no stock físico, esta é registada num livro para ser posteriormente 

ajustada no SI. As discrepâncias em termos de stock físico e informático devem sempre 

ser evitadas e, para isso, o SI tem uma ferramenta que permite verificar o produto a ser 

dispensado, aumentando a segurança do atendimento e da dispensa e ajudando a eliminar 

os erros de stock.  

 Durante o meu estágio, tive oportunidade de realizar verificações mensais dos PV. 

 

4. Dispensa de medicamentos e outros produtos 

 

 A dispensa dos medicamentos e outros produtos é o maior propósito da farmácia 

comunitária e esta corresponde ao último contacto dos produtos e dos utentes com os 

profissionais de saúde. É então importante analisar se existem condições para que a 

dispensa dos produtos possa ser efetuada. Esta dispensa deve ser acompanhada de toda 

a informação necessária para um uso correto, seguro e racional dos medicamentos. Deve 

ser ainda garantido que o utente não tem dúvidas sobre as condições de utilização do 

medicamento, ou seja, como e quando deve ser tomado, durante quanto tempo e se 

existem precauções a ter na toma [1]. Por vezes, existem situações em que é necessário 

contactar o médico prescritor, como por exemplo, quando é possível perceber a ocorrência 

de erros na prescrição ou quando a duração do tratamento ou a posologia não são as 

adequadas [1]. 

 Durante o meu estágio, enquanto estava no atendimento, tive oportunidade de 

acompanhar algumas situações em que foi necessário contactar o médico prescritor para 

esclarecimento de situações que colocavam em causa a dispensa do medicamento. 

 De acordo com o Estatuto do Medicamento, é definido como medicamento “toda a 

substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que 

possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico 

médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, 

corrigir ou modificar funções fisiológicas…” [12]. Os medicamentos, quanto à dispensa ao 
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público, podem ser classificados em MSRM, MNSRM e, dentro destes, existem os 

medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-

EF) [12]. 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 Os MSRM preenchem pelo menos uma das seguintes condições [12]:  

• Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância 

médica; 

• Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

• Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

• Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

 

4.1.1. Receita médica 

 No que diz respeito aos MSRM, a receita médica desempenha um papel essencial 

para a dispensa dos medicamentos e serve de comunicação entre o médico, o 

farmacêutico e o doente. Atualmente, e de acordo com as pretensões do Ministério da 

Saúde em generalizar a utilização de meios eletrónicos como suporte dos processos de 

prescrição, dispensa e faturação, estamos a assistir à generalização da prescrição 

eletrónica, levando à desmaterialização do processo de prescrição de receitas, bem como 

da conferência de faturas [13, 14]. A prescrição através de receita eletrónica 

desmaterializada ou receita sem papel (RSP), adquiriu caráter obrigatório a partir do dia 1 

de abril de 2016 [15]. A prescrição eletrónica vem aumentar a segurança do processo de 

prescrição, mas também da dispensa, agilizar os processos e ainda facilitar e ajudar na 

comunicação entre os diferentes profissionais de saúde. No entanto, até ser possível 

desmaterializar de forma total a prescrição, verifica-se a coexistência de duas formas para 

a disponibilização de prescrições eletrónicas:  

• Receita eletrónica desmaterializada ou RSP [13, 16]: 

o Existe a validação e o registo no sistema central de prescrições, também 

conhecido por Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP);  

o Pode haver a impressão da guia de tratamento (Anexo I), se o utente 

pretender.  

• Receita eletrónica materializada [13, 16]: 



11 

o A receita é impressa (Anexo II); 

o A prescrição pode ser efetuada em modo online, em que existe a validação e o 

registo na BDNP; 

o A prescrição pode ser efetuada em modo offline, em que o registo da 

informação da prescrição na BDNP é posterior à sua emissão em papel. Nesta 

situação, a receita é emitida com uma numeração atribuída pelo software.  

 Existe ainda a possibilidade de, em situações excecionais, realizar a prescrição por via 

manual (Anexo III), em documento pré-impresso, nas situações de: falência do sistema 

informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou quando o médico não 

prescreva mais do que 40 receitas por mês [16].  

 Atualmente, a prescrição médica deve incluir obrigatoriamente a denominação comum 

internacional (DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a quantidade e 

a posologia [16]. A prescrição pode ser efetuada por denominação comercial apenas nos 

casos em que não exista medicamento genérico comparticipado, só exista o medicamento 

original ou segundo justificação técnica do prescritor, que engloba: prescrição de 

medicamentos com índice terapêutico estreito; intolerância ou reação adversa previamente 

reportada a um medicamento com a mesma substância ativa, mas com outra denominação 

comercial; continuidade de tratamento superior a 28 dias [16]. No caso das receitas 

materializadas ou manuais, podem ser prescritos, em cada receita, até quatro 

medicamentos distintos, não sendo possível ultrapassar o número total de quatro 

embalagens prescritas, no máximo duas por cada medicamento. Os medicamentos que se 

apresentem sob a forma de embalagem unitária contemplam uma exceção podendo ser 

prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento [16].  As receitas têm, em regra, 

uma validade de 30 dias a contar da data da prescrição. As receitas materializadas podem 

ser renováveis, contendo até três vias, com validade de seis meses. Cada linha da receita 

desmaterializada pode também vigorar por seis meses, no caso dos medicamentos 

destinados a doenças ou tratamentos prolongados que estão definidos na lei e, neste caso, 

podem ser prescritas seis embalagens de cada medicamento [13, 16]. Com este novo 

modelo de prescrição, o conceito de receita médica é alargado, sendo permitida a 

prescrição simultânea de diferentes tipologias de medicamentos, que não era permitida no 

modelo anterior [16]. Este novo sistema aporta muitas vantagens, tendo em conta que o 

utente pode ter todos os seus produtos de saúde numa única receita, podendo adquiri-los 

no momento que desejar, de acordo com a validade, e em farmácias distintas. A segurança 

na dispensa e a diminuição dos erros, como já foi referido, são também vantagens do novo 

modelo desmaterializado [16]. A guia de tratamento e os códigos necessários para que se 

possa proceder à dispensa podem ser fornecidos ao utente através de mensagem de texto, 
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correio eletrónico ou em papel, no caso de ser pedido pelo utente ou se o prescritor 

considerar apropriado [13, 16].  

 

4.1.2. Validação da prescrição 

 Antes de ser possível proceder à dispensa de uma receita manual ou materializada, é 

necessário efetuar a validação da prescrição, verificando os seguintes elementos [16]: 

• Número da receita; 

• Local de prescrição ou respetivo código; 

• Identificação do médico prescritor, incluindo o número de cédula profissional e, se 

for o caso, a especialidade; 

• Nome e número de utente; 

• Entidade financeira responsável e número de beneficiário, acordo internacional e 

sigla do país, quando aplicável; 

• Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos. 

 No entanto, para além destes elementos, existem outros específicos de cada tipo de 

receita, como por exemplo, a necessidade de aposição de vinheta identificativa do 

prescritor na receita manual. 

 

4.1.3. Dispensa 

 Para se proceder à dispensa é necessário proceder à introdução da receita no SI quer 

seja desmaterializada, materializada ou manual. Para isso, é fundamental que o utente se 

faça acompanhar da receita materializada, receita manual ou dos respetivos códigos de 

acesso e dispensa, do direito de opção e do número da prescrição da receita 

desmaterializada [13, 16]. No que diz respeito à receita manual é necessário proceder à 

introdução manual dos medicamentos que constam na mesma no SI, o regime de 

comparticipação ou o diploma legal que atribua uma comparticipação especial, o que 

possibilita a ocorrência de mais erros. O farmacêutico ou o seu colaborador devem sempre 

interpretar a prescrição médica de acordo com a necessidade e adequação da mesma ao 

doente, com a posologia e, se necessário, contactar com o prescritor [1]. No caso das 

receitas desmaterializadas, em que o utente pode adquirir medicamentos da mesma 

receita em farmácias ou em momentos distintos, torna-se fundamental perguntar ao utente 

se pretende adquirir a totalidade dos medicamentos ou produtos de saúde ou se apenas 

pretende que lhe sejam dispensados em parte [16]. É também importante saber se se trata 

de uma medicação habitual ou se foi prescrita pela primeira vez, de forma a poder ajudar 

o utente no esclarecimento de todas as dúvidas que possam existir. Independentemente 

do facto de ser medicação habitual ou não, é sempre necessário informar o utente acerca 
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do modo de utilização, duração do tratamento e precauções necessárias, bem como, por 

vezes, reforçar por escrito essa informação para aumentar a segurança do processo de 

utilização dos medicamentos [1]. No caso de ser medicação habitual deve ser questionado 

ao utente qual o medicamento que é habitual levar e, no caso de não ser medicação 

habitual, se tem preferência por medicamento de marca ou genérico. O utente pode optar 

por qualquer medicamento com a mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem e dimensão 

das embalagens, independentemente do seu preço, exercendo essa opção através da 

indicação do código de direito de opção [13, 16]. Caso o medicamento esteja prescrito por 

denominação comercial, marca ou por indicação do nome do titular de AIM e indicar uma 

justificação técnica, o farmacêutico ou seu colaborador devem dispensar o medicamento 

que consta na receita, sem prejuízo de o doente exercer o direito de opção por um 

medicamento com preço inferior quando a exceção mencionada é a continuidade de 

tratamento superior a 28 dias (exceção c) [16].  

 

4.1.4. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 De acordo com a Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de substâncias 

psicotrópicas e estupefacientes de 1988, foi elaborado um decreto-lei sobre o regime 

jurídico do tráfico e consumo destas substâncias, que visava acabar com o tráfico das 

mesmas e adotar medidas de controlo e fiscalização de todas as substâncias utilizadas no 

processo de fabrico de psicotrópicos e estupefacientes [9]. Ficam sujeitos à legislação em 

vigor: o cultivo, a produção, o fabrico, o emprego, o comércio, a distribuição, a importação, 

a exportação, o trânsito, o transporte, a detenção por qualquer título e o uso de plantas, 

substâncias e preparações [9, 10]. Anteriormente, já foram referidos os procedimentos a 

adotar pela farmácia aquando da aquisição destes produtos, mas na sua prescrição e 

dispensa também existem medidas específicas. No que diz respeito à prescrição, estes 

medicamentos têm de ser prescritos isoladamente nas receitas manual e materializada [13, 

16]. Na receita desmaterializada podem ser prescritos conjuntamente com outros 

medicamentos ou produtos de saúde desde que a linha de prescrição seja do tipo LE (linha 

de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo) [13, 16].  

 Para proceder à dispensa deste tipo de medicamentos, o farmacêutico deve proceder 

ao registo da seguinte informação no SI [16]: 

• Identificação do utente – nome e morada; 

• Identificação do adquirente (que pode ser o utente) - nome, idade, número e data 

de validade do documento identificador, que pode ser o bilhete de identidade, a 

carta de condução, o cartão de cidadão ou o passaporte, no caso dos estrangeiros; 

• Identificação do prescritor – nome; 

• Identificação da prescrição através do número de prescrição; 
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• Identificação da farmácia; 

• Identificação do medicamento, nomeadamente o número de registo e a quantidade 

dispensada. 

 Se for apresentada uma receita manual ou materializada, o utente ou o seu 

representante deve assinar o verso da receita de forma comprovar a dispensa efetuada, 

exceto se não puder assinar, em que o farmacêutico consigna essa menção, e os 

duplicados destas receitas devem ser conservados em arquivo pelo período de três anos 

[10, 16]. O SI permite a impressão do “Documento dos Psicotrópicos”, no caso das receitas 

desmaterializadas, que contém os dados da dispensa referidos anteriormente, sendo 

impresso em duplicado e rubricados pelo adquirente. Posteriormente, estes documentos 

são digitalizados e enviados para o INFARMED até ao dia 8 do mês seguinte ao da sua 

faturação. Estes documentos relativos aos psicotrópicos também têm que ser arquivados 

durante três anos na farmácia. 

 Durante o tempo em que estive no atendimento, tive oportunidade de proceder à 

dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e realizar o registo da 

informação supramencionada. 

 

4.1.5. Programa Nacional para a Prevenção e Controlo da Diabetes 

 O Programa Nacional de Controlo da Diabetes foi criado na década de setenta, tendo 

sofrido várias atualizações desde então, já que a diabetes é uma doença crónica, 

debilitante, dispendiosa e associada a complicações graves. Um dos objetivos é o 

diagnóstico precoce e tratamento das principais complicações, como a retinopatia 

diabética, que pode levar à cegueira, a insuficiência renal terminal e as doenças 

cardiovasculares. Com a tendência crescente da diabetes, das suas complicações e com 

o objetivo de aumentar os ganhos em saúde foram apresentadas novas estratégias, que 

passam pela “prevenção primária da diabetes, através da redução dos fatores de risco 

conhecidos, incidindo, sobretudo, nos fatores de risco vulneráveis da etiologia da doença, 

na prevenção secundária, através do diagnóstico precoce e do seu tratamento adequado 

de acordo com o princípio da equidade, na prevenção terciária, através da reabilitação e 

reinserção social dos doentes e na qualidade da prestação dos cuidados à pessoa com 

diabetes” [17]. Tendo em conta os dados e os objetivos mencionados, torna-se claro que 

é necessário continuar a intervir ao nível da prevenção, educação e vigilância do estado 

metabólico dos doentes diabéticos. Assim, o Estado interveio definindo o PVP máximo de 

tiras-teste para determinação da glicemia, das agulhas, seringas e lancetas e fixou uma 

comparticipação especial de 85% do PVP das tiras-teste e de 100% do PVP das agulhas, 

seringas e lancetas [18]. Com estas medidas, conseguiu uma maior adesão à prevenção 

e autocontrolo da doença [19].  
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 Atualmente, só os dispositivos médicos que tenham sido prescritos e dispensados por 

via eletrónica podem ser prescritos em conjunto com outra tipologia de medicamentos [20]. 

No caso das receitas manuais e materializadas, a prescrição tem que ser exclusiva destes 

dispositivos. 

 No decorrer do meu estágio, tive oportunidade de proceder à dispensa dos dispositivos 

médicos referidos, dos dispositivos de monitorização de glicose e de informar os utentes 

sobre o seu modo de utilização. 

 

4.1.6. Regimes de comparticipação 

 Com o objetivo de melhorar o acesso ao medicamento por parte daqueles que 

necessitam, particularmente pelas pessoas com menos recursos económicos, o Estado 

Português comparticipa a aquisição de medicamentos por parte dos beneficiários do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de outros subsistemas públicos [21]. 

 Deste modo, os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que são comparticipados, 

numa percentagem do PVP ou do preço de referência, e os respetivos escalões de 

comparticipação estão definidos pelo Ministério da Saúde [22]. Existem dois regimes de 

comparticipação: 

• Regime Geral [22]: 

o Aplica-se a todos os beneficiários do SNS; 

o Divide-se em quatro escalões de comparticipação:  

▪ A (90%); 

▪ B (69%); 

▪ C (37%); 

▪ D (15%). 

• Regimes Especiais [23]: 

o Em função dos beneficiários: 

▪ Aplica-se aos pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes 

a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 

vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este 

ultrapassar aquele montante; 

▪ Divide-se em quatro escalões de comparticipação: 

• A (95%); 

• B (84%); 

• C (52%); 

• D (30%). 
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▪ No caso dos medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais 

ou inferiores ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em que se 

inserem, a comparticipação é de 95%. 

o Em função das patologias ou de grupos especiais de utentes: 

▪ Esta comparticipação especial tem de estar definida por um diploma legal 

por parte do membro do Governo responsável pela área da Saúde; 

▪ A comparticipação pode variar, de acordo com as entidades que o 

prescrevem ou dispensam e pode ser restringida a determinadas indicações 

terapêuticas; 

▪ É obrigatório mencionar o diploma correspondente na prescrição médica. 

 Apesar de serem beneficiadores do SNS, existem utentes que beneficiam de outros 

subsistemas de saúde que, dependendo dos casos, conferem uma comparticipação extra 

aos medicamentos ou produtos de saúde. Alguns destes subsistemas são: Sãvida, SAMS, 

SAMS-Quadros, CTT-Medis e Multicare. Nestas situações o procedimento a adotar é 

diferente consoante se trate de uma receita materializada, manual ou desmaterializada, 

sendo que, caso se trate de uma receita materializada ou manual, é necessário fotocopiar 

a receita e imprimir no verso da fotocópia a informação relativa àquela dispensa e ao 

subsistema do qual o utente é beneficiário, enquanto que nas receitas desmaterializadas, 

o SI imprime um comprovativo com a informação referida anteriormente. 

 Durante o meu estágio, tive oportunidade de contactar com utentes beneficiadores de 

vários subsistemas e proceder à dispensa de medicamentos ou outros produtos de saúde 

em planos de complementaridade. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Os MNSRM são os medicamentos que não preenchem qualquer uma das condições 

previstas para os MSRM [12]. Estes medicamentos podem ser vendidos nas farmácias ou 

nos locais de venda de MNSRM [24]. No entanto, de acordo com o Estatuto do 

Medicamento, existe a possibilidade de alguns MSRM serem reclassificados em MNSRM-

EF [12]. Estes medicamentos, cujas substâncias ativas façam parte da lista publicada pelo 

INFARMED na sua página de internet, podem apenas ser dispensados mediante um 

protocolo de dispensa que se encontra disponibilizado pelo INFARMED na sua página de 

internet [25]. 

 Os MNSRM, apesar de não serem sujeitos a receita médica, continuam a ser 

classificados como medicamentos, sendo importante o papel do farmacêutico, promovendo 

a indicação farmacêutica ao invés da automedicação, que pode levar a complicações e dar 

origem a situações mais complicadas pela falta de conhecimento e formação. Na indicação 
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farmacêutica, o farmacêutico, centrado no doente, ajuda-o através de um MNSRM ou de 

medidas não farmacológicas.  

 Neste processo, é importante começar por avaliar o motivo pelo qual o doente 

apresenta queixas, quais os sintomas, a sua duração e intensidade, a presença de 

comorbilidades associadas e de outra medicação que possa tomar. De seguida, o 

farmacêutico toma a decisão de aconselhar um MNSRM ou medidas não farmacológicas 

ou, no caso de ser necessário, orienta o utente para o médico. Se a decisão for a de 

dispensar um MNSRM, o farmacêutico deve instruir o doente acerca do modo de 

administração, posologia e duração do tratamento. Tendo em conta que estas situações 

devem ser autolimitadas, é importante referir ao doente que, no caso de não apresentar 

melhorias num determinado período deve consultar um médico. 

 Durante o estágio, tive oportunidade de realizar indicação farmacêutica em bastantes 

ocasiões e senti que adquiri novos conhecimentos, pois, não raras vezes, tive necessidade 

de pedir ajuda aos restantes colegas da FC e de realizar pesquisas sobre estes 

medicamentos. Por outro lado, senti também que o farmacêutico é reconhecido e 

valorizado, por parte dos utentes, na prestação deste serviço. 

 

4.3. Medicamentos e produtos de uso veterinário  

 Medicamento veterinário é “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas” [26]. Na FC existem alguns lineares da sala de atendimento ao público onde 

estão expostos os MNSRM veterinários e os produtos de uso veterinário, enquanto os 

MSRM veterinários se encontram no armazém. As receitas destes medicamentos têm de 

ser arquivadas na farmácia por um período de cinco anos [26]. Os produtos expostos são 

maioritariamente antiparasitários externos, vitaminas, suplementos alimentares e produtos 

de higiene. 

 Durante o estágio, tive oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre estes 

produtos, proceder ao aconselhamento e à dispensa. Notei que estes produtos têm 

bastante procura. Enquanto estive no atendimento, recebi receitas médico-veterinárias de 

medicamentos de uso humano, nomeadamente antibióticos, corticosteroides e inibidores 

da bomba de protões.  
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4.4. Medicamentos manipulados 

 Um medicamento manipulado (MM), corresponde a “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” 

[27]. As fórmulas magistrais correspondem aos medicamentos preparados segundo uma 

receita médica que indica também o nome do doente a quem o medicamento se destina, 

enquanto os preparados oficinais correspondem aos medicamentos preparados de acordo 

com as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário [27]. O médico prescritor é 

responsável pela segurança e eficácia do medicamento prescrito, enquanto o farmacêutico 

é responsável pela segurança e pela qualidade do mesmo, garantindo que se aplicam as 

boas práticas para a preparação de medicamentos manipulados [27, 28]. 

 Quando se prepara um MM na FC, elabora-se uma ficha de preparação de forma a 

manter um registo de todos os MM preparados, efetua-se o registo do movimento das 

matérias-primas de forma a ser possível rastrear a sua utilização, preenche-se e imprime-

se um rótulo no SI para acompanhar a preparação e efetua-se o cálculo do preço de acordo 

com a legislação em vigor [28, 29]. 

 Os MM podem ser comparticipados, de acordo com a legislação em vigor, quando se 

verifica uma das seguintes condições [30]: 

• Inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual substância ativa 

na forma farmacêutica pretendida; 

• Existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados 

industrialmente; 

• Necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências 

terapêuticas de populações específicas, como é o caso da pediatria ou da geriatria. 

 Os MM comparticipados constam de um diploma legal, que estabelece também a sua 

comparticipação em 30% do respetivo preço [30]. 

 A receita médica destes medicamentos, para ser comparticipada, deve conter a 

designação “medicamento manipulado” ou “f.s.a.” (faça segundo a arte) e tem que ser uma 

receita manual. 

 Durante o meu estágio, tive oportunidade de preparar alguns medicamentos 

manipulados, destacando-se a suspensão oral de trimetoprim a 1%, tendo em conta que a 

farmácia tinha alguns utentes a realizar tratamento continuado. 

 

4.5. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 Um produto cosmético é definido como “qualquer substância ou mistura 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 
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principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais” [31]. Estes produtos têm uma extrema 

importância devido ao volume de vendas que representam e à crescente procura.  

 Na sala de atendimento da FC, grande parte dos lineares são dedicados a estes 

produtos, daí ser essencial que o farmacêutico se forme e atualize nesta área para 

proceder ao melhor aconselhamento. 

 Durante o período de estágio, tive oportunidade de contactar com produtos de 

diferentes marcas e fazer aconselhamento aos utentes. Notei que a iniciativa da Avène® 

em ser marca do mês resultou muito bem e a FC conseguiu melhorar as vendas. 

 

4.6. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

 Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial “são aqueles que, 

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

claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às 

necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de pessoas” [32].  

 Os produtos para alimentação especial estão destinados a indivíduos que têm um 

metabolismo ou processo de assimilação perturbados, indivíduos em condições 

fisiológicas especiais e lactentes ou crianças até aos 3 anos de idade [32]. 

 Durante o estágio, as situações mais recorrentes foram a procura de leites adaptados 

às necessidades do bebé, como leites para lactentes, de transição, anti-regurgitantes e 

hipoalergénicos, mas também ocorreram situações em que era necessário um leite 

específico para um problema alérgico do bebé. Para além destas situações, ocorreram 

outras duas em que era necessário aconselhar produtos para adultos com metabolismo e 

processo de assimilação perturbados e, sendo assim, recorri aos produtos da linha 

Resource® da Nestlé®, destinados a adultos com necessidades nutricionais específicas. 

No início do estágio, tive oportunidade de assistir a uma formação da Nestlé® sobre esta 

gama de produtos, que foi ótima para complementar os conhecimentos adquiridos e para 

efetuar um bom aconselhamento. 

 

4.7. Suplementos alimentares 

 Os suplementos alimentares podem ser definidos como “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” [33]. Esta é uma área de interesse crescente e é importante estar 

atualizado e conhecer os produtos que estão à disposição.  

 Durante o estágio, notei uma procura recorrente deste tipo de produtos, 

nomeadamente suplementos vitamínicos e suplementos para a fadiga física e intelectual. 
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4.8. Dispositivos médicos 

 Um dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, (…) cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos” [34]. 

 No decorrer do estágio, tive oportunidade de contactar com estes produtos, 

nomeadamente material ortopédico e materiais de penso. 

 

5. Receituário e faturação 

 

 Para que a farmácia receba o valor correspondente à comparticipação dos 

medicamentos, é necessário proceder à organização, conferência e envio das receitas 

médicas para o centro de conferência de faturas (CCF), no caso de a entidade financeira 

responsável ser o SNS, ou para a ANF, no caso de qualquer outra entidade.  Assim, depois 

de efetuado o atendimento, as receitas são armazenadas e organizadas por lotes para uma 

posterior conferência e correção, que tem como objetivo detetar erros que possam ter 

ocorrido. A organização das receitas por lotes corresponde à separação das receitas de 

acordo com a entidade financeira responsável e em lotes de 30 (com exceção do último, 

que poderá não conter 30 receitas),  no caso das receitas manuais e materializadas [14]. 

 No final do mês são emitidos os verbetes de identificação dos lotes que contêm as 

informações relativas às receitas daquele lote: importância total do lote correspondente ao 

PVP; importância total do lote paga pelos utentes; importância total do lote a pagar pela 

entidade responsável; importância total do lote a pagar relativamente à remuneração 

específica da farmácia; discriminação individual de cada receita [14]. 

 Para além dos verbetes de identificação dos lotes, é ainda emitida uma relação de 

resumo de lotes, que contém a informação relativa a todos os lotes de receitas, como: 

código, tipo e número sequencial do lote; número total dos lotes entregues no mês; 

importância total do lote correspondente ao PVP; importância total do lote paga pelos 

utentes; importância total do lote a pagar pelo Estado; importância total da remuneração 

especifica da farmácia [14]. 

 Estes documentos têm de ser rececionados pelo CCF até ao dia 10 do mês seguinte 

e caso exista alguma incorreção, o CCF comunica à farmácia essas não conformidades e 

procede à devolução das receitas que não cumprem os requisitos exigidos. Caso esta 

possa ser corrigida, pode ser incluída no receituário do mês seguinte, mas se isso não for 

possível cabe à farmácia assumir o prejuízo. Em qualquer dos casos, a farmácia tem que 

emitir e enviar uma nota de crédito a regularizar o valor em dívida até ao dia 10 do mês 

seguinte [14]. 
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 Durante o estágio, foi possível observar e ajudar na realização deste processo, o que 

foi importante para perceber como todo ele se processa e para reforçar a importância que 

tem a correta validação das receitas médicas no atendimento para evitar erros. 

 

6. Formação profissional 

 

 De acordo com o CD, o farmacêutico tem o dever de se atualizar tanto técnica como 

cientificamente com o objetivo de “melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade, 

por forma que possa desempenhar conscientemente as suas obrigações profissionais 

perante a sociedade” [7]. 

 Ao longo deste estágio foi possível assistir a algumas apresentações sobre novos 

produtos ou produtos já existentes, por parte dos delegados representantes dos 

laboratórios. As apresentações a que assisti foram as seguintes: Avène® (solares e 

cuidados corporais), Sanofi® (Telfast®, Opticrom®, Fenergan®, Allestax®), Ducray® 

(Dexyane Med®), Neutrogena® (Hydro Boost®), Meda® (EndWarts®), GSK® 

(Parodontax®), Vichy® (Slow Âge®, Minéral 89®), TattooMed® (cuidados para pele 

tatuada).  

 Durante o período de estágio, tive oportunidade de frequentar algumas formações fora 

da farmácia, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Formações externas. 

Título 
Entidade 

formadora 
Data Duração Local 

     

Curso de Marketing para 

Farmacêuticos 

Attractive 

Window® 

fevereiro 

a abril 

17 sessões 

de 2h30 
FFUP 

Workshop Farmácia 
Nestlé Health 

Science® 

8 de 

março 
3h ANF, Porto 

Fórum Farmácia 2017: 

urgências em oftalmologia 

e secura vulvo vaginal 

Cooprofar® e 

Edol® 

23 de 

março 
2h 

Cooprofar®, 

Gondomar 

O Farmacêutico como 

profissional de assuntos 

regulamentares 

CCEAR – Ordem 

dos Farmacêuticos 

24 de 

março 
2h 

Ordem dos 

Farmacêuticos, 

Porto 

Sessão de esclarecimento 

– Portaria n.º 92-F/2017 
ANF 

30 de 

março 
2h ANF, Porto 
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Parte II – Apresentação dos Projetos Desenvolvidos 

 

1. Marketing 

 O marketing pode ser definido como “a ciência e a arte de explorar, criar e entregar 

valor para satisfazer as necessidades de um mercado com lucro. O marketing identifica 

necessidades e desejos não realizados e define, mede e quantifica o tamanho do mercado 

e o potencial de lucro. É ainda capaz de identificar quais as áreas em que a empresa 

consegue um melhor desempenho” [35]. 

 O marketing está em constante evolução e, de acordo com Philip Kotler, um 

especialista do marketing, esta evolução pode ser dividida em fases: 

• Marketing 1.0; 

• Marketing 2.0; 

• Marketing 3.0; 

• Marketing 4.0. 

 O marketing 1.0 ou marketing centrado no produto tinha como objetivo vender produtos 

e o seu conceito era baseado no desenvolvimento de produto. Uma das frases mais 

emblemáticas relacionadas ao marketing 1.0 é uma frase de Henry Ford, que disse “O 

cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preta”. O marketing 2.0 ou 

marketing voltado para o consumidor tinha como objetivo satisfazer e reter os 

consumidores utilizando o conceito da diferenciação, enquanto que o marketing 3.0 ou 

marketing voltado para os valores tinha como objetivo tornar o mundo um lugar melhor [36]. 

Já o marketing 4.0 está relacionado com a mudança do tradicional para o digital, centrando 

a atenção no cliente e reforçando a ideia de que “os clientes de hoje em dia têm menos 

tempo para dedicar atenção à sua marca e estão cercados por alternativas a cada passo 

do caminho. É necessário marcar presença, obter a sua atenção e transmitir-lhes a 

mensagem que eles querem ouvir” [37]. Atualmente, o “word of mouth” tem uma grande 

importância na recomendação de produtos ou serviços, mas as recomendações online 

também influenciam a opinião dos consumidores, mesmo que desconhecendo o utilizador 

que publicou a recomendação [38]. As redes sociais, onde os consumidores falam sobre 

as empresas, levaram também a que estas se sentissem forçadas a marcar a sua 

presença, criando as suas páginas.  

 Uma boa estratégia de marketing por parte das farmácias é cada vez mais importante 

para aumentar as vendas, fidelizar os utentes, diferenciar e solidificar a sua posição no 

mercado. 
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1.1. Marketing mix 

 O marketing mix consiste num conjunto de fatores que a empresa controla e que 

influenciam a resposta de um consumidor a um produto ou serviço [39]. As variáveis do 

marketing mix são o produto, o preço, a distribuição e a comunicação: “product, price, 

place, promotion”. No entanto, no caso de se tratar de um serviço, estas variáveis já foram 

aumentadas, incluindo as variáveis pessoas, processos e evidências físicas: “people, 

process, physical evidence” [40]. 

 Uma farmácia oferece tanto de produtos como de serviços, o que pode levar a que o 

marketing mix seja mais difícil de definir. Apesar disto, é possível realizar um marketing mix 

de uma farmácia fazendo a ligação entre os produtos e os serviços.  

 

1.1.1. Produto 

 Tal como referido, na farmácia, os produtos e serviços estão interligados, o que é muito 

relevante e importante, pois, mesmo quando estamos a vender um produto, devemos 

também prestar um serviço de aconselhamento de forma a garantir a sua correta utilização 

e adequação. Para a farmácia, para além do serviço prestado, é também importante 

disponibilizar os produtos adequados para servir e/ou criar necessidade no seu público-

alvo tornando, por isso, o critério na escolha de produtos como essencial. Os serviços 

disponibilizados para além do aconselhamento, que é essencial, têm muita importância, 

pois devem responder a ou criar uma necessidade da população.  

 Os serviços farmacêuticos prestados pela FC já foram referidos anteriormente, mas 

existem alguns serviços associados aos produtos, que as farmácias podem disponibilizar 

aos seus utentes. A FC permite aos seus utentes efetuarem encomendas e/ou reservas de 

produtos, pagamento através de numerário ou multibanco e tem ainda disponível um 

programa de fidelização dos utentes através de um cartão que acumula uma percentagem 

do valor das compras, que pode ser utilizado futuramente para adquirir produtos ou 

serviços na farmácia. 

 

1.1.2. Preço 

 O preço corresponde ao valor que os utentes vão pagar pelo produto ou serviço. 

Existem vários fatores que devem ser tidos em conta e que influenciam a definição do 

preço. Estes fatores podem ser externos (intermediários, dinâmica da procura, 

fornecedores, condições económicas, restrições legais, considerações éticas e 

concorrência) ou internos (custos, objetivos da organização e grau de diferenciação do 

produto ou serviço) [41]. Apesar do regime legal das farmácias e do regime de preço dos 

medicamentos, a farmácia deve ter em conta estes fatores quando atribui um preço aos 

serviços prestados e aos produtos com regime de preço livre. O preço é uma variável muito 
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importante e deve ser definido e atualizado com cuidado e atenção, pois, se diminuir é 

muito simples, aumentar é muito difícil. As condições de descontos nos produtos e/ou 

serviços também devem ser analisadas com cuidado e devem ser efetuadas com o objetivo 

de fidelizar os utentes ou, em situações excecionais, de escoar um produto, evitando uma 

perda maior. No entanto, não é positivo realizar estas promoções ou descontos de forma 

regular para evitar que o utente se aperceba e adquira apenas nestas ocasiões. 

 

1.1.3. Distribuição 

 Quando nos referimos aos produtos que estão disponíveis na farmácia, quer sejam 

eles MSRM, MNSRM, PCHC, suplementos alimentares, entre outros, existe sempre um 

canal de distribuição associado, que pode ter mais ou menos intermediários, de acordo se 

a compra é efetuada diretamente aos laboratórios ou aos grossistas. A distribuição também 

engloba o local onde os produtos são vendidos, que neste caso é a farmácia. A localização 

da farmácia está sujeita a algumas restrições de acordo com a legislação em vigor [42]. 

Tendo em conta que não é simples alterar a localização de uma farmácia, existem outros 

aspetos que podem ser alterados para melhorar a acessibilidade, como a criação de um 

parque de estacionamento ou a alteração do horário de abertura de forma a adequar-se ao 

perfil de utentes.  

 A FC encontra-se num local de bons acessos, com vários lugares de estacionamento 

nas redondezas e possui um horário de funcionamento adequado ao perfil de utentes e ao 

funcionamento de um centro de saúde nas proximidades. As farmácias, para além de 

dispensarem produtos, são prestadoras de serviços e, como os serviços são perecíveis, 

não podem ser “armazenados” para serem utilizados mais tarde e a sua prestação envolve 

a alocação de tempo e recursos, é importante que esses serviços não sejam perdidos e 

que sejam prestados sempre com o maior rigor. 

 

1.1.4. Comunicação 

 A comunicação corresponde à forma e aos meios utilizados para divulgar o produto ou 

serviço. O marketing digital corresponde à promoção de produtos através de meios 

eletrónicos, como newsletters, websites, blogs ou redes sociais, que permitem a interação 

com o consumidor [43, 44]. É importante que este seja efetuado de forma correta, para ter 

uma influência bastante positiva [43, 44]. Tal como foi referido anteriormente, o “word of 

mouth” tem uma enorme influência na construção de uma opinião sobre um produto ou um 

serviço, quer seja proveniente de amigos, familiares e até desconhecidos, onde as redes 

sociais desempenham um papel muito importante [40]. Uma forma de estimular um “word 

of mouth” positivo e de causar uma boa impressão pode ser acrescentar a um serviço algo 

que lhe atribui mais valor e que os utentes não estariam à espera [40]. Para além das 
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ferramentas disponibilizadas pelos fornecedores ou pelos laboratórios, como cartazes, em 

formato físico ou eletrónico, autocolantes, panfletos e vídeos, é habitual as farmácias 

produzirem os seus próprios conteúdos para divulgação dos produtos, serviços e 

campanhas que estejam a desenvolver.  

 

1.1.5. Processo 

 A variável processo inclui os procedimentos, mecanismos e o fluxo de atividades 

através dos quais o serviço é prestado [45]. Assim, prestar um serviço não só diz respeito 

ao contacto direto com o cliente mas também ao que é necessário antes e depois do 

serviço ser prestado [40].  

 Na FC, este processo engloba o sistema de gestão das filas de espera, que é 

eletrónico, o cumprimento aos utentes quando chegam ao balcão, um atendimento 

personalizado, de acordo com as necessidades de cada utente e a despedida no fim do 

atendimento. O facto de existirem sofás na sala de atendimento ao público torna este 

espaço mais agradável e confortável durante o tempo de espera. 

 

1.1.6. Pessoas 

 Esta componente tem um impacto direto na imagem de uma farmácia, pois a equipa 

corresponde ao ponto de contacto dos utentes e a quem eles recorrem no caso de 

precisarem de alguma informação, conselho ou ajuda [40]. Os recursos humanos são o 

ativo mais valioso de uma farmácia ou de um prestador de serviços, pois se as restantes 

variáveis forem semelhantes, são o que pode diferenciar um serviço do outro e valorizá-lo. 

Os serviços são produzidos e consumidos ao mesmo tempo e inseparáveis da pessoa que 

os presta, sendo por isso fundamental que a equipa esteja treinada, formada e motivada 

de forma a conhecer os produtos, promover um bom aconselhamento e melhorar sempre 

o serviço [40]. O trabalho de equipa entre os diferentes elementos e a entreajuda são 

essenciais para melhorar a coesão e o serviço, sempre centrado nas necessidades do 

utente [40]. 

 

1.1.7. Evidências físicas 

 As evidências físicas de uma farmácia incluem o seu ambiente, a sua imagem, o seu 

design e a forma como está decorada. Todos estes fatores influenciam a experiência de 

compra. A atmosfera deve ser acolhedora e reconfortante, enquanto o design deve ter 

como objetivo ser funcional e esteticamente agradável, fazendo com que os utentes se 

sintam bem. A criação de uma boa imagem, distinta e profissional, ajuda a construir uma 

relação de confiança entre a equipa da farmácia e os consumidores.  
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 A FC foi renovada e reinaugurada no início do meu estágio e possui, atualmente, um 

ótimo espaço, com um ambiente acolhedor e com um design muito apelativo e funcional, 

sendo elogiado por muitos utentes. 

 

1.2. Trabalho desenvolvido 

 A variável comunicação foi aquela que me propus a desenvolver durante o meu 

estágio, pois, para além de ser uma área de que gosto, fui reparando que existiam alguns 

aspetos em que poderia dar o meu contributo, com o objetivo de melhorar a estratégia 

comunicacional. Além dos motivos referidos anteriormente, o facto de a FC possuir um 

novo painel, de grandes dimensões, voltado para o exterior e que iria ser utilizado para 

promoção de produtos e/ou serviços que fossem de interesse para a farmácia, foi também 

um estímulo. Na FC, a gestão da newsletter enviada aos utentes e dos meios digitais de 

promoção de produtos ou serviços está a cargo de um dos técnicos de farmácia, que 

aceitou sempre a minha ajuda de forma pronta.  

 Tal como referido anteriormente, apesar de os fornecedores ou laboratórios 

disponibilizarem ferramentas de comunicação em formato físico ou eletrónico, estas 

últimas nem sempre podem ser utilizadas da melhor forma pelas farmácias. Na FC, a 

aquisição de um painel de grandes dimensões tornou necessário que houvesse ajuste do 

formato dos conteúdos, para que fosse possível tirar mais proveito dos conteúdos aí 

exibidos. Nestas situações, a farmácia pode optar por produzir os seus próprios conteúdos 

ou requerer aos laboratórios o envio de conteúdos com o formato adequado. 

 Durante o estágio, tive oportunidade de criar alguns cartazes (Anexo IV), panfletos, 

comunicar com alguns delegados de forma a solicitar o envio de imagens ou vídeos com 

as dimensões adequadas para o painel da farmácia, editar alguns vídeos de forma a alterar 

as suas dimensões e editar imagens retirando alguns fundos que tornavam a visualização 

mais difícil, tanto no painel como na televisão do interior da farmácia. Esta última, para 

além de indicar os balcões e as senhas, é utilizada para divulgar produtos e promoções 

disponíveis na farmácia.  

 Este trabalho permitiu melhorar o aspeto visual e a comunicação da farmácia, bem 

como transmitir e adquirir conhecimentos, métodos e ferramentas comunicacionais. 

 

2. Semana do Coração 

 

2.1. Prevenção das doenças cardiovasculares 

 A prevenção das doenças cardiovasculares (DCV) pode definir-se como um conjunto 

coordenado de ações, a nível populacional ou individual, que tem como objetivo a 

minimização ou eliminação do impacto das DCV e das suas consequências [46]. 
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 As DCV correspondem a um conjunto de doenças do coração e dos vasos sanguíneos 

incluindo as doenças cerebrovasculares, como o acidente vascular cerebral (AVC), e as 

doenças isquémicas do coração, como o enfarte do miocárdio [47, 48]. As DCV 

desenvolvem-se ao longo da vida e podem progredir até um estado avançado, em que 

começam a manifestar-se os sintomas que podem estar associados a episódios de maior 

gravidade [49]. Tal como outras doenças, a sua natureza é multifatorial incluindo fatores 

genéticos, ambientais, dietéticos, metabólicos, hemodinâmicos e inflamatórios [50]. Por 

vezes, os fatores de risco interagem de forma exponencial e a possibilidade de 

complicações cardiovasculares (CV) resulta da presença destes fatores e/ou da afetação 

dos órgãos alvo e das complicações clínicas associadas [50].  

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de três quartos da 

mortalidade global devida às DCV podem ser prevenidos por alterações adequadas no 

estilo de vida [49]. Idealmente, a prevenção das DCV é iniciada durante a gravidez e 

prolonga-se até ao fim da vida [49]. No entanto, na prática, o maior foco é atribuído aos 

doentes de meia idade ou mais velhos que apresentem DCV ou àqueles com alto risco de 

desenvolver um primeiro evento cardiovascular [49]. Atualmente, existem 2 estratégias 

para a prevenção das DCV: a populacional e a de alto risco. A estratégia populacional 

aplica-se ao nível da população através de mudanças ambientais e no estilo de vida 

(redução da quantidade do consumo de sal e proibição de fumar), enquanto a estratégia 

de alto risco se aplica aos doentes com DCV ou de alto risco CV, através da redução dos 

níveis dos fatores de risco [49]. Os profissionais de saúde devem comunicar com os 

doentes sobre o seu risco CV, sobre os benefícios de um estilo de vida saudável e da 

modificação do risco CV e devem promover a prevenção das DCV na população [46]. 

 

2.1.1. Fatores de risco 

2.1.1.1. Atividade física 

 A prática de atividade física regular é um dos pilares da prevenção CV e reduz a 

morbilidade e mortalidade [46]. Pelo contrário, um estilo de vida sedentário é um dos 

principais fatores de risco para as DCV.  

 O exercício aeróbico regular traduz-se num melhor desempenho físico, que advém do 

aumento da capacidade de utilização do oxigénio como fornecimento de energia para o 

organismo [49]. Além disso, o exercício aeróbico também se traduz numa diminuição da 

exigência de oxigénio por parte do miocárdio para o mesmo nível de trabalho externo 

efetuado, resultando numa redução da probabilidade de isquemia do mesmo [49]. É 

também habitual ocorrer um aumento da função endotelial, da microcirculação e do 

diâmetro interno das artérias coronárias, que levam à melhoria da perfusão do miocárdio 

[49]. Os efeitos anti-trombóticos, como o aumento do volume plasmático, a diminuição da 
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agregação plaquetária, a redução da viscosidade sanguínea e o aumento da capacidade 

trombolítica reduzem o risco de oclusão das artérias coronárias [49]. Para além dos efeitos 

diretos no risco CV, a atividade física tem um efeito benéfico noutros fatores de risco como 

a hipertensão, peso corporal, diabetes tipo 2, níveis de lipoproteínas de alta densidade 

(HDL) e lipoproteínas de baixa densidade (LDL) [46, 49]. 

 No que diz respeito à quantidade e intensidade da atividade física, esta deve ser 

distribuída pela maioria dos dias da semana e deve variar entre as 2,5-5 horas/semana no 

caso de a intensidade ser moderada e entre 1-1,5 horas/semana no caso de ser intensa 

[49]. No entanto, quanto mais longa for a duração, mais benefícios se observam. Os valores 

referidos anteriormente foram definidos para indivíduos saudáveis e devem ser adaptados 

de acordo com as condições clínicas de cada doente [49]. 

 

2.1.1.2. Tabagismo 

 O tabagismo continua a ser um perigo para a saúde e contribui significativamente para 

a ocorrência de DCV e de eventos CV fatais [51]. O tabagismo promove o aumento da 

inflamação, da trombose, da oxidação das LDL e tem influência em todas as fases da 

aterosclerose, desde a disfunção endotelial a eventos clínicos agudos [51]. Tanto a 

inalação passiva como ativa do fumo de cigarro predispõem para a ocorrência de eventos 

CV [51]. Os radicais livres provenientes do fumo do tabaco desempenham um papel 

importante na formação da placa aterosclerótica através da oxidação das LDL, que 

despoleta o processo inflamatório [52].  

 Os benefícios da cessação tabágica são muito evidentes, sendo que alguns são 

imediatos, enquanto outros vão surgindo com o tempo [46]. Estes benefícios não têm limite 

de idade e a inalação passiva de fumo também deve ser evitada [46]. 

 

2.1.1.3. Nutrição 

 Os hábitos alimentares influenciam o risco CV, através do seu efeito nos fatores de 

risco, como a PA, colesterol sérico, diabetes e peso corporal. Existem diversas formas de 

avaliar o impacto da dieta, em que a forma mais detalhada consiste na divisão por 

nutrientes específicos, enquanto outra das formas consiste na divisão por grupos 

alimentares ou alimentos e torna mais simples a elaboração de recomendações dietéticas 

[49]. A influência dos nutrientes e dos grupos de alimentos nas DCV está descrita na 

Tabela 2. 
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Tabela 2 – Influência da dieta no desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares e medidas de 

prevenção. 

Grupos de 

alimentos 
Influência e medidas de prevenção 

  

Gorduras 

[49, 53] 

 

› Os ácidos gordos saturados devem corresponder a menos de 10% do 

aporte energético total, sendo substituídos por ácidos gordos 

polinsaturados 

› Os ácidos gordos monoinsaturados têm um efeito favorável nos níveis de 

colesterol HDL enquanto os polinsaturados diminuem os níveis de 

colesterol LDL 

› Ácidos gordos trans demonstraram diminuir os níveis de colesterol HDL e 

aumentar os de colesterol total 

› Moderar a ingestão de carnes vermelhas e enchidos 

› Evitar fritos 

› Preferir a ingestão de carnes magras (brancas) e refeições cozidas ou 

grelhadas 

  

Sal  

[49] 

› Aumento da PA 

› A quantidade máxima recomendada é de < 5 g de sal por dia mas o nível 

ótimo é de cerca de 3 g por dia 

  

Frutas e 

Legumes 

[49, 54] 

› O seu efeito protetor deve-se à presença de: i) fibras, que diminuem os 

níveis de colesterol total e LDL e reduzem as respostas glicémicas pós-

prandiais; ii) potássio, que diminui a PA 

› Ingerir 200 g de fruta por dia (2 a 3 peças) e 200 g de vegetais por dia (2 a 

3 porções). 

  

Peixe  

[49] 

› O efeito protetor do peixe sobre as DCV é atribuído ao conteúdo em ácidos 

gordos δ-3 

› Ingerir peixe pelo menos duas vezes por semana 

  

Álcool 

[49, 55] 

› Parece haver um efeito favorável do vinho, em particular do tinto, que pode 

ser devido ao efeito dos polifenóis, como o resveratrol 

› O consumo de bebidas alcoólicas deve ser limitado a 2 copos por dia (20 

g/dia de álcool) para os homens e 1 copo por dia (10 g/dia de álcool) para 

as mulheres 

  

Refrigerantes 

[49, 56] 

› O consumo regular de refrigerantes tem sido associado a excesso de peso 

e a diabetes tipo 2  

› Evitar ingestão refrigerantes 
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2.1.1.4. Peso corporal 

 O excesso de peso e a obesidade estão a tornar-se num dos grandes problemas de 

saúde a nível mundial, tanto em crianças como em adultos [57]. 

 O tecido adiposo visceral tem a capacidade de sintetizar e libertar compostos que 

interferem com a homeostase CV e têm impacto no risco CV [58]. Os efeitos do aumento 

de peso na saúde podem ser [49]: 

• Aumento da resistência à insulina;  

• Aumento da PA; 

• Aumento da inflamação sistémica; 

• Estado pro-trombótico; 

• Albuminúria; 

• Dislipidemia; 

• Anomalias cardiovasculares e cerebrovasculares. 

 O índice de massa corporal (IMC) é utilizado para definir categorias de peso corporal, 

sendo que a obesidade é definida por um IMC >30 kg/m2. A redução do peso em indivíduos 

obesos ou com excesso de peso está associada a efeitos favoráveis na dislipidemia e na 

pressão arterial, que podem levar a menos DCV [59]. O IMC e a mortalidade por todas as 

causas apresentam uma associação positiva e linear, sendo que a mortalidade por todas 

as causas é mais baixa para um IMC de 20-25 kg/m2 [59]. 

 

2.1.1.5. Pressão arterial 

 A PA elevada, que dá origem à hipertensão arterial (HTA) é um fator de risco da 

doença cardíaca, insuficiência cardíaca, DCV, insuficiência renal e fibrilação auricular [60, 

61].  

 A PA deve ser medida várias vezes em cada individuo, em ocasiões distintas e, se se 

encontrar ligeiramente aumentada, a medição deve ser repetida durante alguns meses, de 

forma a ser possível definir a PA “habitual” daquele indivíduo e tomar a decisão de iniciar 

ou não tratamento farmacológico [49]. No entanto, se a PA é mais elevada ou 

acompanhada de lesões de órgãos alvo (ex: doença renal crónica) é necessário efetuar 

medições num período mais curto para serem tomadas decisões terapêuticas [49]. De 

acordo com o local e a altura do dia em que é efetuada a medição, existe uma diferença 

nos limites da PA para definição de hipertensão, conforme descrito na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Definições da hipertensão pelos níveis da pressão arterial no consultório, em ambulatório 

e em casa. Adaptado de [62]. 

Local da medição 
Pressão Arterial 

Sistólica (mmHg) 

Pressão Arterial 

Diastólica (mmHg) 

    

Consultório  140 90 

Ambulatório 

24 horas  125-130 80 

Dia  130-135 85 

Noite  120 70 

Casa  130-135 80 

 

 A HTA pode ainda ser dividida em diferentes graus, de acordo com o valor de PA 

apresentado, conforme descrito na Tabela 4. 

  

Tabela 4 – Classificação dos níveis de hipertensão arterial. Adaptado de [62]. 

Local 
Pressão Arterial 

Sistólica (mmHg) 
 

Pressão Arterial 

Diastólica (mmHg) 

    

Hipertensão grau 1  140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão grau 2  160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão grau 3  ≥ 180 e/ou ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada  ≥ 140 e < 90 

 

 A farmácia tem um papel muito importante na avaliação da pressão arterial, tanto em 

doentes hipertensos como em indivíduos saudáveis, permitindo um acompanhamento 

regular, um aconselhamento sobre medidas não farmacológicas e a importância da adesão 

à terapêutica.  

 

2.1.1.6. Lípidos 

 Os lípidos presentes no plasma, como os triglicerídeos e o colesterol, estão ligados a 

proteínas formando lipoproteínas [49]. Os níveis aumentados de colesterol LDL e de 

colesterol total são um dos principais fatores de risco de DCV [49]. As LDL, particularmente 

as pequenas e densas, possuem propriedades aterogénicas, ao contrário das HDL, que 

são antiaterogénicas [49]. A maior parte do colesterol é transportado pelas LDL e, portanto, 

existe uma correlação entre os níveis de colesterol LDL e o risco de DCV [63]. Atualmente, 

também se considera que baixos níveis de colesterol HDL estão associados a um maior 

risco de DCV, o que levou à inclusão do colesterol HDL nas tabelas de avaliação do risco 

cardiovascular: Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) [64, 65]. 



32 

 Os níveis de colesterol, para um indivíduo de risco CV baixo, devem ser: i) colesterol 

total <190 mg/dL; ii) LDL <115 mg/dL; iii) HDL >45 mg/dL para a mulher e >40 mg/dL para 

o homem [66]. 

 

2.2. Atividade desenvolvida 

2.2.1. Objetivos 

• Sensibilizar os utentes a adotarem estilos de vida adequados e a controlarem os 

fatores de risco; 

• Alertar para a importância da prevenção do risco CV; 

• Promover o hábito de realizar medições regulares da PA; 

• Avaliar a PA dos utentes da FC; 

• Promover os serviços farmacêuticos prestados pela FC, nomeadamente a 

avaliação da PA. 

 

2.2.2. Metodologia 

 Nesta atividade, para além da avaliação da PA, também era pretendido efetuar a 

determinação do colesterol total, de forma a ser possível avaliar o SCORE [50]. No entanto, 

não foi possível efetuar uma determinação de colesterol sem custos para o utente, por não 

termos conseguido apoio dos laboratórios. Assim, a atividade consistiu na avaliação da PA 

e na distribuição de panfletos contendo alguns cuidados a ter para prevenir e/ou controlar 

as DCV (Anexo V). 

 A atividade foi publicitada no painel de grandes dimensões, na televisão que indica os 

balcões e as senhas e na mesa onde era efetuada a avaliação (Anexo V). 

 A determinação da PA, realizada sempre com o mesmo aparelho, um tensiómetro 

automático, deve obedecer a algumas premissas, tais como [50, 62]: 

• o utente deve estar sentado, relaxado e não deve ter efetuado esforços nos 5 

minutos anteriores; 

• o utente não deve ter fumado, nem ingerido estimulantes na hora anterior; 

• o braço deve estar sem roupa, ao nível do coração e deve ser utilizada uma 

braçadeira de tamanho adequado. 

 Antes da avaliação da PA, todos os utentes foram questionados e aceitaram a 

utilização dos dados neste relatório. 

 

2.2.3. Resultados e discussão 

 O rastreio efetuado contou com a participação de 70 utentes da FC. Pela análise dos 

dados recolhidos, relativamente aos valores de pressão arterial sistólica (PAS), verificou-

se que 37% (n=26/70) dos participantes apresentavam um valor maior ou igual a 140 
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mmHg e que 63% (n=44/70) dos participantes apresentavam um valor menor que 140 

mmHg (Figura 2). Relativamente aos valores de pressão arterial diastólica (PAD) verificou-

se que 7% (n=5/70) dos participantes apresentavam um valor maior ou igual a 90 mmHg e 

que 93% (n=65/70) dos participantes apresentavam um valor menor que 90 mmHg (Figura 

2). É de salientar que os 5 participantes que apresentavam um valor de PAD maior ou igual 

a 90 mmHg também apresentavam um valor de PAS maior ou igual a 140 mmHg.  

  

Figura 2 – Representação gráfica dos valores de pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial 

diastólica (PAD) registados durante a atividade. 

 

 Foi também possível aferir que, dos 70 participantes, 54% (n=38/70) estavam 

diagnosticados com HTA, enquanto que 46% (n=32/70) não o estavam (Figura 3).  

 

Figura 3 – Representação gráfica da presença ou ausência de hipertensão arterial previamente 

diagnosticada entre os participantes na atividade. 

 

 De entre os 38 participantes diagnosticados com HTA, 45% (n=17/38) apresentavam 

valores de PAS ou PAD elevados e, portanto, não estavam controlados (Figura 4). Por 
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outro lado, 55% (n=21/38) dos participantes apresentavam valores de PAS e PAD normais 

(Figura 4). 

 

Figura 4 – Representação gráfica dos valores de pressão arterial nos participantes da atividade 

diagnosticados com hipertensão arterial. 

 

2.2.4. Conclusão 

 O farmacêutico, como profissional de saúde bastante próximo da população, deve 

servir-se disso para sensibilizar a mesma sobre a importância da prevenção e controlo das 

DCV, bem como de outras doenças. Apesar de alguns dos utentes realizarem uma 

medição regular da PA, é importante reforçar a importância que esse aspeto tem, pois 

grande parte deles ainda não está sensibilizado para tal.  

 Em relação ao panfleto contendo as medidas não farmacológicas de prevenção e 

controlo das DCV, este foi bem aceite por parte dos utentes que, em grande parte, apesar 

de conhecerem algumas medidas não as colocavam em prática. 

 Por fim, esta atividade foi bastante elucidativa e permitiu perceber que, na sua maioria, 

os utentes apresentavam valores de PAS e PAD controlados. No entanto, o maior problema 

diz respeito aos utentes que possuíam HTA diagnosticada e que não apresentavam valores 

de acordo com os estabelecidos, que representavam quase metade dos utentes com HTA 

diagnosticada. Assim, a sensibilização da população para a importância da adoção de um 

estilo de vida saudável, bem como para a monitorização regular e para a adesão à 

terapêutica é essencial para que se consigam atingir os objetivos de redução de DCV. 

 

3. Ser Farmacêutico 

 

 O farmacêutico desempenha um papel muito importante na sociedade atual, tendo 

como principal foco a promoção da saúde, nas mais diversas vertentes. Atualmente, os 
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farmacêuticos exercem a sua atividade nas mais diversas áreas, tais como as análises 

clínicas e genética humana, os assuntos regulamentares, a distribuição farmacêutica, o 

ensino farmacêutico, a farmácia comunitária, a farmácia hospitalar, a indústria farmacêutica 

e a investigação científica [67].  

 A farmácia comunitária corresponde à face mais visível da profissão farmacêutica e, 

muitas vezes, é o primeiro local ao qual se deslocam os cidadãos quando têm um problema 

de saúde, sendo os farmacêuticos comunitários o ponto de contacto inicial entre os 

cidadãos e o sistema de saúde. Os farmacêuticos comunitários, no exercício da sua 

profissão, prestam inúmeros serviços, sempre centrados no utente e nas suas 

necessidades, como a promoção da literacia em saúde, que é essencial para o aumento 

da adesão à terapêutica, para um uso responsável e cada vez mais seguro do 

medicamento [67]. A avaliação e indicação terapêutica em patologias autolimitadas, a 

dispensa de medicamentos, a informação do modo de utilização dos medicamentos, a 

implementação de programas de cuidados farmacêuticos, de que são exemplo a 

preparação individualizada de medicamentos, a cessação tabágica e a promoção da 

adesão à terapêutica, fazem parte dos serviços prestados pelos farmacêuticos 

comunitários, bem como a monitorização de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, o 

ensino e avaliação da técnica de utilização de dispositivos médicos, a administração de 

medicamentos injetáveis e vacinas que não fazem parte do plano nacional de vacinação 

(PNV) e o aconselhamento, acompanhamento e encaminhamento da pessoa com doença 

para o médico, quando pertinente [67]. 

 Os farmacêuticos hospitalares integram equipas multidisciplinares a nível hospitalar e 

assumem um papel essencial nestas equipas, estando responsáveis pela seleção, 

preparação, controlo, aquisição e dispensa de medicamentos, dispositivos médicos e 

produtos de saúde, pela interpretação e validação da prescrição, pela colaboração na 

tomada de decisão terapêutica e pela monitorização e individualização da terapêutica [67]. 

 O farmacêutico analista clínico está associado ao diagnóstico laboratorial, 

desempenhando diversas funções, tais como: a colheita, a preparação, a conservação e o 

transporte de produtos biológicos, a determinação e validação de parâmetros analíticos, a 

informação clínica e a comunicação com o prescritor e com o cidadão, as ações de 

prevenção da doença e promoção da saúde e a gestão e o controlo da qualidade dos 

laboratórios de análises clínicas [67]. 

 A indústria farmacêutica é bastante associada à presença de farmacêuticos e, nesta 

área, os farmacêuticos assumem diversas responsabilidades, intervindo em todos os 

processos, desde a investigação e desenvolvimento até à comercialização. As funções 

desempenhadas pelos farmacêuticos contemplam a aquisição, administração e controlo 

de matérias primas, o fabrico e produção de medicamentos, o controlo e garantia de 
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qualidade, a preparação e gestão de pedidos de AIM, as atividades de farmacovigilância, 

o aconselhamento científico, a monitorização e acompanhamento de ensaios clínicos e a 

preparação e submissão de pedidos de comparticipação e aprovação de preços [67]. 

 A área da distribuição grossista conta, também, com a presença de farmacêuticos, que 

asseguram a direção técnica e garantem a correta conservação, o correto armazenamento, 

controlo ambiental, transporte e distribuição por grosso de medicamentos, dispositivos 

médicos e produtos de saúde. O farmacêutico é ainda responsável pela implementação e 

cumprimento das boas práticas de distribuição e pela colocação em prática de sistemas de 

combate à contrafação e falsificação de medicamentos, através da instalação de processos 

de distribuição eficazes e seguros [67]. 

 O farmacêutico desempenha ainda um papel essencial na sustentabilidade do sistema 

de saúde, através da farmacoeconomia, implementando estudos de avaliação económica 

de medicamentos, e através das intervenções em saúde pública nas farmácias 

comunitárias [67, 68]. 

 A vasta formação de um farmacêutico, o especialista do medicamento, torna-o num 

profissional de saúde multidisciplinar, polivalente e muito capaz, que desempenha um 

papel central e fulcral em todo o ciclo do medicamento e que, tal como referido 

anteriormente, é essencial para a sustentabilidade do sistema de saúde e representa um 

enorme valor acrescentado para este.   

 

3.1. Atividade desenvolvida 

 O farmacêutico, como profissional de saúde e de acordo com o seu CD, deve 

colaborar, dentro das suas competências, no ensino e em ações de formação [7]. Este 

aspeto reforça a importância que tem a promoção, por parte dos farmacêuticos, de ações 

de formação que poderão estar subordinadas aos mais variados temas. 

 Durante o mês de março, no âmbito de uma iniciativa da Câmara Municipal de 

Gondomar intitulada “A Câmara e as profissões vão à escola”, a FC foi convidada para se 

deslocar a dois jardins de infância para explicar o que é ser farmacêutico. Dentro desta 

iniciativa, cada mês tinha um tema diferente, sendo que o tema subordinado ao mês de 

março era ciência e saúde. Assim, a DT questionou-me acerca da possibilidade de me 

deslocar juntamente com ela aos jardins de infância, convite ao qual acedi prontamente. 

Tendo aceitado o seu convite, propus de imediato que poderia ficar responsável por 

elaborar uma apresentação para ser projetada (Anexo VI). Quando a apresentei à DT, ela 

sugeriu que eu também ficasse responsável pela apresentação às crianças, o que me 

deixou bastante satisfeito. 

 Em relação à apresentação, optei por fazê-la bastante simples e apelativa, tendo em 

conta que se destinava a crianças. Nesta, salientei a importância da escola e de um bom 



37 

percurso académico, os conhecimentos que fazem parte do background de um 

farmacêutico, os diferentes locais onde pode trabalhar e o que pode fazer nesses locais. 

 Esta iniciativa, à qual se associou a FC, teve um balanço positivo e demonstrou a 

importância de aproximar ainda mais o farmacêutico da comunidade, reforçando o valor 

que esta lhe atribui e a confiança que nele deposita. Tanto as crianças como as educadoras 

gostaram e foi uma experiência muito gratificante para mim.  

 

4. Porque existem medicamentos sujeitos a receita médica não 

comparticipados? 

 

 Os medicamentos podem ser divididos, quanto à dispensa, em MSRM e MNSRM  [12]. 

 Os MSRM são medicamentos que preenchem pelo menos uma das seguintes 

condições: 

• Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância 

médica; 

• Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

• Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

• Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

 A comparticipação de medicamentos prescritos aos beneficiários do SNS ou de outros 

subsistemas públicos de saúde pode ser atribuída pelo Estado e é estabelecida mediante 

uma percentagem do PVP do medicamento, um sistema de preços de referência e a 

ponderação de fatores relacionados com as características dos utentes, como a 

prevalência de determinadas doenças e objetivos de saúde pública [21]. 

 O regime geral e os regimes especiais de comparticipação de medicamentos são 

estabelecidos de acordo com as características dos doentes, com objetivos de saúde 

pública e com a prevalência de determinadas doenças, estando isso bem patente nos 

regimes especiais de comparticipação, que incluem a comparticipação em função dos 

beneficiários, de acordo com os rendimentos, e em função das patologias ou de grupos 

especiais de utentes [23]. A elevada prevalência de doenças, como a diabetes e a 

hipertensão, e os objetivos de saúde pública a elas associados influenciam o escalão de 

comparticipação dos medicamentos destinados a tratar essas patologias. Os grupos e 

subgrupos farmacoterapêuticos que são comparticipados e os escalões de 
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comparticipação a que pertencem estão definidos em Portaria elaborada pelo Ministério da 

Saúde [21, 22]. O pedido de comparticipação de medicamentos é requerido durante o 

procedimento de AIM, pelo seu titular [21]. 

 Em relação ao sistema de preços de referência, este é aplicado quando os 

medicamentos são agrupados em grupos homogéneos, sendo que, um grupo homogéneo 

é um conjunto de medicamentos com a mesma composição quantitativa e qualitativa em 

substâncias ativas, dosagem, forma farmacêutica e via de administração, e que inclui, no 

mínimo, um medicamento genérico existente no mercado [21, 23]. Por sua vez, o preço de 

referência corresponde à média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado, para 

cada grupo homogéneo [21]. Para os medicamentos abrangidos pelo sistema de preços 

de referência, o valor máximo da comparticipação é determinado de acordo com o escalão 

ou regime de comparticipação aplicável, calculado sobre o preço de referência do respetivo 

grupo homogéneo, mas no caso de o PVP ser inferior ao valor determinado, a 

comparticipação está limitada ao valor do PVP [21]. 

 De acordo com a legislação vigente, existe a possibilidade de ocorrer a caducidade da 

comparticipação de medicamentos em casos de não comercialização, mas também de 

alteração do escalão de comparticipação, de acordo com o contrato celebrado ou nas 

situações de reavaliação farmacoterapêutica e/ou económica [21]. Além disso, a exclusão 

da comparticipação está prevista na legislação, no caso de se verificar uma das seguintes 

condições [21]: 

• Eficácia ou efetividade não demonstrada; 

• Menor valor terapêutico relativamente aos medicamentos comparticipados 

utilizados com a mesma finalidade terapêutica; 

• Existência de dados de utilização que indiciem o seu uso fora das indicações em 

que foi reconhecido o preenchimento das condições cumulativas de que depende 

a comparticipação; 

• Preço 20 % superior às alternativas terapêuticas comparticipadas, não genéricas, 

utilizadas com a mesma finalidade terapêutica; 

• Ter sido reclassificado como medicamento não sujeito a receita médica; 

• Sempre que da reavaliação do medicamento resulte que o mesmo não pode 

continuar comparticipado. 

 Tanto a classificação dos medicamentos em MSRM ou MNSRM como a decisão de 

comparticipação são procedimentos muito complexos, essenciais e são efetuados de 

acordo com padrões e objetivos específicos. 
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4.1. Atividade desenvolvida 

 No decorrer do meu estágio, principalmente quando me encontrava no atendimento, 

verifiquei que, muitas vezes, os utentes demonstravam falta de compreensão para com o 

farmacêutico quando este recusava efetuar a dispensa de MSRM sem a apresentação de 

receita médica. Esta situação era mais evidente quando os medicamentos em causa não 

eram comparticipados pelo SNS e deu-me a entender que os utentes desvalorizavam estes 

medicamentos, apesar de serem MSRM. Assim, elaborei uns panfletos informativos e falei 

com a DT sobre esta situação em que achei que, como farmacêuticos, podemos e devemos 

ter um papel bastante importante na sensibilização dos utentes para a importância do 

medicamento. 

 

4.1.1. Objetivos 

• Reforçar a importância da receita médica no circuito do medicamento; 

• Esclarecer os utentes sobre a existência de MSRM não comparticipados; 

• Formar e informar os utentes nas questões relativas à comparticipação de 

medicamentos; 

• Promover a literacia em saúde. 

 

4.1.2. Metodologia 

 A atividade consistiu na distribuição e explicação, durante o atendimento, de panfletos 

informativos sobre a classificação dos medicamentos em MSRM, a comparticipação de 

medicamentos, os escalões de comparticipação e a existência de MSRM não 

comparticipados (Anexo VII). 

 

4.1.3. Conclusão 

 A promoção da literacia em saúde deve ser uma preocupação constante do 

farmacêutico, não apenas no que diz respeito à utilização dos medicamentos. Assim, 

utentes informados nas questões relativas à receita médica, MSRM e comparticipações 

tornam mais fácil e eficaz a comunicação do profissional de saúde com o utente.  

 Esta atividade foi bem acolhida por parte dos utentes, que elogiaram a iniciativa, 

disseram não ter conhecimentos sobre o tema e acharam importante a sua aquisição. 
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Conclusão 

 

 O estágio curricular realizado na FC foi um grande desafio. Motivou-me bastante 

durante os seis meses de duração e constituiu uma excelente experiência a nível pessoal 

e profissional.  

 Este estágio permitiu-me experienciar o contexto da farmácia comunitária, perceber o 

seu funcionamento e desenvolver várias competências, como a comunicação, a 

responsabilidade, a autonomia, o espírito de equipa, a organização e a proatividade.  

 O atendimento foi a parte mais desafiante, em que senti mais dificuldades, em que 

pedi mais ajuda, mas também aquela que me trouxe mais competências e conhecimentos, 

que me obrigou a rever conhecimentos e a realizar pesquisas para poder responder às 

questões dos utentes.  

 No que diz respeito aos trabalhos realizados, penso que os objetivos a que me tinha 

proposto foram cumpridos e o feedback foi bastante positivo. Durante a realização destes 

trabalhos, constatei que o farmacêutico tem um enorme papel na promoção da literacia em 

saúde e que o contacto com os utentes reforça a ligação entre este e o farmacêutico, bem 

como valoriza o trabalho do mesmo.  

 No entanto, tudo isto só foi possível devido ao trabalho de equipa e à entreajuda 

constante entre a equipa da FC, que esteve sempre disponível para me ajudar, esclarecer, 

ensinar e que foi um enorme contributo para a minha formação. 

 Tenho a certeza que os conhecimentos e competências adquiridos serão muito úteis 

no decorrer do meu percurso profissional. 
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Anexos 

 

Anexo I – Guia de tratamento da receita desmaterializada. 
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Anexo II - Receita materializada e guia de tratamento. 
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Anexo III – Receita manual. 
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Anexo IV – Cartazes publicitários. 
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Anexo V – Panfletos “Semana do Coração”. 

 

 

 



53 

 

 

 

 



54 

Anexo VI - Apresentação “Ser Farmacêutico”. 
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Anexo VII - Panfletos “Porque existem medicamentos sujeitos a receita médica 

não comparticipados?”. 

 

 



 

 


