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Resumo 
 

O presente relatório foi realizado no âmbito do estágio curricular que 

conclui o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Incide, portanto, nos 

6 meses de estágio na Farmácia Outeiro do Linho. 

 Iniciei esse período com os conhecimentos que adquiri ao longo dos anos 

na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e com a experiência de 

trabalho paralelo numa parafarmácia. Não foi apenas um período de aplicação 

de conhecimentos; foi, sobretudo, um período de aprendizagem. O estágio 

curricular é uma excelente oportunidade para conhecermos melhor a realidade 

da nossa futura profissão, incluindo as falhas que ainda existem e perceber de 

que forma podemos ser uma mais valia no meio. 

 Este relatório procura compilar a experiência e conhecimentos que este 

estágio me trouxe e encontra-se dividido dividido em duas partes: a primeira 

parte descreve a organização e funcionamento normal da Farmácia Outeiro do 

Linho; a segunda parte incide em temas que se revelaram pertinentes ao longo 

do estágio e que me pareceram interessantes. A segunda parte do relatório foi 

particularmente desafiante para mim, uma vez que se tornou complicado 

conciliar o meu horário laboral normal com o horário do estágio, e ainda conjugar 

tempo para desenvolver estes temas. Durante o estágio, deparei-me com muitas 

temas que mereciam destaque neste relatório mas, infelizmente, não tive 

oportunidade de os desenvolver a todos, nem de desenvolver tão 

aprofundadamente como gostaria os que consegui. 

 Apresento o fruto do esforço feito nestes seis meses de estágio, com a 

consciência que nada teria sido possível sem a compreensão demonstrada pela 

direção da Farmácia Outeiro do Linho e da minha entidade empregadora, bem 

como a paciência inesgotável das pessoas que me são próximas. 
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PARTE 1 

 
1. Introdução 
Serve o presente relatório para descrever e explorar as atividades 

desenvolvidas durante o meu estágio profissionalizante na Farmácia Outeiro do 

Linho. Encontra-se dividido em duas partes, sendo que na primeira parte 

descrevo as atividades para o normal funcionamento da FOL e, na segunda 

parte, desenvolvo alguns temas que considerei pertinentes, relativos a este 

período de estágio. 

O maior desafio do meu estágio foi alcançar uma harmonia entre o horário de 

estágio e o horário laboral do emprego que mantive paralelamente. Para resolver 

esta situação contribuiu em muito a compreensão da Dr.ª Débora, diretora 

técnica e proprietária da Farmácia Outeiro do Linho, que me deu as condições 

necessárias para flexibilizar o meu horário e, ao mesmo tempo, mantê-lo 

disciplinado, para que não se perdesse o espírito profissional do estágio. 

Assim sendo, o compromisso que alcancei com a FOL e com a minha 

entidade patronal foi apresentar-me na FOL de segunda a quinta, e no meu 

emprego de sexta a domingo. Contudo, ocorreram incompatibilidades em certos 

dias, que resultaram em ter de trabalhar nos dois sítios no mesmo dia. 

O lado positivo de ter um emprego paralelo ao estágio é este consistir em 

atendimento ao público numa parafarmácia. Este emprego que mantenho há, 4 

anos, aproximadamente, permitiu-me adaptar rapidamente ao ambiente de 

trabalho na farmácia e levou a que, desde cedo, me confiassem tarefas 

importantes, como o atendimento ao público de forma autónoma durante os 

primeiros dias de estágio. 

Segue um cronograma com as atividades que realizei durante o estágio na 

FOL: 

Atividades Realizadas FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 
Pós-

estágio 

Atendimento ao Público         

Elaboração de Manipulados         

Determinação de Parâmetros Bioquímicos         

Receção e armazenamento de mercadoria         

Outras tarefas de gestão da farmácia         

Tema “Rinite Medicamentosa”         

Tema “Tratamentos alternativos para 
escabiose” 

        

Tema “Medicamentos Genéricos”         

Tema “Seguimento Farmacoterapêutico”         
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2. Organização e instalações da Farmácia Outeiro do Linho 

2.1. Localização 
A Farmácia Outeiro do Linho (FOL) situa-se na Travessa Vasco da Gama, 

nº21, em Valongo. Trata-se de uma zona residencial, mas perto de uma 

superfície comercial. Os acessos são fáceis não só para utentes valonguenses, 

mas também para utentes vindos de Baguim do Monte e Ermesinde. 

2.2. Espaço físico 
As instalações da farmácia respeitam o artigo 29º do Decreto-Lei nº307/2007 

de 31 de agosto, que designa que as farmácias deverão dispor de uma sala de 

atendimento ao público, armazém, laboratório e instalações sanitárias.1 O 

espaço físico da FOL divide-se em 2 pisos. No primeiro piso (que se encontra ao 

nível da rua), encontra-se a sala de atendimento ao público, o escritório da 

Direção Técnica e ainda um espaço de receção e conferência de encomendas. 

No piso inferior, encontra-se o armazém, o laboratório, uma sala de apoio e as 

instalações sanitárias. 

Existem duas entradas. Uma delas, situada à frente da farmácia, dá acesso 

direto à sala de atendimento, sendo destinada a ser utilizada pelos utentes. Esta 

entrada é de acesso fácil a cidadãos portadores de deficiências motoras, como 

é indicado no artigo 10º do mesmo Decreto-Lei. Uma outra entrada situa-se na 

lateral do edifício e dá acesso direto à sala de receção e conferência de 

encomendas, sendo utilizada para receber encomendas dos armazenistas1. 

Estas duas entradas, existentes na FOL, têm como vantagem a entrega de 

mercadorias não se cruzar com o utente, mantendo a zona de atendimento 

confortável quer para quem está a ser atendido como para quem aguarda a sua 

vez. 

No exterior, a farmácia está identificada pelas palavras “Farmácia Outeiro do 

Linho” e por uma cruz verde. Na entrada, é também visível o horário de 

funcionamento da farmácia, o mapa das farmácias de serviço e o nome da 

diretora técnica da farmácia. No interior, a farmácia tem também afixada a 

indicação da existência de um livro de reclamações e ainda os descontos que 

são aplicados no preço dos medicamentos, pela farmácia. No caso da FOL, é 

aplicado um desconto de 5%, aos sócios da Associação de Socorros Mútuos de 

São Bento das Pêras, na compra de medicamentos de venda livre e 

medicamentos comparticipados com PVP inferior a 50€.  

2.3. Horário de Funcionamento 
Sendo que a farmácia está inserida numa área residencial e que os utentes 

são na sua maioria residentes locais, esta mantém-se aberta até à meia-noite, 

de segunda-feira a sexta-feira. Desta forma, os utentes podem-se deslocar à 

farmácia após o seu horário laboral. 

Durante a semana, a farmácia abre das 9h à meia-noite, e, durante o sábado, 

abre das 9h às 19h, estando fechada durante o Domingo. O horário vigora, 

portanto, em conformidade com o Decreto-Lei nº277/2012 de 12 de setembro2. 
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2.4. Sistema Informático 

A farmácia está equipada com quatro postos de atendimento, nos quais está 

instalado o Sifarma 2000, bem como os gadgets dos armazenistas mais 

requisitados pela farmácia, de forma a facilitar a encomenda de medicamentos 

para os utentes, no ato do atendimento. Existem mais dois computadores 

equipados com o Sifarma 2000 na farmácia, um no escritório e outro na sala de 

receção e conferência de encomendas. 

O Sifarma 2000 é utilizado na FOL para grande parte das atividades vitais da 

farmácia. É uma ferramenta essencial no atendimento, na realização e receção 

de encomendas, gestão de stocks, e apresenta muitas outras funcionalidades. 

Nunca tinha contactado com este software, e apesar do mesmo aparentar 

alguma complexidade, a adaptação foi rápida. O funcionamento básico para o 

atendimento aprende-se facilmente. À medida que foram surgindo situações 

mais complexas, fui aprendendo outras funcionalidades do programa e ficando 

mais ágil a utilizá-lo. Os colegas da FOL foram fundamentais para este processo 

de aprendizagem, ao me introduzirem ao programa e esclarecerem todas as 

dúvidas que iam surgindo, bem como ao darem-me dicas para ser mais eficaz a 

utilizá-lo. 

2.5. Recursos humanos 

Segundo o artigo 23º do Decreto-Lei 307/2007 de 31 de agosto, o quadro 

farmacêutico de uma farmácia deve ser composto por pelo menos um diretor 

técnico e outro farmacêutico, que poderão ser coadjuvados por técnicos de 

farmácia ou outro pessoal devidamente habilitado1. 

Na Farmácia Outeiro do Linho o quadro de pessoal é composto pelos 

seguintes elementos: 

Débora Vinha Farmacêutico – Diretora técnica 

Raquel Fonseca Farmacêutica Substituta 

Jorge Ferreira Farmacêutico 

Ana Sílvia Gião Farmacêutica 

Nuno Duarte Técnico de farmácia 

Ricardo Cardoso Técnico de farmácia 

Iolanda Andrade Auxiliar de farmácia 

 

Trata-se de uma equipa jovem, que se relaciona muito bem entre si, e nal 

qual me consegui integrar rapidamente. A FOL é uma farmácia recetiva a 

estagiários de várias faculdades e tive a oportunidade de trabalhar na farmácia 

ao mesmo tempo que outros colegas da CESPU e da ESS. 

3. Gestão de stocks 
Na gestão de stocks de uma farmácia procura-se alcançar um equilíbrio 

entre as vendas e a entrada de produtos na farmácia. Para isso, é preciso ter em 

conta as vendas dos meses anteriores, a sazonalidade da saída de certos 

produtos e ainda a publicidade, negativa e positiva, a que certos produtos estão 

expostos. É importante ainda ter em conta as condições dadas pelos laboratórios 
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e armazenistas, como descontos, que poderão fazer variar o investimento que a 

farmácia está disposta a fazer. 

3.1. Gestão de encomendas 

Na Farmácia Outeiro do Linho, são então definidos valores mínimos e 

máximos de stock para cada produto, tendo em conta sobretudo dois dos fatores 

referidos anteriormente: as vendas anteriores e a sazonalidade. A manutenção 

dos stocks dentro desses limites estabelecidos é assegurada por encomendas 

diárias efetuadas a três armazenistas (OCP, Cooprofar e Alliance Healthcare). A 

vantagem de encomendar a armazenistas é, sobretudo, a rapidez da entrega. 

Estas eram feitas primariamente pela Dr.ª Débora Vinha, mas, na sua ausência, 

a tarefa podia recair sobre outro elemento da equipa. Naturalmente, nunca fui 

responsável por fazer nenhuma destas encomendas diárias, mas, ao observar 

frequentemente esta tarefa a ser realizada, percebi rapidamente que exige muita 

experiência. 

As compras feitas diretamente aos laboratórios são feitas pontualmente e sob 

um ponto de vista estratégico. São compras maiores, feitas tendo em conta a 

sua vantagem económica e visam suprir as necessidades da farmácia a um 

prazo mais longo do que as encomendas feitas aos armazenistas. 

Durante o atendimento, para suprir as necessidades dos utentes, por vezes 

é necessário recorrer a encomendas aos armazenistas de produtos que por 

algum motivo estão em rutura na farmácia. Os pedidos feitos nesta situação são 

normalmente entregues aquando da entrega diária. Durante o meu estágio, fiz 

este tipo de encomendas várias vezes por dia. Ainda que a FOL apostasse em 

ter uma vasta gama de genéricos para cada substância ativa, por vezes surgiam 

situações em que estes esgotavam, ou era requisitado um produto de rara 

procura, que não existia no stock.  

Por vezes, fazia encomendas de produtos que não existiam normalmente na 

farmácia, mas com os quais já tinha contatado em experiências anteriores no 

meu emprego. Por exemplo, numa ocasião um utente pediu um desinfetante 

líquido para biberões e chupetas. Os colegas informaram-me que não 

costumavam ter nada do género na farmácia e então encomendei um dos 

desinfetantes que conhecia da parafarmácia onde trabalho. 

Desde 15 de fevereiro de 2016, passou a estar em vigor em todo o território 

nacional o projeto “Via verde”. Consiste numa via especial para adquirir 

medicamentos, estipulados numa lista, que pode ser utilizada pela farmácia 

quando não tem stock do medicamento. Com base numa receita médica válida, 

a farmácia faz uma encomenda via-verde a um distribuidor aderente, que deverá 

satisfazer o pedido com um stock reservado para este efeito, num período de 48 

horas. Recorri a este serviço várias vezes durante o meu estágio. Sobretudo por  

existirem medicamentos racionados pelos distribuidores, para não falharem no 

abastecimento de todas as farmácias, e que, normalmente, só era possível 

encomendá-los por Via Verde. O Lovenox® injetável, em qualquer dosagem, é 

um exemplo. 
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3.2. Receção de encomendas e armazenamento 

Na FOL, as encomendas são processadas na área de receção no menor 

espaço de tempo possível. A receção é feita informaticamente no Sifarma 2000, 

tendo o operador, que faz a receção, de prestar especial atenção à conformidade 

com a fatura da respetiva encomenda, às validades e PVP dos produtos. 

Esta tarefa foi das primeiras que me foram ensinadas na farmácia e 

alternávamos entre os estagiários a execução da mesma. Diariamente, 

iniciávamos de forma autónoma a receção das encomendas que iam chegando.  

Após a receção, os produtos são arrumados da seguinte forma: primeiro 

repõe-se o stock nas gavetas e expositores na sala de atendimento, de seguida 

leva-se para os armários de reforço que existem no piso superior da FOL, de 

mais fácil acesso, e só depois se acomoda os excessos no armazém. Todo o 

processo de arrumação é feito tendo em conta o princípio de que os produtos 

cuja validade expira mais cedo, devem ser de mais fácil acesso, para serem 

escoados primeiro. 

O acondicionamento deve obedecer a condições de temperatura e humidade 

que garantam a não-alteração da qualidade dos produtos. Na FOL estes 

parâmetros são controlados em todas as divisões onde se encontram 

medicamentos, matérias-primas ou outros produtos sujeitos a alteração. Desta 

forma, certifica-se que os medicamentos estão dentro dos valores estipulados 

pelo Infarmed, entre 20-25ºC de temperatura e 45-65% de humidade relativa. 

Existe também um frigorífico para os medicamentos que exigem ser conservados 

a temperaturas inferiores. 

3.3. Devoluções 
Durante o processo de receção poderão ser detetadas situações irregulares, 

como, por exemplo, produtos danificados, produtos pedidos por engano, 

produtos que não foram encomendados, etc. Nestas situações, procede-se à 

devolução dos mesmos ao remetente. As devoluções são também processadas 

no sistema SIFARMA 2000, em que são geradas três notas de devolução. Uma 

será arquivada na farmácia, enquanto as outras duas deverão seguir com o 

produto, para o fornecedor. 

Por vezes, e por variados motivos, o INFARMED emite circulares informativas 

para a recolha de um determinado medicamento ou lote de um medicamento. 

Este tipo de devolução também pode ser despontado pelo detentor da 

autorização de introdução no mercado. O processo é igualmente feito no 

SIFARMA 2000. 

Na FOL, é emitida mensalmente uma lista dos produtos cujo prazo de 

validade seja igual ou inferior a 4 meses. A lista é analisada, as validades são 

corrigidas nos casos em que é aplicável e os produtos que, de facto, se 

encontram perto do fim do prazo de validade são devolvidos aos armazenistas 

ou laboratório do qual foram adquiridos. Por norma, os laboratórios aceitam 

medicamentos cujo prazo de validade termine 4 meses depois da data presente, 
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ou que não tenha terminado há mais de 2 meses. Existem, contudo, exceções a 

estas normas e não deve, portanto, ser tomada como regra geral. 

Esporadicamente, fui incumbido de fazer devoluções a armazenistas, sendo 

que a maioria das vezes esta era motivada por erros na encomenda ou 

desistências de encomendas de utentes.  

4. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde 

4.1. Tipos de produtos disponíveis na Farmácia Outeiro do 

Linho 

Em farmácia comunitária existe uma grande variedade de produtos. Na FOL, 

podemos encontrar os seguintes grupos de produtos: 

• Medicamentos Sujeitos a Receita Médica - MSRM; 

• Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica – MNSRM (incluindo 

homeopáticos); 

• Medicamentos Para Uso Veterinário; 

• Dispositivos Médicos; 

• Produtos dietéticos e Suplementos Alimentares; 

• Produtos de Cosmética e Higiene; 

• Puericultura. 

Devido à minha experiência profissional, estava familiarizado com muitos 

destes produtos e sentia-me apto a fazer o seu aconselhamento. Por este 

motivo, e por estar habituado a lidar com clientes no contexto de venda e 

aconselhamento de MNSRM, entre outros produtos, passei muito rapidamente a 

fazer atendimento de forma autónoma. 

4.1.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Quando a utilização de um medicamento coloca em risco a saúde do doente 

sem vigilância médica, quando não são utilizados para os fins a que se destinam, 

quando potencialmente possuem efeitos pouco conhecidos ou são destinados a 

administração parentérica, os medicamentos são sujeitos a receita médica, 

segundo o artigo nº114 do Estatuto do Medicamento, Decreto-Lei nº 176/20063. 

Uma das atividades de maior responsabilidade para o farmacêutico, e das 

que mais caracteriza a profissão, é a dispensa de Medicamentos Sujeitos a 

Receita Médica. O papel do farmacêutico é, sobretudo, relevante na validação 

biofarmacológica. 

Os MSRM podem ainda ser classificados em 4 categorias: 

• Medicamentos de receita médica não-renovável: indicados para 

tratamentos pontuais, normalmente relacionados com doenças agudas. 

As receitas apresentam uma validade de 30 dias; 

• Medicamentos de receita médica renovável: destinados a tratamentos de 

longa duração ou a doenças crónicas. Por este motivo, as receitas 

poderão ser emitidas com seis meses de validade e em triplicado, para 

que o paciente possa levantar a medicação mais do que uma vez; 
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• Medicamentos de receita médica restrita: destinados a uso exclusivo 

hospitalar, em pacientes cujo diagnóstico só pode ser feito em hospitais 

ou em tratamento ambulatório; 

• Medicamentos de receita médica especial: normalmente estupefacientes 

e psicotrópicos que incluem substâncias cujo consumo é suscetível de 

criar toxicodependência ou que poderão ser utilizadas para fins ilegais. 

Esta era a categoria de medicamentos com que estava menos familiarizado 

e na qual sentia maior espaço para evoluir enquanto farmacêutico. Apesar de 

falarmos em muitos deles ao longo do MICF, é necessária alguma experiência 

para associar uma substância ativa aos respetivos medicamentos de referência. 

Reconhecer os diferentes laboratórios de genéricos também é importante, pela 

enorme quantidade de utentes que identificam os medicamentos que tomam 

pelo formato e cor da embalagem. 

Há medida que fui ganhando experiência na dispensa deste tipo de 

medicamentos, comecei a ficar mais apto a detetar possíveis falhas na 

prescrição. Por exemplo, por vezes apareciam utentes com receitas diferentes, 

para a mesma pessoa, que continham medicamentos diferentes para o mesmo 

efeito. Esta situação pode ser normal mas, em alguns casos, percebemos que 

isto aconteceu porque o utente não informou o médico prescritor de que já 

tomava medicação para o efeito. Lembro-me também de lapsos na indicação da 

posologia, sobretudo nas receitas manuais. Por vezes, notávamos posologias 

fora do comum que, após contatar o médico prescritor, percebíamos tratar-se de 

um um erro, que esclarecíamos ao utente. 

No início, é um pouco complicado estarmos atentos a esses pormenores, 

mas é uma tarefa importante do farmacêutico e exige uma aplicação constante 

de conhecimentos científicos. Contudo, assim que conseguimos desempenhar 

bem esta função, podemos ter um impacto realmente positivo na saúde dos 

utentes, que poderiam, por erros humanos compreensíveis, ver a sua saúde 

prejudicada. 

 

4.1.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica não estão abrangidos pelo 

artigo nº114 do Decreto-lei nº176/2006 de 30 de agosto. São medicamentos cuja 

dispensa não requer uma receita médica, normalmente não são comparticipados 

pelo Estado, e que são passíveis de serem usados como automedicação, sem 

grandes riscos para o doente3. 

O papel do farmacêutico é particularmente importante na dispensa deste tipo 

de medicamentos. Enquanto os MSRM são normalmente prescritos ao utente, 

com indicações médicas acerca da toma e cuidados a ter, estes medicamentos 

não têm essa vertente. Nesse sentido, cabe ao farmacêutico informar o doente 

sobre efeitos e cuidados a ter com a toma, por exemplo. Um farmacêutico deve 

ter um profundo conhecimento sobre este tipo de medicação, pois quando um 

utente se dirige a uma farmácia em busca de aconselhamento farmacêutico, 
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estes são os únicos medicamentos que o farmacêutico pode dispensar 

legalmente (se aplicável, claro). 

Existe uma lista de MNSRM de venda exclusiva nas farmácias. Contudo, os 

MNSRM que não fazem parte dessa lista também podem ser vendidos fora das 

farmácias, em locais devidamente autorizados pelo Infarmed segundo o Decreto-

lei nº 238/2007 de 11 de junho. A venda de medicamentos nestes locais peca 

pela escassa experiência e formação dos vendedores, a quem, por diversas 

vezes, é solicitado aconselhamento farmacêutico, por cidadãos mais desatentos. 

Estas situações dificultam a luta pelo uso responsável pelo medicamento4. 

Na categoria dos MNSRM incluem-se medicamentos homeopáticos, que de 

acordo com o artigo nº 137 do Decreto-Lei 176/2006, estão sujeitos a um regime 

simplificado quando apresentam as seguintes caraterísticas3: 

• Administração por via oral ou externa;  

• Grau de diluição que garanta a inocuidade: 

o ≤ que uma parte de 10.000 de tintura-mãe; 

o ≤ que 1/100 da mais pequena dose eventualmente utilizada em 

substâncias ativas de medicamentos alopáticos sujeitos a receita 

médica. 

Devido à minha experiência profissional acima referida, sempre me senti ágil 

no aconselhamento deste tipo de medicamentos. Foi apenas necessário inteirar-

me de quais os medicamentos com que a farmácia trabalhava mais 

frequentemente. 

Neste campo consegui ser, desde o início, mais ativo na educação do utente. 

Era muito frequente utentes procurarem medicamentos para automedicação, 

que, após uma conversa com os mesmos, percebíamos que seria feita de forma 

errada.  

Por exemplo, era muito comum pedirem um antigripal e paracetamol, para a 

gripe. Os antigripais são, na sua grande maioria, compostos por uma associação 

de paracetamol com um anti-histamínico. Quando explicado ao utente que o 

antigripal já continha paracetamol e que não convinha tomar junto com o outro 

comprimido paracetamol, normalmente desistiam da compra do antigripal. A 

intervenção, nestes casos, é essencial para evitar uma sobredosagem de 

paracetamol. Dentro da automedicação, também me recordo de um senhor que 

estava a tomar há alguns dias Griponal® (Maleato de clorofenamina 4 mg + 

Paracetamol 500 mg) para aliviar a sua tosse com expetoração e que queria 

levar mais para continuar a tratamento. Conversámos e o senhor percebeu que 

não tinha feito a melhor escolha, sobretudo porque o único sintoma que 

apresentava era tosse e não tinha febre, nem congestão nasal associada, e 

acabou por levar Fluimucil® 600 mg, em comprimidos efervescentes, para uma 

toma única diária. Uma situação semelhante ocorreu com um outro utente que 

estava a tomar Guronsan® também para a tosse com expetoração. O senhor 

acabou também por perceber que não era a melhor opção e levou medicação 

mais adequada. 
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4.1.3. Medicamentos de uso veterinário 

Enquanto os medicamentos de uso humano são legislados pelo INFARMED, 

de acordo com o Decreto-Lei nº 148/2008 de 29 de julho os medicamentos de 

uso veterinário são da jurisdição da Direção-Geral de Veterinária (DGV). Esta é 

então responsável pelo controlo da qualidade, segurança e eficácia dos 

mesmos5. 

O papel do farmacêutico é importante na dispensa deste tipo de 

medicamentos, uma vez que o conhecimento da população geral sobre estes 

medicamentos é mais limitado. 

Na FOL, a procura deste tipo de produtos era sobretudo de desparasitantes 

internos e contracetivos. Quando procuravam medicamentos para tratar outro 

tipo de situações, como inflamações ou infeções, normalmente os utentes 

vinham encaminhados do médico veterinário. Por vezes, traziam receitas de 

antibióticos normalmente utilizados em humanos, com tomas adaptadas ao peso 

e metabolismo do animal em questão. 

4.1.4. Produto de cosmética e higiene corporal 

De acordo com o Decreto-Lei nº296/98 de 25 de setembro, são considerados 

produtos de cosmética e higiene corporal, qualquer substância ou mistura 

destinada a ser colocada em “contato com diversas partes superficiais do corpo 

humano, designadamente epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e 

órgãos genitais externos, ou com os dentes e mucosas bucais” com o principal 

objetivo de os “limpar, perfumar, modificar, modificar o seu aspeto e ou proteger 

ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais”6. 

Estes produtos são regulados pelos decretos-Lei nº189/2008 de 24 de 

setembro e nº115/2009 de 18 de maio, estando a sua fiscalização sob a alçada 

do Infarmed7,8. 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal apresentam um peso 

importante nas vendas da farmácia, quer por receita médica de dermatologistas, 

quer por iniciativa própria do utente, que procura aconselhamento farmacêutico 

nesta área. Vários fatores levam a este procura, como, por exemplo, a crescente 

prevalência de pele atópica em crianças e recém-nascidos. 

Existe uma grande variedade de marcas e de gamas dentro de cada produto 

de cosmética e higiene corporal. Enquanto esta variedade permite uma maior 

flexibilidade na dispensa deste tipo de produtos e oferece maior opção de 

escolha ao utente, exige ao farmacêutico uma formação contínua nesta área. 

Nesse sentido, os laboratórios disponibilizam com frequência formações sobre 

os seus produtos, sendo que, por vezes, se deslocam às farmácias a fim de 

estimular as vendas dos seus produtos. 

Também nesta área já me sentia à vontade para aconselhar, uma vez que já 

estava habituado a lidar com uma gama grande deste tipo de produtos na 

parafarmácia onde trabalho. Todavia, algumas marcas eram novas para mim, 

mas com a ajuda dos colegas da FOL e ao extrapolar os meus conhecimentos 



10 
 

de outros laboratórios, consegui, a certa altura do estágio, estar apto a 

aconselhar essas marcas também. 

4.1.5. Dispositivos Médicos 

São considerados dispositivos médicos, de acordo com o Decreto-Lei 

nº145/2009, de 17 de junho, aparelhos, equipamentos, softwares ou materiais 

que utilizados em conjunto ou isoladamente tenham um efeito no corpo humano 

que não seja principalmente alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos. Estes dispositivos têm como fim diagnóstico, prevenção, 

controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência9. 

Os dispositivos médicos estão divididos em 3 classes de risco, que se 

baseiam em fatores como a duração de contacto do dispositivo com o corpo 

humano, o local de utilização, se se trata de um método invasivo ou não e ainda 

outros riscos decorrentes do fabrico e da utilização: 

• Classe I – Risco baixo; 

• Classe IIa e IIb – Risco médio; 

• Classe III – Risco alto. 

Em farmácia comunitária, o papel do farmacêutico na dispensa deste tipo de 

produtos incide mais no esclarecimento de dúvidas e explicação relativamente 

ao funcionamento e manutenção dos dispositivos médicos, bem como os 

cuidados a ter com a sua utilização. 

4.1.6. Puericultura 

A puericultura é, por definição, uma subespecialidade da pediatria dedicada 

ao cuidado de crianças desde o seu nascimento e durante os primeiros anos de 

vida. Os produtos de puericultura, que incluem chupetas e biberons, por 

exemplo, são facilmente adquiridos em grandes superfícies comerciais, incluindo 

hipermercados. Contudo, ainda são procurados nas farmácias, não só devido à 

proximidade como também quando se procura algum tipo aconselhamento. 

4.1.7. Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares são produtos que se apresentam sob a forma 

de cápsulas, comprimidos, pós, ampolas, ou outras formas farmacêuticas, 

compostos por nutrientes, como vitaminas, minerais, ácidos gordos essenciais, 

fibras, etc., cujo objetivo principal será complementar um regime alimentar 

normal. 

De acordo com o Decreto-Lei nº118/2015 de 23 de junho, os suplementos só 

podem ser colocados à venda sob forma de produto pré-embalado e está sujeito 

a algumas regras específicas de rotulagem. Nesta deverá estar indicada a 

composição do produto, qual a toma diária recomenda e não podem ser 

atribuídas propriedades preventivas ou curativas de doenças. No sentido de 

proteger e informar o consumidor a Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

(que controla este tipo de produtos) definiu uma lista de frases que poderão estar 

inscritas no rótulo e embalagem dos suplementos alimentares10. 
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O papel do farmacêutico na dispensa destes produtos passa pelo 

aconselhamento e pela sensibilização de que estes produtos não devem 

substituir uma alimentação equilibrada. 

Trata-se de uma área na qual também me sentia à vontade, mas também tive 

oportunidade de aprender e expandir o meu conhecimento, sobretudo pela 

experiência partilhada pelos colegas e pelas visitas dos laboratórios à farmácia. 

Havia muita procura de suplementos para queda de cabelo sazonal, para 

grávidas, para prática de desporto regular e outros multivitamínicos mais 

completos. Tive várias experiências positivas com utentes a quem aconselhei 

suplementos de magnésio por expressarem problemas musculares ou por se 

sentirem mais em baixo psicologicamente. 

4.1.8. Produtos dietéticos para alimentação especial 

De acordo com o Decreto-Lei 216/2008 de 11 de novembro, tratam-se de 

alimentos sujeitos a um processamento e formulação especial destinados a fins 

medicinais específicos. São dirigidos para, por exemplo, doentes com 

capacidade alterada para ingerir, digerir ou excretar alimentos mais comuns ou 

nutrientes neles contidos11. 

Estes encontram-se divididos em 3 categorias: 

• Produtos alimentares nutricionalmente completos, com fórmula dietética 

padrão, que podem ser utilizados como fonte alimentar única; 

• Produtos alimentares nutricionalmente completos, com fórmula dietética 

adaptada a uma anomalia ou situação sanitária específica do doente, que 

podem ser utilizados como fonte alimentar única; 

• Produtos alimentares nutricionalmente incompletos, com fórmula dietética 

padrão ou adaptada a uma anomalia ou situação sanitária específica do 

doente, que não podem ser utilizados como fonte alimentar única. 

Em qualquer uma das três categorias em que se encaixe o produto dietético, 

este deve ser sempre consumido sob supervisão médica. 

4.1.9. Manipulados 

De forma a colmatar as lacunas que a indústria farmacêutica não consegue 

cobrir, existe a necessidade de criar medicamentos manipulados na farmácia de 

oficina. As lacunas são criadas quer por não serem produzidos pela indústria, 

quer por ser necessário adaptar a posologia ao utente. 

Por definição, um medicamento manipulado trata-se de uma fórmula 

magistral preparada segundo as indicações de uma farmacopeia ou de um 

formulário, em farmácia de oficina ou hospitalar, sob a responsabilidade de um 

farmacêutico. A produção destes medicamentos na FOL é uma prática 

recorrente, sendo este tópico desenvolvido posteriormente, neste relatório.  

4.2. Prescrição Médica 

No início do meu estágio, existiam dois tipos de receitas médicas: 

• Receita médica eletrónica; 
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• Receita médica pré-impressa. 

As receitas médicas eletrónicas foram introduzidas com o objetivo de 

aumentar a segurança, facilitar a comunicação entre os profissionais de saúde e 

agilizar todo o processo de aviamento de receituário. Contudo, existem algumas 

exceções que permitem aos médicos fazerem prescrições de medicação 

manuais (pré-impressa)12: 

• Falência do sistema informático; 

• Inadaptação do prescritor, devidamente fundamentada e validada pela 

ordem profissional; 

• Prescrição ao domicílio; 

• Limite máximo de 40 receitas médicas por mês. 

Durante o meu estágio foram introduzidas as receitas médicas eletrónicas 

desmaterializadas. Estas diferem das antigas por não necessitarem de suporte 

físico, como irá ser explicado mais à frente, e visam vir substituir totalmente as 

receitas médicas materializadas. Enquanto o processo decorre, estas últimas 

continuarão a circular. 

4.2.1. Receita Médica Eletrónica Materializada 

A receita médica eletrónica materializada deve apresentar os seguintes 

campos12: 

• Número de receita – com 19 dígitos gerados, normalmente, pelo Sistema 

Central de Prescrição; 

• Identificação do local de prescrição; 

• Identificação do prescritor – Nome, especialidade, contacto telefónico e 

número de cédula profissional; 

• Identificação do utente – Nome, número de utente e regime de 

comparticipação de medicamentos; 

• Entidade financeira responsável pelo pagamento ou comparticipação dos 

medicamentos da receita; 

• Identificação do medicamento: 

o Denominação Comum Internacional (DCI); 

o Dosagem; 

o Forma farmacêutica; 

o Dimensão da embalagem; 

o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

(CNPEM) – código que agrupa DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

tipo de embalagem e número de unidade; 

o Posologia – Intervalo de administração e duração do tratamento; 

o Número de embalagens. 

• Justificação técnica sempre que a prescrição for feita por nome comercial, 

ao abrigo de alguma exceção; 

• Identificação de regime especial de comparticipação –em casos em que 

são aplicáveis diplomas que concedem comparticipações especiais aos 

medicamentos e outros produtos; 
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• Data de prescrição; 

• Assinatura do prescritor. 

Aquando da prescrição da uma receita médica eletrónica é também gerada 

uma guia de tratamento. Esta é destinada ao utente e deverá conter a seguinte 

informação12: 

• Número da receita; 

• Local de prescrição; 

• Informação relativa ao médico prescritor – Nome e contacto telefónico; 

• Identificação do utente; 

• Código de acesso – utilizado no momento da dispensa, para aceder à 

receita; 

• Código de direito de opção – utilizado no momento da dispensa, quando 

o utente opta por um medicamento mais caro do que o valor de referência; 

• Identificação do medicamento e posologia. 

 

4.2.2. Receita Médica Manual 

Como indicado anteriormente, a receita médica manual é apenas permitida 

em determinadas situações excecionais, que devem ser indicadas na própria 

receita. O modelo destas receitas é exclusivo da Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda e foi aprovado pelo Despacho nº15700/2012, de 30 de novembro12,14. 

Tal como as receitas eletrónicas materializadas, estas também apresentam 

alguns campos obrigatórios12: 

• Identificação do local de prescrição ou respetiva vinheta; 

• Vinheta identificativa do prescritor; 

• Especialidade médica, e contato telefónico; 

• Justificação para a utilização da receita manual; 

• Nome e número de utente; 

• Entidade financeira responsável; 

• Regime especial de comparticipação de medicamentos identificado (caso 

se aplique); 

• Identificação do medicamento de acordo com as mesmas regras das 

receitas eletrónicas; 

• Justificação técnica, também sob as mesmas regras das receitas 

eletrónicas; 

• Identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação, quando aplicável; 

• Data da prescrição; 

• Assinatura do Prescritor. 

Para prevenir falsificações, e tornar esta prescrição mais segura, as receitas 

não podem conter rasuras, caligrafias diferentes ou serem escritas com canetas 

diferentes, para serem válidas. Além disso, o número de embalagens deve 

também estar indicado por extenso. 
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4.2.3. Receita Médica Eletrónica Desmaterializada 

A receita médica eletrónica sem papel foi implementada sob o pretexto de 

tornar o processo de emissão e dispensa de receitas mais eficaz e seguro. O 

novo modelo permite a prescrição simultânea de diferentes tipologias de 

medicamentos na mesma receita (comparticipados ou não comparticipados), 

sem o limite de quatro embalagens do modelo anterior12. 

Ao utente é facultado um código de acesso e de dispensa, que estão 

descritos na guia de tratamento, por SMS ou por e-mail. É ainda fornecido um 

“Código de Direito de Opção” para que este possa usufruir desse direito no 

levantamento de medicamentos. Uma outra novidade relativamente ao sistema 

anterior, é que é dada ao utente a possibilidade de aviar apenas parte dos 

produtos prescritos, sendo possível levantar os outros em datas diferentes e 

noutras farmácias12. 

A receita médica eletrónica sem papel é de caráter obrigatório desde 1 de 

setembro de 2016 para todas as entidades do SNS. Contudo, as receitas em 

papel poderão continuar a existir em caso de falência informática ou em 

consultas ao domicílio, por exemplo. 

Apesar de ter notado alguma confusão gerada pela falta de informação dos 

utentes relativamente às novas receitas, penso que, no geral, houve uma 

aceitação positiva. Tornou-se mais simples, e menos burocrático, gerir o 

levantamento da medicação na farmácia. Os maiores problemas surgiam 

quando não era fornecida uma guia de tratamento ao utente e este apenas tinha 

os códigos da receita no telemóvel e ficavam sem saber as informações contidas 

na receita. Essas situações eram facilmente resolvidas na farmácia. 

4.2.4. Renovação e validade de receitas 

As receitas médicas têm, normalmente, um prazo de 30 dias após a sua data 

de emissão. No caso de medicamentos que constem na tabela 2 da Deliberação 

nº173/CD/2011, de 27 de outubro, destinados a tratamentos de longa duração, 

o médico prescritor pode disponibilizar uma receita eletrónica renovável, com 

validade de 6 meses, com emissão de, no máximo, 3 vias da mesma receita, 

tendo como critério a duração do tratamento e o tamanho de cada 

embalagem12,15. 

No caso das receitas médicas eletrónicas desmaterializadas, poderemos ter 

medicamentos cujo aviamento tem prazos de validade diferentes12. 

4.2.5. Prescrição por DCI e exceções 

De acordo com o Decreto-lei nº 11/2012 de 8 de março, a prescrição de 

medicamentos deve ser feita pela Denominação Comum Internacional dos 

mesmos, seguido da forma farmacêutica, dosagem, tamanho da embalagem e 

posologia. Esta regra vem suportar o direito do utente poder optar por qualquer 

medicamento entre os laboratórios que o comercializam, desde que sejam 

similares12,16. 
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Contudo, a prescrição por nome comercial do medicamento ou titular de AIM 

é permitida quando não se trata de um medicamento de marca sem similares, 

ou quando não existem genéricos similares comparticipados12. 

Fora destas condições, um medicamento só pode ser prescrito por nome 

comercial com a devida justificação médica, indicada na receita. Existem três 

justificações possíveis12,17: 

• “Exceção a) do nº3 do art. 6º” – Margem ou índice terapêutico estreito – 

esta justificação só é aplicável a uma lista restrita de medicamentos 

identificados pelo Infarmed, que pode ser consultada na Deliberação 

nº70/CD/2012; 

• “Exceção b) do nº3 do art. 6º – Reação adversa prévia” – esta justificação 

implica a comunicação ao Infarmed de uma reação adversa a um 

determinado medicamento e a um utente em específico. 

• “Exceção c) do nº3 do art. 6º – Continuidade de tratamento superior a 28 

dias” – esta justificação permite na mesma ao utente optar por um 

medicamento similar ao prescrito, desde que tenha um PVP inferior. 

 

4.2.6. Prescrição e Dispensa de Estupefacientes e Psicotrópicos 

A prescrição e dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

está sujeita a um controlo especial.  

Relativamente à prescrição, estes não podem ser prescritos juntamente com 

outros medicamentos. A receita terá de ser isolada, estando sujeita às mesmas 

regras das outras receitas, tirando o facto de ser identificada como Receita 

Especial (RE)12. 

Relativamente à dispensa, o farmacêutico deve introduzir no Sifarma a 

identificação do utente, do médico prescritor e do adquirente. Uma cópia das 

receitas deve ser arquivada na farmácia durante 3 anos, por ordem de 

aviamento, com o nome do adquirente, número de cartão do cidadão, data da 

dispensa e assinatura do farmacêutico13. 

4.2.7. Prescrição e Dispensa de Manipulados 

Os medicamentos manipulados também deverão ser prescritos 

isoladamente, sem outros medicamentos na mesma receita. No anexo do 

despacho nº.18694/2010, 18 de novembro, é possível consultar a lista de 

manipulados que podem ser comparticipados12,18. 

4.2.8. Prescrição e Dispensa de Produtos Dietéticos com Caráter 

Terapêutico 

Os produtos dietéticos estando sob a competência da Direcção-Geral de 

Saúde, e é esta entidade que lista os produtos que poderão ser comparticipados. 

Tal como acontece com os medicamentos manipulados, estes deverão ser 

prescritos isoladamente12,13. 
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4.2.9. Prescrição e Dispensa de Produtos destinados ao Autocontrolo 

da Diabetes mellitus 

Os produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes mellitus também estão 

sujeitos a condições especiais. Tal como os indicados anteriormente, devem ser 

prescritos isoladamente, acrescendo ainda o facto de não poderem ser 

substituídos na farmácia. No caso das receitas eletrónicas não materializadas 

não precisam de ser isolados12,13. 

4.3. Regimes de Comparticipação 
A comparticipação de medicamentos está prevista na lei atual, estando 

explicita no Decreto-Lei nº. 103/2013 de 1 de outubro. A comparticipação é feita 

pelo SNS ou outras entidades acordadas, que financiam uma certa fração do 

preço de um MSRM. O preço a pagar pelo utente na farmácia, por um 

medicamente, irá depender, portanto, do regime de comparticipação a que está 

sujeito13,19. 

A comparticipação é feita, na maioria dos casos, pelo SNS, sendo que esta 

entidade tem também a seu encargo a comparticipação por parte da assistência 

na doença dos militares das forças armadas, da Guarda Nacional Republicana 

(SAD-GNR), da Polícia de Segurança Publica (SAD-PSP) e ainda as 

comparticipações a beneficiários pela Direção Geral de proteção social aos 

trabalhadores em funções públicas (ADSE). 

4.3.1. Regime Geral de Comparticipação de Medicamentos 

No regime geral de comparticipação, o Estado paga pelo utente uma fração 

do PVP dos medicamentos. A fração paga pelo Estado depende do escalão em 

que o medicamento se insere. Os escalões são quatro e dividem os 

medicamentos com base na sua classificação farmacoterapêutica13: 

• Escalão A – comparticipação de 90%; 

• Escalão B – comparticipação de 69%; 

• Escalão C – comparticipação de 37%; 

• Escalão D – comparticipação de 15%. 

 

4.3.2. Regime Especial de Comparticipação de Medicamentos 

Para pensionistas de regime especial o Estado aumenta a sua 

comparticipação: 

• Escalão A – passa para 95%; 

• Escalão B – passa para 84%; 

• Escalão C – passa para 52%; 

• Escalão D – passa para 30%. 

Quando os medicamentos têm preço de venda igual ao inferior ao 5º preço 

mais baixo do seu grupo homogéneo, a comparticipação é de 95% para qualquer 

escalão13. 
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Os medicamentos utilizados em determinadas patologias também podem ter 

uma comparticipação especial pelo Estado, se for referenciado na receita médica 

o devido Despacho13. 

Despacho Patologia Comparticipação 

Despacho nº 13020/2011, de 
20/09 

Doença de 
Alzheimer 

37% (prescrito por 
neurologistas ou 
psiquiatras 

Despacho nº 21094/99, de 14/09 Psicose maníaco-
depressiva 

100% 

Despacho nº 12650/2012, de 
20/09 

Artrite reumatoide e 
espondilite 
anquilosante 

69% 

Despacho nº 6/2010, de 07/05 Psoríase 90% 

 

4.3.3. Outras Comparticipações 

Produtos Comparticipação 

Medicamentos manipulados – A 
comparticipação é feita sob o preço 
calculado após a sua manipulação. 

30% 

Produtos destinados ao autocontrolo 
da diabetes mellitus – Incluem-se 
tiras-tete para determinação de 
glicemia, cetonemia e cetonúria e as 
agulhas, lancetas e seringas 
utilizadas para o efeito. 

100% - agulhas, lancetas e seringas 
85% - tiras-teste 

Produtos dietéticos com carácter 
terapêutico – Quando prescritos nos 
centros de tratamento dos hospitais 
protocolados com o Instituto de 
Genética Médica Dr. Jacinto 
Magalhães (IGM). 

100% 

Câmaras expansoras – Esta 
comparticipação não pode exceder 
os 28€ e é limitada a uma câmara 
expansora por ano. 

80% 

  

4.4. Dispensa e Casos Particulares 

4.4.1. Dispensa de medicamentos por DCI e por nome do 

medicamento ou titular de AIM 

A dispensa de medicamentos por DCI ou por nome do medicamento ou 

titular da AIM são as mais comuns em farmácia comunitárias e seguem os 

esquemas de dispensa no Anexo I e II13. 

4.4.2. Casos Particulares 

Os esquemas de dispensa de medicamentos acima apresentados não são 

inflexíveis nem o único caminho que pode ser seguido. Por vezes, o farmacêutico 

é confrontado com situações que não se enquadram numa situação de dispensa 

comum13. 
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Por exemplo, em situações em que o medicamento que o utente solicita da 

sua receita está esgotado, o farmacêutico poderá, de forma devidamente 

justificada, proceder de uma das seguintes formas: 

• Se o médico tiver prescrito uma embalagem de 60 unidades que está 

indisponível, a farmácia pode dispensar 3 embalagens de 20 unidades; 

• Se o médico prescreveu uma embalagem de 56 unidades que está 

indisponível, a farmácia pode dispensar 1 embalagem de 40 unidade; 

• Se o médico tiver prescrito uma embalagem de 40 unidades (por exemplo) 

e esta estiver indisponível, caso não haja qualquer outra alternativa, a 

farmácia poderá dispensar a embalagem de 60 unidades. 

No caso de uma prescrição manual, se o médico não especificar a dimensão 

da embalagem, a farmácia deve dispensar a embalagem comparticipada de 

menor dimensão13. 

4.4.3. Dispensa offline 

A informatização e desmaterialização de receitas tornam o processo de 

dispensa suscetível a falhas informáticas. Assim sendo, foi necessário encontrar 

alternativas ao método normal de dispensa. É, então, permitido ao software de 

dispensa que funcione em modo offline quando problemas de comunicação o 

impeçam de funcionar online13. 

A informação da dispensa é registada e remetida posteriormente 

No caso de receitas eletrónicas desmaterializadas, a farmácia deve utilizar 

os códigos matriciais existentes na guia de tratamento para proceder à dispensa. 

Os códigos devem ser destacados pelo picotado, ficando a receita inutilizada. 

Nestas situações, caso o utente apenas deseje fazer uma dispensa parcial da 

receita, deixará de poder levantar os medicamentos que sobrarem 

posteriormente13. 

4.5. Conferência de Receituário e Faturação 

No caso das receitas médicas materializadas, um documento de faturação é 

impresso no verso das mesmas. Neste documento constam a identificação da 

farmácia, o preço de cada medicamento, com discriminação do valor que é 

comparticipado pelo Estado e o que é de encargo do utente, e respetivos totais. 

Deve ainda constar o número de registo dos medicamentos, código de barras, 

número da receita, lote, data de dispensa, indicação sobre o direito de opção do 

utente e assinatura do utente13. 

Depois de assinadas, carimbadas e datadas, todas estas receitas são 

verificadas, a fim de detetar algum erro. Sendo detetado algum erro, procede-se 

à sua correção, se possível. As receitas são depois organizadas por organismo 

e lotes de 30 receitas. Cada lote é identificado por verbetes nos quais devem 

constar o nome e código da farmácia, mês da faturação correspondente e tipo e 

número de sequência do lote. Deve ainda constar o valor total dos lotes, 

discriminado em PVP, valor de encargo para o utente e valor comparticipado 

pelo Estado13. 
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Ao fim de cada mês, após o fecho da faturação, todos os lotes de receitas 

que não estejam abrangidas por nenhum subsistema, são enviados para Centro 

de Conferência de Faturas do SNS, juntamente com a fatura mensal 

correspondente ao valor da comparticipação do Estado. Os restantes 

organismos são enviados para a Associação Nacional de Farmácias. 

5. Medicamentos Manipulados 
A manipulação de medicamentos é uma atividade importante na FOL. Estes 

são mais vezes requisitados para tratar afeções cutâneas, capilares e em 

pediatria, em casos em que os medicamentos produzidos pela indústria não 

colmatam as necessidades do utente. 

A comparticipação dos medicamentos manipulados pelo SNS é de 30%, mas 

esta apenas é valida num dos seguintes casos13: 

• Não existe no mercado a especialidade farmacêutica com a forma 

farmacêutica pretendida; 

• Existe uma lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados 

industrialmente; 

• Há necessidade de adaptar a dosagem ou forma farmacêutica a utentes 

com carências específicas. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de fazer diversos manipulados, 

sob a orientação do Prof. Nuno Duarte, no laboratório da FOL.  

Era frequente fazer soluções orais de propanolol a diferentes concentrações, 

para tratamento de duas crianças com hemangiomas, que eram seguidas na 

FOL, com resultados visíveis, muito positivos. Preparei soluções de minoxidil a 

5% para clientes habituais da farmácia, que iam buscar este tipo de produtos 

com frequência. Preparei também, com menor frequência, suspensões orais de 

trimetoprim a 1% e soluções orais de captopril a 0,1%. 

Por um certo período de tempo, também houve um número relativamente 

grande de pedidos de vaselina sulfurada – tema explorado na segunda parte 

deste relatório. 

Estes produtos eram pedidos frequentemente, fazendo parte da atividade 

normal da farmácia. Eu, tal como os outros colegas estagiários, ficamos 

rapidamente aptos a preparar estes manipulados autonomamente.  

6. Seguimento Farmacoterapêutico 
Na FOL, o Professor Nuno Duarte pôs em prática um projeto piloto de 

seguimento farmacoterapêutico, baseado no método de Dáder. Este método 

baseia-se no estudo dos problemas de saúde e história farmacoterapêutica do 

utente. Este assunto é aprofundado na segunda parte deste relatório. 

7. Outros serviços 
Como é habitual em farmácia comunitária, a FOL disponibiliza aos seus 

utentes serviços de saúde. Além de serem administrados injetáveis 
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(gratuitamente), o utente pode ainda utilizar a balança (que mede peso, altura e 

IMC), medir a pressão arterial e ainda realizar alguns testes bioquímicos. 

A pratica destes serviços permitiu-me, sobretudo, evoluir ao nível do 

relacionamento com o utente. Aprendi a expressar de forma simples o significado 

dos resultados que eram obtidos nos testes realizados, a comunicar de forma 

não-alarmante quando os resultados não eram bons e a incentivar o cuidado, 

mesmo com os resultados eram positivos. Alguns utentes vinham nervosos 

solicitar este tipo de serviços; aprendi a conversar com eles de forma a acalmá-

los, dentro do possível. No geral, esta experiência permitiu-me desenvolver 

competências de comunicação com o utente. 

7.1. Medição de Pressão Arterial 
A medição da pressão arterial é um serviço de particular importância. A 

hipertensão arterial afeta uma porção de relevante dimensão da população 

portuguesa. A crescente preocupação com as doenças cardiovasculares a que 

predispõe, leva a que as pessoas procurem cada vez mais fazer o seu controlo. 

Na FOL é frequente receber-se utentes que desejam fazer medições semanais, 

para controlo deste parâmetro. A farmácia fornece a estes utentes um cartão 

onde o mesmo pode anotar a pressão sistólica, a pressão diastólica e o ritmo 

cardíaco de cada medição. 

7.2. Teste de Gravidez 
A FOL disponibiliza-se para fazer testes de gravidez nas suas instalações. 

Os testes baseiam-se na deteção da hormona gonadotrofina coriónica humana 

na urina, apenas presente em grávidas. Depois da recolha da urina e realização 

do teste, o resultado é fornecido à utente dentro de um envelope, ficando 

garantido o sigilo. 

7.3. Determinação do Colesterol Total, Triglicerídeos e Glicemia 

É também possível fazer determinação de parâmetros fisiológicos na FOL. 

Os utentes que visitam a farmácia têm a possibilidade de medir os níveis 

sanguíneos de glucose, de colesterol total e, ainda, de triglicerídeos. É, desta 

forma, assegurado aos utentes o acesso a meios que permitem o controlo destes 

parâmetros. 
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PARTE 2 
 

1. Rinite Medicamentosa 

1.1. Introdução 
Durante o meu período de estágio na Farmácia Outeiro do Linho, contactei 

com utentes que adquiriam frequentemente descongestionantes nasais tópicos. 

Geralmente, levavam várias caixas numa só compra e eram fiéis ao mesmo 

medicamento, mudando apenas quando já não sentiam o mesmo efeito, por 

iniciativa própria. Notei também que alguns doentes, antes de procurar 

aconselhamento médico, ou farmacêutico, utilizavam abusivamente estes 

produtos para aliviar sintomas de congestão nasal relacionados com 

constipações. 

Existe uma vasta gama de descongestionantes nasais tópicos, não sujeitos 

a receita médica, de fácil acesso e, portanto, suscetíveis de serem usados como 

automedicação. Essa disponibilidade, associada à falta de informação sobre o 

seu uso e aparente inocuidade, leva a um uso descontrolado destes 

medicamentos que, por vezes, pode ter consequências para o organismo que o 

doente desconhece. 

Uma dessas consequências é a Rinite Medicamentosa, que leva o doente a 

entrar num ciclo de congestão nasal, provocado por esse abuso de 

descongestionantes nasais, acabando por se sentirem dependentes destes 

produtos. Nesse sentido, decidi fazer um folheto informativo sobre essa doença, 

para ser disponibilizado aos utentes da Farmácia Outeiro do Linho, com o 

objetivo de prevenir e ajudar pessoas que padeçam desta doença. 

 

1.2. Rinite Medicamentosa 
Os descongestionantes nasais são utilizados para aliviar a congestão nasal 

em pacientes com rinite alérgica ou não-alérgica, rinite relacionada com a 

gravidez, desvios no septo nasal, sinusite aguda ou crónica, pólipos nasais, etc. 

Contudo, o seu uso não é recomendando por mais de 5 dias consecutivos, 

devido à congestão nasal reflexa que se pode vir a observar. Este efeito pode 

levar a que o doente prolongue o uso do descongestionante e entre num ciclo de 

congestão nasal que se pode desenvolver em rinite medicamentosa. Esta 

patologia caracteriza-se por uma congestão nasal sem rinorreia associada e 

outras alterações fisiológicas que serão abordadas a seguir20,21. 

1.3. Congestão nasal e descongestionantes nasais 
Para se perceber a Rinite Medicamentosa é importante conhecer-se a 

fisiologia da mucosa nasal e a origem da congestão nasal. A mucosa nasal é 

irrigada por vasos nasais de maior porte que se comprimem em arteríolas mais 

pequenas e anastomoses, drenando os vasos sinusoidais que compõem depois 

as veias nasais de maior porte22,23.  
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As veias sinusoidais são enervadas por fibras simpáticas que, quando 

estimuladas, libertam norepinefrina, que se liga aos recetores α1 e α2-

adrenérgicos. Esta estimulação resulta numa diminuição do fluxo sanguíneo, que 

leva à diminuição da congestão nasal22,24.  

Os nervos parassimpáticos, por sua vez, libertam acetilcolina, que aumenta 

as secreções nasais, incluindo peptídeos vasoativos, que causam vasodilatação. 

A substância P, neurocininas A e o CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide) 

têm uma ação vasodilatadora relativamente forte, provocando uma redução 

intrínseca da vasoconstrição simpática23,24. 

Existem ainda outros fatores que podem contribuir para a congestão na nasal 

como a estimulação dos Mastócitos, Eosinófilos e Basófilos, pela histamina, 

triptase, cininas, prostaglandinas e leucotrienos23. 

Os descongestionantes nasais mais comuns atuam como agonistas α-

adrenérgicos ou como indutores da libertação da norepinefrina. Sendo os mais 

facilmente encontrados no mercado moléculas como a oximetazolina, 

xilometazolina e fenilefrina que levam à vasoconstrição e diminuição do fluxo 

sanguíneo na mucosa nasal primariamente pela estimulação dos recetores α1 e 

α2-adrenérgicos24. 

1.4. Fisiopatologia da Rinite Medicamentosa 
A fisiopatologia da rinite medicamentosa não é de consenso geral pela 

comunidade científica. Acredita-se que existe uma desregulação 

simpática/parassimpática, provocada pelas moléculas vasoconstritoras 

exógenas e que a ação destas moléculas desponta um mecanismo de feedback 

negativo, que diminui a produção de norepinefrina, levando a uma congestão 

nasal reflexa. Também se acredita que as aminas simpaticomiméticas têm uma 

atividade β-adrenérgica que se pode sobrepor à atividade α-adrenérgica, 

provoca um relaxamento da musculatura lisa e posterior vasodilatação21,25. 

Em suma, quando se cessa o uso de um descongestionamento nasal, pode 

ocorrer uma congestão nasal reflexa, que o doente tem tendência a combater 

continuando o uso do medicamento. Entra-se assim num ciclo de congestão 

nasal que leva o paciente à dependência de descongestionantes nasais. 

1.5. Consequências da Rinite Medicamentosa 
O uso continuado de descongestionantes nasais, provoca, a longo prazo, 

alterações na mucosa, que passa a estar mais pálida e edematosa. Estas 

alterações fisiológicas podem resultar em ressonares, insónias e podem levar o 

doente a respirar pela boca durante o sono, tornando-o mais suscetível a dores 

de garganta. As alterações histológicas podem também alterar as funções 

normais da mucosa nasal, comprometendo a filtração de partículas ou a 

regulação da temperatura e humidade do ar inspirado21,22. 

Existem também indícios de que a Rinite Medicamentosa pode predispor 

para a sinusite crónica, otite média e pólipos nasais. Raramente, pode ocorrer 

uma sobredosagem de descongestionantes nasais, cujos sintomas principais 

são dores de cabeça, crises de hipertensão, taquicardias, etc. Em suma, a Rinite 
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Medicamentosa é um problema simples, mas que pode comprometer o bem-

estar das pessoas e a longo prazo levar a complicações mais graves24. 

1.6. Tratamento 

O tratamento ideal para a rinite medicamentosa consiste na cessação 

imediata do uso de descongestionantes nasais. A par disso, o doente deve ser 

educado sobre o uso destes medicamentos, bem como sobre a melhor forma de 

tratar a situação que despontou o uso dos mesmos23,26. 

Para alguns destes doentes pode ser mais complicado cessar 

imediatamente o uso de descongestionantes nasais, e nesse caso pode-se 

proceder a uma técnica de desmame, que consiste em diminuir gradualmente o 

uso de descongestionantes, usando-os só à noite, apenas numa narina, 

alternando a cada dia, até a congestão diminuir. Se, mesmo assim, o síndrome 

de abstinência for muito intenso, o doente deve ser encaminhado para o médico 

que poderá prescrever corticosteroides orais, para quebrar o ciclo de congestão 

nasal e uso de vasoconstritores, promovendo uma forma de descongestionar as 

vias nasais de forma não aditiva. Normalmente, utilizam-se estes 

corticosteroides orais durante 5 a 10 dias, passando depois para corticosteroides 

nasais23,26. 

1.7. Folheto Informativo sobre a Rinite Medicamentosa 

Com o intuito de informar os utentes da FOL, prevenir novos casos e ajudar 

quem possa sofrer desta patologia, decidi elaborar um folheto informativo, 

utilizando uma linguagem acessível ao cidadão leigo. O folheto pode ser 

consultado no Anexo III. 

Utilizei este folheto, sobretudo, quando eram solicitados descongestionantes 

nasais. Aquando da dispensa destes medicamentos, indicava ao doente a 

posologia e aconselhava a não utilização durante mais do que 4 – 5 dias. 

Explicava de que forma a utilização de descongestionantes nasais de forma 

prolongada poderia piorar a congestão. Em muitos casos, os utentes 

desconheciam estas recomendações e alguns revelavam utilizar estes 

medicamentos por longos períodos de tempo. Nestas situações, juntava o 

folheto informativo ao produtos que o utente levava, para que pudesse consultar 

mais tarde e obter mais informações. 

 

2. Escabiose e tratamentos alternativos 

2.1. Introdução 
Atualmente, a escabiose, comummente denominada de Sarna, não é um 

fenómeno de grande expressão na nossa população. Contudo, durante o meu 

estágio, devido a um surto local, houve um súbito aumento de doentes com 

escabiose que vinham por indicação médica procurar medicação para o efeito. 

Decidi desenvolver este tema porque, durante este surto, o medicamento mais 

utilizado para o tratamento da escabiose esgotou e foi necessário recorrer a uma 

alternativa menos convencional. 
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2.2. Escabiose 

A escabiose consiste numa infeção cutânea pelo artrópode Sarcoptes 

scabiesi. A infeção ocorre por contacto com a pele de outra pessoa infetada ou 

através de fomites. O parasita instala-se na epiderme do Homem, na qual coloca 

os seus ovos. Apresenta um ciclo de vida de 4 a 6 semanas, sendo considerado 

um parasita obrigatório, uma vez que fora do hospedeiro, geralmente não 

sobrevive mais do que 36 horas27. 

A escabiose comum pode ocorrer em pessoas saudáveis, sem qualquer 

comprometimento imunitário. Os sintomas mais comuns consistem no 

aparecimento de pequenas pápulas inflamadas, por vezes escamadas, podendo 

surgir disseminadas por todo o corpo. Surgem associadas a um prurido intenso, 

que intensifica durante a noite. Estas características são suficientes para se 

suspeitar de escabiose, no contexto de diagnóstico médico. A sua confirmação 

pode ser feita por observação microscópica, contudo é um procedimento pouco 

frequente28,29. 

A escabiose norueguesa, considerada mais grave do que a escabiose 

comum, ocorre geralmente em pacientes com algum comprometimento 

imunitário. Neste caso, o prurido é menos intenso, mas as lesões na pele são 

mais graves, consistindo em placas grossas escamosas e com crostas, com uma 

cor que pode variar entre o amarelo, cinzento ou castanho. Esta infeções exige 

cuidados maiores devido ao acrescido risco de infeções bacterianas 

oportunistas, que podem levar a lesões mais graves na pele28,29. 

2.3. Tratamento 
No contexto da farmácia comunitária, a escabiose comum é a mais 

encontrada, ainda que não seja um fenómeno frequente. As normas europeias 

de tratamento da escabiose comum recomendam um de três diferentes 

tratamentos, a optar de acordo com a disponibilidade geográfica do 

medicamento29: 

• Permetrina 5 % em creme, aplicado em todo o corpo, removendo apenas 

8-12 horas depois - o tratamento deve ser repetido uma ou duas semanas 

depois da primeira aplicação; 

• Ivermectina oral (200 microgramas/kg), 2 tomas, separadas por uma 

semana; 

• Benzoato de Benzilo, loção a 10-25%, aplicada uma vez, à noite, ou em 

2 dias consecutivos, com repetição do tratamento 7 dias depois. 

O paciente é considerado livre do parasita quando, após uma semana do fim 

do tratamento, não apresenta lesões ativas, ou um aumento do prurido durante 

a noite. Contudo, é importante salientar que o prurido pode persistir por 2 a 4 

semanas após o tratamento. Para prevenir uma nova infestação, é recomendado 

lavar toda a roupa, lençóis, toalhas e outros objetos de uso diário, na máquina 

de lavar a, pelo menos, 50ºC, lavagem a seco, ou, alternativamente, serem 

selados num saco de plástico durante uma semana29. 
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O tratamento de mais fácil acesso em Portugal é o Acarilbial, solução cutânea 

de Benzoato de Benzilo a 277 mg/ml, sendo este o tratamento que os pacientes 

da Farmácia Outeiro do Linho procuravam, por aconselhamento médico. 

Contudo, durante este aumento de casos de escabiose, o Acarilbial esgotou no 

laboratório que o produzia, e foi necessário recorrer a outro tratamento. 

As normas europeias para o tratamento da escabiose disponibilizam outros 

tratamentos alternativos29: 

• Malatião 0,5% - em solução aquosa; 

• Ivermectina 1% - em loção; 

• Creme, pomada ou loção de Enxofre a 6-33%; 

• Piretrinas sinergizadas – em espuma. 

Contudo, a Ivermectina não está disponível em Portugal sob uma forma 

farmacêutica passiva de ser tomada oralmente e a Permetrina apenas existe em 

concentrações de 1% (creme, NIX; espuma, Quitoso). Não estava disponível 

nenhum dos tratamentos recomendados. 

A alternativa utilizada foi a vaselina sulfurada entre 6 a 10% para ser aplicada 

durante 3 dias consecutivos, após o banho. É um tratamento que tanto pode ser 

aplicada em adultos como em crianças. Durante esse período, a Farmácia 

Outeiro do Linho recebeu um número de pedidos fora do comum deste 

manipulado, até ao Acarilbial voltar ao mercado. 

3. Medicamentos Genéricos 

3.1. Introdução 
Durante o meu estágio notei que ainda existe muita desinformação sobre os 

genéricos entre os utentes que frequentavam a farmácia. Desde mitos sobre a 

produção duvidosa destes medicamentos, a rumores de ineficácia na 

terapêutica, fomentados, por vezes, por outros profissionais de saúde. As 

consequências refletiam-se em resistência dos utentes em adquirir 

medicamentos genéricos. 

Por este motivo, achei urgente contribuir para a educação da população 

neste assunto e decidi desenvolver superficialmente este tema no meu estágio, 

com o objetivo final de criar um panfleto informativo, a ser disponibilizado aos 

utentes da FOL. 

3.2. O que são Medicamentos Genéricos 
O titular da AIM que desenvolveu um medicamento com uma determinada 

substância ativa tem direito a comercializá-la, com exclusividade, enquanto a sua 

patente não expirar (10 a 20 anos). Quando essa patente expira, outros 

laboratórios podem fabricar medicamentos genéricos baseados nesse 

medicamento de referência, com a mesma substância ativa, forma farmacêutica 

e dosagem. Assim sendo, os genéricos podem apenas variar nos excipientes 

que os compõem, o que se pode traduzir em tamanhos, formas, cores e 

acondicionamentos diferentes. Contudo, é sempre garantido que atuam de forma 

semelhante no corpo humano30. 
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Segundo a legislação, todos os medicamentos genéricos devem estar 

identificados pela sua substância ativa, dosagem, forma farmacêutica e nome do 

titular da autorização de introdução no mercado (AIM), diferenciando-se dos 

medicamentos de referência pela sigla “MG” impressa na sua embalagem30. 

3.3. Bioequivalência dos Medicamentos Genéricos 

De forma a introduzir um medicamento genérico no mercado, o titular da AIM 

não tem de repetir ensaios pré-clínicos, nem ensaios clínicos em humanos, que 

foram feitos antes de se introduzir no mercado o seu medicamento de referência. 

Devem, no entanto, realizar estudos de bioequivalência que provem a 

semelhança entre a ação de um medicamento genérico e o de referência. Para 

serem aprovados não devem apresentar diferenças significativas de velocidade 

e grau de absorção, em doses e condições semelhantes31. 

Por sua vez, os testes de bioequivalência, para serem considerados válidos, 

devem estar sujeitos a critérios rígidos. O protocolo de testes concebido deve 

ser aprovado por uma comissão de ética e deve consistir num estudo cruzado 

em que a todos os voluntários deve ser administrado o medicamento de 

referência e o genérico, em períodos de tempo diferentes, por ordem aleatória, 

em condições de estudo normalizadas. A população participante no teste deve 

ser suficientemente grande para originar resultados significativos e deve, ainda, 

ser minuciosamente examinada antes, durante e depois do teste. Todo o 

processo deve, naturalmente, ser feito em conformidade com as normas de Boas 

Práticas Clínicas e Laboratoriais31. 

3.4. Segurança e qualidade na produção 
Em Portugal é o INFARMED que avalia, comprova a qualidade e monitoriza 

a segurança de todos os medicamentos que se encontram no mercado, estando 

os medicamentos genéricos sujeitos aos mesmos controlos de segurança que 

os medicamentos de referência30,31. 

Tal como acontece com os medicamentos de referência, as GMP (Good 

Manufacturing Practice) são de aplicação rigorosa na produção de 

medicamentos genéricos. Estas garantem que toda a produção é feita de forma 

consistente e controlada. As GMP exigem que os próprios laboratórios 

produtores de medicamentos garantam a segurança de todos os passos de 

produção de medicamentos, incluindo receção de matérias primas, 

embalamento, armazenamento e movimentações de mercadoria30,31.  

As GMP controlam também a elaboração de documentos contabilísticos, 

qualificações dos profissionais, saneamento, limpeza, verificação de 

equipamento, validação do processo e tratamento de reclamações. Permitem 

rastrear a origem das matérias primas e o destino dos produtos finais, de forma 

a que seja possível proceder à recolha do produto, se necessário30,31. 

A conformidade com as GMP é garantida através de auditorias internas e 

externas, regulares, e inspeção oficial pelas entidades reguladoras31. 
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3.5. Impacto Socioeconómico 

Os medicamentos genéricos são normalmente comercializados com um 

preço inferior aos medicamentos de referência. Assim sendo, o Sistema Nacional 

de Saúde (SNS) gasta menos dinheiro na comparticipação de medicamentos, 

quando o utente opta por genéricos. Um dos argumentos a favor do consumo de 

genéricos defende que o dinheiro poupado ao comparticipar genéricos, ao invés 

de medicamentos de referência, pode ser direcionado para outras áreas do 

SNS30. Um outro argumento é que a promoção da concorrência dos genéricos 

tem como consequência o estímulo para as indústrias farmacêuticas investirem 

no desenvolvimento de patentes de novos medicamentos30. 

3.6. Folheto informativo sobre os Medicamentos Genéricos 

Com o objetivo de esclarecer os utentes que apresentavam dúvidas sobre 

os medicamentos genéricos, criei um folheto informativo para ser disponibilizado 

na FOL. Selecionei algumas das perguntas mais comuns feitas pelos utentes, e 

procurei respondê-las no folheto, usando uma linguagem simples. O folheto pode 

ser consultado no Anexo IV. 

 As dúvidas sobre o que são os genéricos e sobre a sua fidedignidade 

foram muito frequentes ao longo do meu estágio. Ainda existe algum preconceito 

em relação a eles, mesmo por quem os toma, que não confia que sejam tão 

eficazes como os medicamentos de marca, mas leva na mesma, por serem mais 

baratos. Sempre que era adequado e oportuno, tentei elucidar os utentes 

relativamente a esse assunto, explicando que os genéricos estão sujeitos a altos 

controlos de qualidade e esclarecendo também o porquê de mesmo assim serem 

mais baratos. O folheto foi bem aceite pelos utentes quando o assunto surgia, e 

ajudou a esclarecer alguns mitos que ainda prevalecem entre os utentes da FOL. 

4. Seguimento Farmacoterapêutico na Farmácia Outeiro do 

Linho 

4.1. Introdução ao Seguimento Farmacoterapêutico 
O objetivo da farmacoterapia é procurar uma cura ou controlar os sintomas 

de uma doença. Contudo, por vezes a farmacoterapia falha na sua segurança e 

efetividade – não atingem o seu objetivo ou têm efeitos indesejados no doente. 

Estas falhas podem ser interpretadas como um problema de Saúde Pública, uma 

vez que uma terapêutica ineficaz traduz-se numa perda de saúde para o doente 

e numa perda económica para a sociedade. 

A avaliação contínua da farmacoterapia do doente é uma forma de detetar, 

prevenir e resolver falhas, e assim melhorar a qualidade vida do doente e, em 

última análise, reduzir os custos para a sociedade de problemas de saúde 

associados a uma medicação ineficaz. Este serviço profissional é denominado 

de Seguimento Farmacoterapêutico. 

É um serviço com pouca expressão em Portugal, mas cuja aplicação em 

Farmácias e Unidades de Saúde poderia ter um impacto positivo na sociedade. 

O farmacêutico seria o profissional mais qualificado para a prática deste serviço, 

pela sua formação específica e, tendo em conta que se trata de uma profissão 
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em crise, a implementação do seguimento farmacoterapêutico poderia ser uma 

forma de a profissão se reafirmar. 

É importante ressalvar que a ideia não é o farmacêutico substituir o trabalho 

de outros profissionais de saúde, mas sim complementá-lo. O objetivo é o 

farmacêutico trabalhar com o doente de forma a facilitar o trabalho do médico. 

4.2. Método de Dáder 

O Método de Dáder é um dos métodos melhores documentados e de maior 

aplicação, na Península Ibérica. A Dr.ª María José Faus Dáder define o 

Seguimento Farmacoterapêutico como o serviço profissional que tem como 

objetivo detetar problemas relacionados com medicamentos (PRM), para 

prevenir e resolver os resultados negativos associados à medicação (RNM). O 

método é caracterizado por ser contínuo, sistemático e documentado e procura 

atingir objetivos concretos que melhorem a qualidade de vida do doente32. 

Na prática, o Método de Dáder divide-se em 7 fases32: 

1. Oferta do Serviço; 

2. Entrevista Farmacêutica; 

3. Estado da Situação; 

4. Fase de Estudo; 

5. Fase de Avaliação; 

6. Fase de Intervenção; 

7. Entrevistas sucessivas. 

4.2.1. Oferta do Serviço 

O serviço de seguimento farmacoterapêutico poderá ser oferecido quando o 

doente manifesta algum problema relacionado com os seus medicamentos, 

nomeadamente algum parâmetro bioquímico alterado, efeito secundário 

indesejado ou outra preocupação. O serviço também pode ser solicitado por 

parte do doente ou oferecido a doentes que estejam a iniciar terapêutica crónica 

e que procurem obter resultados de forma mais eficaz e controlada. A conclusão 

da oferta do serviço deve incluir a marcação da primeira Entrevista Farmacêutica 

incluindo a indicação ao doente que este deve trazer consigo toda a 

documentação clínica que tenha disponível, bem como a lista de medicação que 

faz e se possível da medicação que já fez no passado32. 

4.2.2. Entrevista Farmacêutica 

É essencialmente feita para recolher o máximo de informação relevante 

sobre o doente, de forma a, posteriormente, avaliar da melhor forma a sua 

situação32. 

Divide-se em 3 partes32: 

• Registo de preocupações e problemas de saúde do doente; 

• Medicação que o doente toma; 

• Revisão geral do doente. 
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4.2.3. Estado da Situação 

Após a primeira entrevista farmacêutica deve-se, então, elaborar um 

documento que ilustre, de forma esquematizada, o estado da situação do doente, 

com base na informação recolhida. Em suma, após a elaboração da situação do 

utente, deve ser possível visualizar o panorama geral do estado de saúde do 

doente32.  

O esquema sugerido por Dáder procura facilitar a avaliação da eficácia dos 

medicamentos tomados pelo doente no tratamento do problema de saúde que 

levou à sua toma. É importante também registar todas as alterações que possam 

ter sido feitas à posologia, bem como as datas dessas ocorrências, sejam elas 

sugeridas pelo médico ou por iniciativa própria do doente. Também deve ser 

efetuado registo de problemas de saúde para os quais o doente não esteja a 

tomar medicação, bem como problemas de saúde cuja probabilidade, do doente 

vir a ter, seja alta32. 

4.2.4. Fase de Estudo 

A fase de estudo consiste na pesquisa na evidência científica mais 

atualizada, focada na situação clínica do doente. Esta fase é importante na 

medida em ocorrem rápidos avanços científicos e a informação clínica que 

conhecemos sofre uma constante evolução. Além de que, mais tarde, serão 

tomadas decisões que devem ser baseadas em evidências científicas, que 

devem então ser as mais atualizadas e de maior credibilidade possível32. 

Em suma, esta fase consiste no estudo dos problemas de saúde do doente 

e da terapêutica farmacológica e não-farmacológica existente, com o objetivo de 

posteriormente se fazer uma melhor avaliação e se fundamentar da melhor forma 

as decisões tomadas aquando da fase de intervenção32. 

4.2.5. Fase de Avaliação 

A fase de avaliação tem como principal objetivo identificar resultados 

negativos associados à medicação. Cada medicação e problema de saúde são 

estudados com base nos dados obtidos da entrevista ao doente, compilados no 

estado da situação e no estudo dos problemas de saúde do mesmo. Para cada 

um deles é avaliada a necessidade da terapêutica, a efetividade e a segurança, 

qualitativa e quantitativa32. 

Após a análise de toda a medicação e problemas de saúde associados, 

passa-se à análise de problemas de saúde que não estejam a ser tratados 

farmacologicamente ou que não tenham sido relacionados como efeitos 

secundários de medicamentos. Nesta fase, avalia-se se é necessário a 

instauração de farmacoterapia para resolver esse problema. No fim da avaliação 

obtém-se uma lista de efeitos negativos relativamente à medicação ou à 

ausência dela32. 

4.2.6. Fase de Intervenção 

Nesta fase, em colaboração com o doente, desenvolve-se um plano de 

atuação. No plano de atuação definem-se objetivos exequíveis para resolver os 
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problemas detetados anteriormente, hierarquizam-se esses objetivos, de acordo 

com a sua urgência, e planificam-se as intervenções farmacêuticas32. 

As intervenções podem ser de diferentes naturezas32: 

• Alteração da dose e dosagem da medicação atual; 

• Adição, subtração ou substituição de um medicamento; 

• Educar o doente relativamente ao uso do medicamento; 

• Educar relativamente a medidas não farmacológicas. 

Naturalmente, as alterações na farmacoterapia têm de ser feitas pelo médico 

do doente, e nesse sentido, a atuação do farmacêutico passa pela sugestão ao 

médico a alteração da mesma, com consentimento do doente. Nestes casos, 

sugere-se a redação de um relatório ao médico em que se apresenta o doente, 

o motivo do encaminhamento e o parecer farmacêutico, devidamente 

fundamentado32. 

A educação ao doente pode passar por ensinar ao doente a melhor forma de 

tomar certos medicamentos (técnicas de inalação em doentes com asma, por 

exemplo) e por medidas não farmacológicas, como intervenções na dieta, prática 

desportiva e outros hábitos do doente32. 

Todas as intervenções devem ser registadas e devem ser programadas datas 

para avaliar as intervenções propostas32. 

4.2.7. Entrevistas Farmacêuticas Sucessivas: 

Após a fase de intervenção, o seguimento ao doente torna-se cíclico em 

entrevistas sucessivas. Estas têm como objetivo conhecer a adesão do médico 

e do doente às intervenções propostas anteriormente, e, em caso positivo, 

garantir a sua continuidade. As entrevistas sucessivas a médio e longo prazo 

permitiram avaliar o resultado da intervenção. Se o resultado não for positivo ou 

se surgirem outros problemas de saúde, analisa-se a situação e planeiam-se 

novas intervenções32. 

4.3. Aplicação do Seguimento Farmacoterapêutico na Farmácia 

Outeiro do Linho 
Na Farmácia Outeiro do Linho o professor Nuno Duarte coloca em prática um 

projeto experimental de seguimento farmacoterapêutico, através do método de 

Dáder, seguindo alguns utentes da farmácia que aceitaram a oferta. Durante o 

meu estágio tive a oportunidade de seguir e participar em algumas consultas. 

4.3.1. Exemplo de um utente seguido na Farmácia Outeiro do Linho 

Um dos utentes seguidos foi o Sr. C.. Inicialmente programou-se a Primeira 

Entrevista e programou-se também que uma semana depois o Sr. C. se voltaria 

a dirigir à farmácia para que, em conjunto com o Professor Nuno, elaborassem 

um plano de atuação. 

O Sr. C. apresentou, na primeira entrevista, preocupação com os seus 

parâmetros bioquímicos, nomeadamente, o colesterol elevado (Colesterol total 

= 264 mg/Dl) e também apresentou preocupação relativamente à sua pressão 
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arterial elevada (valores concordantes com HTA de grau 2). Constatou-se que o 

peso do Sr. C., acima do recomendado, deveria ser controlado (IMC = 32,8 – 

concordante com obesidade grau 1). Por fim, o utente revelou sentir algum 

desconforto nasal, possivelmente associado a alergias. 

O plano de atuação foi definido com as seguintes metas, por ordem 

decrescente de prioridade: 

1. Controlar a Hipercolesterolemia; 

2. Controlar a Hipertensão Arterial; 

3. Perder pelo menos 5 kg em 4 meses; 

4. Avaliar a possibilidade de sofrer de sinusite ou rinite alérgica. 

Tendo em conta estes objetivos definiram-se as seguintes intervenções: 

Farmacológicas: 

• Recomendar a administração de um anti-hipertensor (o utente revelou ter 

tido uma experiência positiva com o Copalia, no passado); 

• Recomendar a administração de uma estatina, como a Sinvastatina 40 

mg, até se atingir a meta de colesterol total =< 200 mg/Dl); 

Não-farmacológicas: 

• Reduzir o volume de sangue, através da redução de sal em refeições 

caseiras para metade e beber pelo menos 1,5 L de água por dia; 

• Realizar um registo de 24 horas da alimentação e favorecer a ingestão de 

alimentos ricos em fibras, em detrimento de gorduras e hidratos de 

carbono (foi fornecido um plano alimentar para auxiliar o utente); 

• Iniciar atividade física regular – 30 minutos de caminhada, ou outro 

exercício cardiovascular, 4 a 5 vezes por semana. 

Ficou decidido que o utente se iria dirigir à Farmácia Outeiro do Linho a cada 

2 semanas para controlar a tensão arterial e uma vez por mês para controlar o 

seu peso. As consultas seguintes ficaram também marcadas, de acordo com a 

disponibilidade do Sr. C.. 

As intervenções farmacológicas teriam, naturalmente, de ser feitas pelo 

médico do Sr. C., pelo que foi redigido um relatório a ser entregue pelo doente à 

sua médica de família, na qual é sugerida a avaliação do risco cardiovascular do 

doente, devido aos seus valores de hipercolesterolemia e de hipertensão arterial. 

No relatório informou-se também que o doente se queixava de alergias sazonais. 

Solicitou-se também à médica que ponderasse a introdução de 

farmacoterapia para controlar a tensão arterial, acrescentando que o doente 

relatou já ter tido uma experiência positiva com o Copalia, e a introdução de uma 

estatina para atingir a meta terapêutica de Colesterol Total =< 200 mg/dL, 

indicando que a Farmácia Outeiro do Linho se comprometia a avaliar a possível 

miopatia provocada pelas estatinas, bem como a controlar periodicamente a 

evolução da tensão arterial e dos parâmetros bioquímicos de colesterol. 

Também se informou a médica de que a farmácia trabalhou com o doente num 
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plano alimentar, com o objetivo de baixar o IMC do doente, que se apresenta 

muito acima dos valores recomendados. 

As intervenções farmacológicas ficariam, então, dependentes da aceitação 

do médico, que pode ter uma atitude positiva ou negativa, relativamente ao 

relatório. No caso do Sr. C., a sua médica de família foi recetiva às sugestões da 

farmácia e avançou com a prescrição de farmacoterapia para o doente para 

tratar a sua hipertensão e hipercolesterolemia. 

4.4. PHOLLOW – Software para Seguimento 

Farmacoterapêutico 

4.4.1. Pontos fracos do Método de Dáder 

Por ter tido a oportunidade de acompanhar de perto a aplicação do Método 

de Dáder no projeto de Seguimento Farmacoterapêutico da Farmácia Outeiro do 

Linho, pude observar que, apesar de todos os pontos positivos que esta ideia 

acarreta, existem alguns pontos fracos que devem ser desenvolvidos e 

melhorados. Tratam-se de limitações que estão descritas no próprio Guia do 

Método de Dáder. 

O seguimento de um doente ocupa muito tempo ao farmacêutico, não só nas 

entrevistas, mas também no estudo e avaliação da situação do doente, e na 

planificação da intervenção ao doente. Esse tempo ocupado impede que o 

Farmacêutico esteja a ser rentável noutras funções, o que pode comprometer o 

funcionamento normal da farmácia. O problema multiplica-se se forem 

acompanhados vários doentes, por vários farmacêuticos na farmácia. Uma 

forma de compensar esta situação e tornar o seguimento farmacoterapêutico 

rentável, seria cobrar o serviço ao utente ou ao Estado. Em alternativa, o serviço 

poderia ser feito numa Unidade de Saúde do serviço público. 

Outro problema prende-se com o facto de o registo de dados, durante as 

entrevistas, ser manual, o que facilita a ocorrência de erros, quer no registo, quer 

na interpretação futura dos registos efetuados. Além disso, o acompanhamento 

pelo método de Dáder implica uma grande quantidade de documentação, que 

vai aumentando à medida que o seguimento se prolonga. O seguimento de 

vários doentes implica um arquivo de maiores dimensões, que, se por algum 

motivo, se perder ou for destruído acidentalmente, implica a perda total de 

informação e a necessidade de se começar de novo. 

Tendo em mente estes problemas e com o objetivo de os tentar superar ou, 

pelo menos, minimizar, reuni-me com uma equipa composta por dois estudantes 

de Mestrado de Engenharia de Sistemas Gráficos e Multimédia do Instituto 

Superior Politécnico do Porto e com um estudante de Engenharia e Gestão de 

Sistemas de Informação da Universidade do Minho e iniciamos o 

desenvolvimento de um Software para Seguimento Farmacoterapêutico. Trata-

se de um projeto demasiado grande e moroso para ser concluído no âmbito 

deste relatório de estágio, mas de seguida apresentam-se as ideias principais. 
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4.4.2. PHOLLOW – Software para Seguimento Farmacoterapêutico 

O projeto denominado, provisoriamente, de PHOLLOW, tem como objetivo 

agilizar o processo de seguimento de um paciente, melhorar a sua eficiência e 

facilitar, assim, a sua implementação em farmácias e Unidades de Saúde. Surge 

da necessidade de facilitar o registo de informação durante as consultas, facilitar 

o seu arquivamento e, em última análise, poupar tempo ao farmacêutico e 

diminuir os erros. Em acréscimo, o programa procurará também facilitar a análise 

do estado da situação do doente e da sua evolução. 

A interface com o utilizador deve ser de fácil utilização, com um visual 
simples e limpo, que transmita segurança e tranquilidade – o doente terá 
contacto visual com o programa. 

Eis algumas características específicas que serão essenciais: 
 

• Linguagem em inglês (possibilidade de alterar o idioma); 

• Diferentes utilizadores no mesmo computador; 

• Criação de uma ficha de doente com dados pessoais; 

• Geração de um código único para cada utente, e de uma ficha de 
consentimento que deve ser assinada pelo mesmo; 

• Registo de toda a farmacoterapia do doente; 

• Registo dos eventos passados de saúde do doente; 

• Registo de toda a informação sobre problemas de saúde e reações 
adversas a medicamentos; 

• Registo de parâmetros bioquímicos ao longo do tempo; 

• Registo dos objetivos definidos com o doente; 

• Registo de todas as intervenções ao doente; 

• Funcionalidade para marcar consultas/entrevistas com o doente; 

• Cruzamento de toda a informação em forma de timeline: Numa linha 
cronológica devem constar todos os eventos de saúde, o estado atual do 
doente, os dados bioquímicos, medicação, intervenções, etc. de forma a 
ser possível relacionar todos os parâmetros no tempo; 

• Envio de informação para um sistema de armazenamento tipo “cloud” 
que armazene toda a informação que é registada em cada utilização. Os 
dados de cada utente seriam armazenados nesse sistema sem o seu 
nome, apenas com o “código único” gerado na criação da sua ficha. 
Apenas na farmácia ou Unidade de Saúde deve existir a ligação entre o 
código e o nome; 

• O programa deve funcionar preferencialmente online, mas estar pronto 
para, em caso de avaria, trabalhar offline. 

 

O programa encontra-se ainda em fase preliminar, mas esperamos, no 

prazo de um ano, começar a testar o software. 
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ANEXOS 

Anexo I – Esquema de Dispensa por DCI 
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Anexo II – Esquema de dispensa por nome de medicamento ou 

titular de AIM 
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Anexo III – Folheto sobre Rinite Medicamentosa 
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Anexo IV – Folheto sobre os medicamentos genéricos 
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