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Resumo 

 

 O estágio curricular em farmácia comunitária no âmbito é o culminar e o aplicar 

de todos os conhecimentos, sejam eles teóricos ou práticos adquiridos durante os 9 

semestres anteriores do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Durante estes 6 

meses de estágio somos postos à prova para aplicar, da melhor maneira, o que sabemos e 

a melhor forma de lidar com as situações do dia-a-dia do funcionamento de uma farmácia. 

 Numa primeira parte deste relatório, irei reportar o funcionamento da farmácia, a 

sua caracterização e atividade. 

 Depois, tendo em conta a realidade que experienciei no dia-a-dia da farmácia, 

procurarei focar-me em dois aspetos que achei pertinentes:  

1- Estabelecimento de um sistema de localização dentro da farmácia. Devido às 

dificuldades que senti ao ambientar-me na farmácia, relativamente à 

localização de todos os produtos, considero que desta forma poderia ficar a 

conhecer melhor a farmácia, assim como aumentar a produtividade da mesma 

e facilitar o processo de integração de novos elementos. 

2- Caracterização da terapêutica farmacológica de doentes institucionalizados e 

um caso de estudo. A população cliente da farmácia era muito envelhecida e 

devido à grande interação da farmácia com instituições de idosos, este torna-

se um tema interessante e pertinente. 
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Parte 1 – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. A farmácia Adaúfe 

1.1 Localização, direção técnica e enquadramento socioeconómico 

 

 A Farmácia Adaúfe (FA) localiza-se na Avenida Imaculada Conceição, nº168, 

4710 Adaúfe, Braga e é propriedade do Dr. Miguel Coimbra, que também é diretor 

técnico. Esta farmácia está, ainda, integrada no grupo de farmácias Miguel Coimbra 

Farmácias, LTD. 

 A sua localização privilegiada favorece o negócio, pois estando localizada a cerca 

de 10 metros de distância da Unidade de Saúde Familiar de Adaúfe, torna-se fácil para os 

utentes, quando saem desta USF, deslocarem-se imediatamente à farmácia. Localiza-se 

numa freguesia um pouco deslocada do centro de Braga (7 km), inserindo-se, assim, num 

ambiente rural. A população é maioritariamente idosa e com baixo grau de escolaridade. 

No entanto, existe também um grande número de trabalhadores fabris devido à 

proximidade da Zona Industrial de Adaúfe. Isto faz com que a população cliente da 

farmácia seja bastante fixa, permitindo um melhor conhecimento e acompanhamento dos 

clientes. O facto de existirem diversos protocolos estabelecidos de vantagens para 

funcionários de diversas fábricas e associações ajuda na fidelização. 

As atividades que desenvolvi durante o meu estágio encontram-se descritas de 

forma cronológica no Anexo 1.  

 

1.2 Horário de funcionamento e serviços prestados 

 

 O horário de funcionamento da FA inicia-se com a abertura às 8:30 h e encerra às 

21h, de segunda a sexta-feira. Ao sábado, abre às 9 h e encerra às 19 h. Encontrando-se 

encerrada aos domingos e feriados. 

 A FA disponibiliza aos seus utentes os seguintes serviços:  

 - Rastreios visuais (aberto das 9:30h até às 12:30h e das 15h até às 19h); 

 - Podologia (1x/semana, uma tarde ou manhã à terça-feira, alternadamente); 

 - Nutricionista (1x/semana durante uma tarde, alternando entre terças e quintas-

feiras); 
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 - Medição de parâmetros bioquímicos (durante o horário de funcionamento da 

FA); 

 - Preparação de blisters de medicação; 

 - Serviço de enfermagem (funciona aos sábados das 9 h às 12 h e à semana sempre 

que requerido o serviço por marcação); 

 - Terapia da fala (sempre que requerido o serviço por marcação); 

 - Psicóloga (sempre que requerido o serviço por marcação). 

 

1.3 Espaço físico 

1.3.1 Espaço interior 

 

 A FA é constituída por uma zona de atendimento ao público, com quatro balcões 

de atendimento (equipados com um computador com o sistema informático, um leitor de 

código de barras e uma impressora de talões e receitas) e vários lineares com produtos 

expostos, alguns de forma contínua (linhas de produtos de dermocosmética, puericultura, 

produtos de higiene oral, linha dietética, higiene corporal) e outros produtos que vão 

variando sazonalmente. Tem ainda expostos em linear e num módulo com gavetas vários 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e over the counter (OTC). Na 

parede estão afixadas as informações relativas à propriedade e direção técnica. Dispõe de 

2 gabinetes onde são realizadas as medições de parâmetros bioquímicos e da pressão 

arterial (PA), podendo assim fazer-se um aconselhamento mais reservado, administração 

de injetáveis e os diversos serviços propostos pela FA.  A zona reservada ao atendimento 

encontra-se sob videovigilância.  

Na parte do BackOffice tem a zona de receção e realização de encomendas, e é o 

local onde são armazenados os produtos excedentes e toda a medicação sujeita a receita 

médica, organizada por gavetões e onde se encontra o frigorífico para o acondicionamento 

de medicamentos de conservação no frio. Esta zona está equipada com 2 computadores, 

uma fotocopiadora, impressora de etiquetas, impressora de talões e receitas, leitores de 

código de barras e diverso material de escritório. O gabinete de direção técnica localiza-

se, também, no BackOffice e é aqui que se encontra guardada toda a documentação 

relativa à FA, como documentos fiscais e pastas de procedimentos. As instalações 

sanitárias e o laboratório onde são preparados os manipulados, assim como a preparação 

dos blisters com a medicação. 
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1.3.2 Espaço exterior 

 

A FA apresenta um aspeto externo moderno com um gradeamento metálico. Tem 

a “cruz verde” à face da estrada e um placard indicativo dos serviços disponíveis. As 

vitrines expostas são renovadas periodicamente consoante as campanhas em vigor. Na 

porta está ainda afixada a lista das farmácias em regime de serviço da zona e o horário de 

funcionamento. A FA apresenta a vantagem de dispor de um parque de estacionamento 

nas suas imediações. 

 

1.4 Recursos humanos 

 

 A equipa da FA encontra-se dividida em 2 quadros, o farmacêutico e o não 

farmacêutico, tal como previsto no na lei. No quadro farmacêutico, podemos encontrar o 

Dr. Miguel Coimbra, diretor técnico; Dra. Mariana Pereira, farmacêutica adjunta; Dra. 

Joana Nogueira e Dra. Beatriz Marquês. O quadro não farmacêutico é composto pelo Sr. 

José Vilela, técnico; Sr. Agostinho Salgado, técnico que durante o meu estágio se mudou 

para outra farmácia do grupo; Marisa Gonçalves, técnica; Raquel Maia, técnica; Sara 

Macedo, técnica; Ana Soares, técnica de BackOffice.  

Na FA há um grande espírito de entreajuda, sendo a maioria das funções 

partilhadas por todos, no entanto, há responsáveis pelas mesmas. Tomo como exemplo a 

Dra. Joana que é responsável pela área do marketing da FA, o Sr. Vilela pela separação 

dos pedidos de medicação dos funcionários da Bosch, a Sara pela preparação dos blisters 

dos lares da Resisénior, a Marisa pelos lares da APPACDM, o Sr. Agostinho pela parte 

de gestão comercial e a Ana por tudo o que diz respeito ao BackOffice. 

 A equipa da FA é uma equipa essencialmente muito jovem (maioritariamente com 

menos de 30 anos) e altamente qualificada que combina na perfeição os seus elementos 

com funcionários com muito tempo de casa, alguns com mais de 20 anos ao serviço da 

FA. 

 

2. Sistema informático 

  

 O sistema informático utilizado na FA é o Sifarma 2000®, desenvolvido pela 

Glintt® em conjunto com a Associação Nacional das Farmácias (ANF), que também 

presta apoio em relação ao mesmo. 
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 Este sistema permite a gestão de diversos aspetos do funcionamento da farmácia. 

Assim, o software permite a realização de encomendas, devoluções, gestão de stocks, 

controlo de prazo de validade e controlo ao nível dos preços de compra e venda. A outra 

vertente do software diz respeito ao atendimento, pois permite a introdução de receitas 

médicas, a visualização do histórico de compras do utente registado, assim como a 

consulta de informação científica sobre os produtos permitindo, assim, prestar um melhor 

atendimento. Durante o estágio este software foi muito útil, especialmente, para a consulta 

de posologias e interações medicamentosas. 

 O Sifarma2000® permite rastrear a atividade dos seus utilizadores através de um 

código pessoal, possibilitando, desta forma, consultar vários dados, como o volume de 

vendas de cada funcionário, qual o operador que realizou determinada venda e os dados 

relativos ao Cartão das Farmácias Portuguesas (CFP). 

 

3. Gestão e administração da farmácia 

 

 A vertente comercial e administrativa é uma parte fundamental no funcionamento 

de uma farmácia. As diferentes formas de abordar o mercado podem fazer a diferença no 

sucesso de uma farmácia. Para isso, é necessário um bom controlo ao nível de stocks. Na 

FA, o Sr. Agostinho era o responsável por esta tarefa. Era ele quem definia os stocks 

máximos e mínimos, que variavam consoante as necessidades dos utentes da farmácia, a 

sazonalidade e os fornecedores dos medicamentos e outros produtos de saúde.  

Esta tarefa consiste num grande desafio para o farmacêutico, pois tem que aliar os 

seus conhecimentos científicos à parte da gestão, sendo, ainda, necessárias algumas 

noções de marketing. A conjugação de todos estes fatores deve resultar no sucesso 

financeiro da farmácia.  

Além disso, é preciso haver um conhecimento do mercado da zona e do nível de 

negócio das farmácias concorrentes e conjugar os preços de compras com o poder de 

compra da população utente da farmácia de forma a rentabilizar da melhor forma a prática 

farmacêutica. 

Não menos importante para o bom funcionamento de uma farmácia é a presença 

do espírito de equipa e de um bom ambiente no local de trabalho, pois é fundamental que 

todos os funcionários estejam motivados para fazer o seu melhor, quer em termos 

financeiros para a farmácia quer em prol dos seus utentes. De forma a otimizar esta parte, 
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a FA tem implementado o método Kaizen, um serviço prestado pela Glintt®, que tem 

como finalidade o aumento da produtividade dos funcionários. 

 

3.1 Encomendas e aprovisionamento 

3.1.1 Fornecedores 

 

A escolha de fornecedores é fundamental na gestão de compras da farmácia, pois 

as compras podem ser feitas de diversas formas, tendo cada uma delas as suas vantagens 

e desvantagens.  

As compras podem ser feitas diretamente aos laboratórios, que por norma 

oferecem preços mais baixos e consequentemente maiores margens de lucro, mas que por 

outro lado implicam a compra de um número mínimo de unidades, o que se traduz um 

maior investimento inicial. Isto pode ser contrariado através de grupos de compras o que 

facilita o atingir do volume mínimo de negócio assim como mover a mercadoria para as 

farmácias que apresentem maior necessidade. Uma situação em que a compra direta aos 

laboratórios apresenta vantagem é relativamente aos medicamentos sazonais, como 

protetores solares, que quando adquiridos, por exemplo, no inverno, quando há menos 

procura, e se conseguem melhores condições comerciais. 

Por outro lado, as compras podem ser feitas através de intermediários, os 

grossistas. A FA trabalha essencialmente com a Alliance Healthcare®, mas mantém 

relação comercial com a Cooprofar® e A. Sousa. Os grossistas, por norma, apresentam 

uma grande facilidade e disponibilidade ao nível de entregas e não exigem a compra de 

quantidades de produtos tão grandes, quando comparado com os laboratórios. Contudo, 

geralmente não oferecem preços tão competitivos. 

 

3.1.2 Gestão de stocks  

 

 O stock de uma farmácia representa todos os produtos constantes na mesma, sendo 

um investimento significativo no orçamento de uma farmácia. Este tem que ter em conta 

as necessidades da população utente da farmácia de forma a garantir as suas necessidades. 

O stock serve para responder à procura normal dos utentes por medicação, assim como a 

procura sazonal por produtos, como antigripais no inverno e protetores solares no verão.  
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 Uma boa gestão de stock pode prevenir a insatisfação dos utentes caso se verifique 

um esgotamento ao nível dos distribuidores ou laboratório.  No entanto, um excesso de 

stock leva invariavelmente a desperdício.  

Durante o processo de encomenda é preciso também ter atenção ao volume de 

venda de cada produto, de forma a ver se compensa manter um grande stock ou não. 

 O Sifarma2000® permite o estabelecimento automático de stocks mínimos e 

máximos o que é bastante importante na gestão de stocks. 

 Como as encomendas são feitas de forma informatizada, é importante que o stock 

que consta no software corresponda ao stock físico e real existente na farmácia. Para que 

isto aconteça é necessária a realização de inventários periódicos de modo a minimizar os 

erros de stock.  

Há diversas causas de erros de stock, por exemplo a troca de medicamentos na 

dispensa, erros na entrada de encomendas, quebras, erros de devoluções, roubos e erros 

ao nível de reservas, visto que na FA, como existe uma base de clientes bastante regular, 

as pessoas muitas vezes deixam medicamentos reservados que não estão disponíveis no 

stock, sendo-lhes entregue um talão de reserva, que devem entregar aquando do momento 

em que levantam a medicação. 

 Enquanto realizava o meu estágio na FA, participei na realização de um 

inventário para me inteirar do processo. 

 

3.1.3 Realização de encomendas 

  

As encomendas feitas a grossistas são a vasta maioria de encomendas realizadas 

pela FA. Dividem-se essencialmente em 3 tipos: diárias, instantâneas e manuais, podendo 

ser feitas através do sistema informático ou por telefone. 

As encomendas diárias têm por base o consumo da farmácia, ou seja, tendo em 

conta o stock da farmácia, assim como o stock mínimo e máximo definido previamente 

para os produtos. Quando os produtos atingem o stock mínimo ou na sua ficha do produto 

(FP) não tenham stock mínimo definido, este entra automaticamente para a encomenda. 

Quando o responsável pelas encomendas as verifica, pode definir a quantidade a enviar, 

verificar a existência de vantagens relativas à compra de determinado produto, bem como 

a exclusão de produtos que não seja pertinente ou necessário o envio, bem como trocar o 

fornecedor desse produto. 
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As encomendas instantâneas são aquelas que, por norma, se fazem durante o 

atendimento e se verifica que há quebra de stock de determinado produto, quer seja por 

não haver disponível no mercado quer por ter esgotado apenas na farmácia ou se não é 

vantajoso tê-lo em stock. Esta encomenda é feita através do sistema informático e permite 

ver na hora a disponibilidade de stock nos diversos armazéns bem como dar uma previsão 

de chegada ao cliente. Geralmente o medicamento segue na encomenda diária seguinte 

para a farmácia. As encomendas manuais podem ser feitas por telefone, em casos 

pontuais, como quando é ultrapassado o horário para a realização da encomenda diária 

ou quando não são feitas com recurso ao SI, como é o caso de algumas encomendas feitas 

na plataforma da Cooprofar®. 

Sendo a Alliance Healthcare® o principal armazenista que fornece a FA e sendo 

esta cliente Platinium+, dispõe de várias vantagens como a plataforma B2B e o acesso a 

produtos rateados. A Alliance Healthcare® faz 3 entregas diárias (8h, 15:30h e 20:30h). 

Os outros armazenistas que trabalham com a FA são a Cooprofar® que faz entrega diária 

entre as 9:30h e ás 10h, o A. Sousa faz as entregas às 13:30h. 

 Existem as encomendas que são feitas diretamente aos laboratórios, por norma 

aquando da visita do delegado à farmácia. Estes analisam as vendas da farmácia em 

relação aos seus produtos e em função disto negoceiam as condições da venda, que são 

melhores do que as oferecidas pelos grossistas, pois elimina o intermediário. Estas 

compras costumam ser de produtos de dermocosmética, higiene oral, produtos com 

vendas mais sazonais ou ainda medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) com 

elevada rotatividade. Quando se verifica a falta de produto quer no stock da farmácia quer 

a indisponibilidade nos vários armazenistas, a FA tem a vantagem de poder verificar se 

existe o pretendido nas outras farmácias pertencentes ao grupo. 

 Durante o meu estágio, tive oportunidade de realizar encomendas instantâneas 

e manuais, bem como assistir à verificação da encomenda diária. 

 

3.1.4 Receção e conferência de encomendas 

  

 A receção da encomenda é o início do ciclo do medicamento dentro da farmácia. 

É fundamental que este processo seja feito com todo o rigor para evitar erros de stock e 

discrepâncias entre as encomendas e o que foi realmente entregue. Foi das primeiras 

atividades que fiz no estágio e que fiz até ao final deste. 
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 Os armazenistas entregam medicamentos em contentores, vulgarmente chamados 

de “banheiras”, de diferentes cores, cada uma condizente com o armazém de onde é 

proveniente. Na FA os que mais se usavam eram os verdes da Alliance Healthcare® e os 

azuis escuro da Cooprofar®. Os contentores térmicos que transportam medicamentos de 

frio, para além de terem uma aparência característica, vêm devidamente identificados 

como tal. Desta forma, por razões lógicas, seriam os primeiros a ser conferidos e 

armazenados. 

 Os contentores vêm identificadas exteriormente pelo código da encomenda, nome 

da farmácia e morada. Anexamente vem a fatura ou guia de remessa correspondente. 

Nestes documentos constam informações como: a identificação do distribuidor, o código 

nacional do produto (CNP), nome da farmácia, preço de venda a farmácia (PVF), imposto 

sobre o valor acrescentado (IVA), desconto aplicado, quantidade pedida, quantidade 

enviada e o valor de custo final de produto e os totais da encomenda. Pode ocorrer a 

situação de haver produtos esgotados na encomenda, que vêm discriminados no final. 

 Quando existem medicamentos estupefacientes e psicotrópicos na encomenda 

vem documentação adicional. Uma requisição específica que é datada, carimbada e 

assinada pelo fornecedor e pelo responsável. Esta mantém-se arquivada por um período 

de 3 anos para a eventualidade de haver uma fiscalização. 

 Para a receção da encomenda diária, o primeiro passo é conferir os códigos dos 

contentores com os que vêm indicados na fatura. Posteriormente importa-se a respetiva 

fatura e através da plataforma B2B, só é preciso conferir se os valores das encomendas 

correspondem. Depois é preciso passar os produtos pelo aparelho de leitura ótica de 

códigos de barras. Estando tudo em conformidade, é só terminar a receção.  

 Para a receção de encomendas manuais, estas têm que ser introduzidas no SI para 

que se proceda à receção. 

No caso de receção de encomendas instantâneas, introduzem-se os dados 

manualmente. Faz-se a verificação dos produtos com o leitor ótico e simultaneamente 

verifica-se o prazo de validade (PV), atualizando se for necessário. No final atualiza-se o 

PVF caso seja preciso. Relativamente aos produtos sem preço marcado, cabe à farmácia 

o estabelecimento deste, tendo em conta o mercado e as margens de lucro que pretende 

obter, e ponderando o preço a que o adquiriu.  

 No final da verificação das embalagens, verifica-se se o valor total é coincidente 

com aquele que vem na fatura. Pode haver situações em que se verifiquem discrepâncias, 

como é o caso dos grupos de compras onde é cobrado uma taxa. Quando tudo está 
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terminado, pode proceder-se à impressão das etiquetas com os preços para os produtos 

que não têm preço marcado na embalagem. 

 Caso venha algum produto faturado que não esteja na encomenda, é necessário 

fazer uma reclamação telefónica para que o armazém possa emitir uma nota de crédito de 

forma a reembolsar a farmácia. Quando vem um produto que não consta na fatura, é 

comunicado ao armazém para que este o fature na encomenda seguinte, ou caso a 

farmácia não esteja interessada, deve ser devolvido ao armazém. 

 Quando existem produtos em falta, o SI permite comunicar essas faltas ao 

INFARMED e transferir a encomenda desses produtos para outro armazém.  

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de dar entrada a todo o tipo de 

encomendas, vindas dos diversos laboratórios e armazenistas, o que me permitiu 

contactar com os diferentes métodos de receção de encomendas. 

 

3.1.5 Armazenamento 

 

 Depois de finalizada a receção das encomendas é necessário proceder ao 

acondicionamento dos medicamentos. O armazenamento dos produtos deve cumprir os 

seus requisitos relativamente às condições de armazenamento. Por norma, a temperatura 

deve ser no máximo 25ºC e a humidade não deve ultrapassar os 60%.  

 Na FA os medicamentos estão armazenados consoante a sua forma farmacêutica; 

os colírios estão armazenados de forma sequencial e alfabética de acordo com a DCI e a 

marca, os comprimidos, as soluções orais, os granulados, os cremes/pomadas/géis, os 

sprays, os injetáveis, as gotas, os granulados e as soluções cutâneas, igualmente. As 

exceções são para os medicamentos para uso vaginal, que se encontram todos juntos, for 

ordem alfabética independentemente da forma farmacêutica, e os medicamentos 

psicotrópicos/estupefacientes têm uma gaveta reservada para esta classe.  

Este armazenamento não faz distinção entre medicamentos ditos “de marca” e 

genéricos. 

Outro tipo de produtos que não se encontrem expostos são também armazenados 

no interior tendo espaço reservado, como é o caso de produtos de uso veterinário, 

produtos de higiene íntima, champôs, produtos de ostomia, produtos de higiene oral, 

produtos ortopédicos e fraldas.  
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Os excessos também têm armários com espaço dedicado. Aqui é feita distinção 

dos genéricos, estando estes arrumados por laboratório e alfabeticamente, respetivamente.  

 Os MSRM de maior rotatividade estão junto aos postos de atendimento, mas sem 

que os utentes os vejam ou tenham acesso a eles. Os MNSRM encontram-se expostos em 

lineares na zona de atendimento. Relativamente aos medicamentos que requerem 

temperaturas mais baixas, são acondicionados no frigorifico. 

 Com o rececionamento das encomendas, primeiro são repostos os lineares e as 

gavetas, só depois os excedentes vão para o espaço a si reservado. 

 Esta foi a atividade maioritária durante o meu estágio. É bastante importante, 

pois proporciona um grande contacto com os medicamentos o que permite ficar a 

conhecê-los melhor, rentabilizando assim o atendimento e diminuindo o tempo passado 

na procura destes. Como esta foi uma temática que achei importante, pois nem toda a 

gente passava muito tempo a arrumar e só com muita experiência na FA é que se sabia 

o local exato dos produtos, na Parte II do relatório vou explorar um dos meus projetos 

que foi a localização e mapeamento da FA. 

 

3.1.6 Devoluções 

 

 Uma devolução não é algo que se faça todos os dias, apesar de ser relativamente 

comum. Existem vários motivos que podem levar à sua devolução. Esses motivos podem 

ser: produtos encomendados por engano, produtos enviados que não estão faturados, 

anomalias na embalagem, prazos de validade expirados, preço não condizente com o 

praticado no momento ou até uma ordem do INFARMED para a recolha de determinado 

lote. 

 A devolução é feita com recurso ao SI, onde é emitida uma nota de devolução, 

que sai em triplicado. Todas as cópias são assinadas, datadas e carimbadas, sendo que 

duas delas seguem com o produto e a terceira fica na farmácia, assinada por quem levanta 

a devolução. Esta última fica a aguardar a regularização. A nota de devolução deve conter 

o CNP do produto, a identificação do fornecedor, o motivo da devolução assim como o 

n.º da fatura da encomenda da qual o produto é proveniente. 

 A devolução pode ser aceite pelo fornecedor, que de forma a regularizar a situação 

envia uma nota de crédito ou um produto igual ou de igual valor. Caso a devolução não 

seja aceite, o produto é devolvido à farmácia e entra como quebra. É importante também 

saber regularizar uma devolução através da nota de credito correspondente. 
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3.1.7 Verificação de prazos de validade e verificação física de existências 

 

 É fundamental haver um controlo sobre os prazos de validade. Desta forma, o 

controlo apertado permite verificar quais os produtos que podem ser comercializados e 

verificar, com a devida antecedência, a expiração dos PV para se poder proceder à 

devolução ao fornecedor atempadamente. 

 A verificação dos PV é feita sempre que é dada entrada de uma encomenda. O PV 

é alterado quando o produto rececionado apresenta um PV inferior ao registado no SI ou 

tem o seu stock a zero. Mensalmente, é impressa através do SI uma listagem com os 

produtos que têm o PV a expirar, sendo que a brevidade é definida pelo operador. A 

verificação é feita manualmente e os produtos são separados para se poder fazer a 

devolução para o fornecedor. 

 De forma a evitar erros de stock, é importante que se realize periodicamente um 

inventário com uma contagem física de todos os produtos para ver se a informação 

constante no SI é condizente com os produtos realmente existentes. No caso da FA, o que 

é feito é e emissão mensal de uma lista de alguns produtos escolhidos aleatoriamente com 

o stock que consta no SI e é feita a contagem física. 

 Durante o meu estágio, fiz a verificação de PV e participei num inventário. 

 

4. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

  

 As farmácias podem ser consideradas como uma das primeiras etapas na entrada 

dos serviços de saúde, pois as pessoas dirigem-se muito mais vezes a uma farmácia do 

que a um centro de saúde ou hospital. Isto acontece não só pela comodidade, mas também 

porque valorizam o trabalho do farmacêutico e a ajuda que este pode facultar. Uma das 

formas de ajuda que o farmacêutico providencia é a dispensa de medicação e outros 

produtos de saúde. 

 O ato de dispensa de medicamentos é muito mais do que ler o que está na receita, 

ir buscar, entregar ao doente e receber o pagamento. Por isso, durante o meu estágio, 

primeiramente, observei como os meus colegas procediam ao atendimento para que 

quando chegasse a minha vez pudesse fazer o meu melhor para ajudar os utentes. Toda a 

equipa da FA sempre se mostrou muito disponível para me ajudar no que fosse preciso e 

para tirar todas e quaisquer dúvidas que tivesse. 
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4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

4.1.1 Prescrição médica 

 

 A prescrição médica, vulgarmente chamada de receita, é a forma que o médico 

tem de comunicar com o farmacêutico a terapêutica que prescreveu ao seu doente. As 

receitas atualmente são eletrónicas, salvo algumas exceções que definem casos em que 

podem ser passadas manualmente. As exceções que são aceites são: a) falência 

informática; b) inadaptação do prescritor; c) prescrição no domicílio; d) até quarenta 

receitas/mês. 

As receitas permitem aos utentes levantar medicamentos a que sem estas não 

teriam acesso. Apenas médicos, médicos dentistas e odontologistas podem passar receitas 

segundo a legislação em vigor. 

 As receitas que atualmente mais se veem são a receita materializada, que tem uma 

validade de 30 dias, a receita materializada renovável, que tem 6 meses de validade, 

sendo, a última, essencialmente usada para tratamentos de longa duração. 

 Desde 2012, com a aprovação da Lei nº11/2011 que a prescrição passou a ser feita 

de forma obrigatória pela DCI. Isto permitiu uma maior escolha por parte do doente. A 

prescrição pelo nome comercial só pode ser feita em três situações: a) quando são 

medicamentos com uma margem terapêutica estreita; b) reação adversa prévia; c) 

continuidade do tratamento superior a vinte e oito dias. Nas exceções a) e b), o 

farmacêutico é obrigado a dispensar o que está na receita e na alínea c) o utente pode 

escolher um medicamento equivalente, desde que apresente um PVP inferior. Quando se 

trata de um MNSRM constante na receita, este pode ser designado pelo nome comercial 

e a pessoa optar por este ou por outro equivalente. Quando se trata de uma receita 

materializada não é possível exceder 4 medicamentos diferentes, nem mais que 2 caixas 

por medicamento nem um total de 4 caixas. Podem ser 4 embalagens do mesmo 

medicamento, desde que este seja em embalagens unitárias. 

 Na receita deve constar, para além da DCI da substância ativa, a forma 

farmacêutica, a posologia, a dosagem e a apresentação. Este sistema traz vantagens como 

o facto de o utente poder levantar a medicação toda de uma só vez ou a levantar consoante 

a sua necessidade, desde que dentro da validade da receita.   
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4.1.2 Validação da prescrição e dispensa 

  

 Quando se trata de uma receita manual ou eletrónica materializada é necessário 

conferir alguns aspetos aquando da dispensa da medicação e imprimir no verso destas um 

documento relativo à faturação, contendo a identificação da farmácia, os medicamentos 

dispensados, o preço, o valor total da receita, o que o estado comparticipou, o que o utente 

pagou, a data e o número de venda. Como hoje em dia a maioria das receitas já são quase 

todas desmaterializadas, fica tudo online. O utente tem, ainda, de assinar num espaço 

reservado para o efeito, tendo depois de ser assinada pelo farmacêutico e carimbada. 

 O processo de verificação é o primeiro passo na dispensa. Esta tem que ser feita 

para receitas eletrónicas, manuais e eletrónicas materializadas, mas por norma só estas 

duas últimas merecem atenção. Sendo necessário conferir se a receita tem: número de 

receita, nome do utente, número de beneficiário, regime de beneficiário (SNS, ADSE, 

etc.), caso necessário, se existe o regime especial de comparticipação (R/O ou outro), 

identificação do médico prescritor (vinheta/código e especialidade), local de prescrição 

(vinheta), as informações relativas ao medicamento, data e assinatura do prescritor. Caso 

se trate de uma receita manual tem que conter a exceção justificativa. 

 Depois de verificada a RM, pode-se proceder à dispensa. Deve-se perguntar ao 

utente se tem preferência por medicamento genérico ou de marca, sendo que a farmácia 

é obrigada a ter pelo menos 3 dos 5 mais baratos de cada grupo homogéneo, de acordo 

com a legislação em vigor. A dispensa é muito mais que o ato de vender medicamentos 

pelo que se deve mostrar o maior interesse em ajudar o utente a melhorar o tratamento, 

quer seja ao perguntar se já é medicação habitual ou se sabe como o deve tomar e a que 

horas de forma a obter-se uma melhor adesão à terapêutica. 

 Há algumas situações especiais, como quando a dispensa envolve medicamentos 

psicotrópicos/estupefacientes. Devido à forte possibilidade de indução de dependência 

por parte destes medicamentos, existe uma forte regulamentação e vigilância que permite 

a rastreabilidade destes, tal como foi referido anteriormente. Outro ponto de controlo 

destes medicamentos ocorre ao nível da dispensa, sendo que as RM são especiais, 

identificadas com a sigla RE e os medicamentos estão obrigatoriamente separados dos 

outros. Aquando da dispensa, o SI pede várias informações de preenchimento obrigatório. 

São estas: nome do médico prescritor; dados do doente (nome, idade, morada, n.º de 

identificação, validade da identificação). No final é impresso o documento no verso da 

receita, sendo assinada e carimbada pelo farmacêutico. É também impresso um talão 
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comprovativo da venda de psicotrópicos que é agrafado à receita e armazenado durante 3 

anos. Caso se trate de uma receita manual, são impressos 2 documentos, sendo um 

enviado para a ANF até ao dia oito de cada mês, juntamente com o receituário. 

  

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 

 Os MNSRM são substâncias ou associação destas que não cumprem os requisitos 

para serem tratados como MSRM e que são usados para o tratamento de transtornos 

menores de saúde; o que conduz, invariavelmente, à automedicação. Devido à sua 

facilidade de comercialização, em farmácias ou noutros locais, as pessoas tendem a 

adquiri-los pensando que o aconselhamento é dispensável. Esta é uma prática muitas 

vezes desaconselhada, uma vez que as pessoas podem não possuir os conhecimentos 

necessários para fazer um uso responsável do medicamento, sendo melhor dirigir-se à 

farmácia para se aconselhar com o seu farmacêutico. Cabe ao farmacêutico aconselhar as 

pessoas no tratamento de transtornos menores e assim evitar uma ida, muitas vezes 

desnecessária, ao médico. Para isto, é necessário ter um vasto conhecimento dos produtos 

que se tem ao dispor na farmácia e tentar junto do utente perceber a melhor maneira de 

tratar as suas queixas.  

 Estas variam invariavelmente com a sazonalidade. Como iniciei o estágio em 

fevereiro, apareciam essencialmente pessoas com sintomas gripais e tosse. Durante a 

primavera, as pessoas apresentavam sintomas alérgicos, devido à localização mais 

rural da farmácia. Com a chegada dos dias mais quentes, chegavam também as queixas 

de picadas de insetos e problemas de pele relacionados com a exposição solar. 

 Esta foi uma das etapas mais desafiantes do meu estágio, já que não possuía 

nem a experiência nem o conhecimento profundo de grande parte dos MNSRM para 

fazer um bom aconselhamento. E nesta etapa foi muito importante os conselhos dados 

por todos os colegas da equipa da FA. 

 

4.3. Outros produtos de saúde  

 

 A farmácia atualmente não é um espaço onde se vende apenas medicamentos. 

Hoje em dia são comercializados muitos mais produtos. Na FA existe uma boa variedade 

de produtos de dermocosmética, especialmente se for levado em conta o tipo de utentes. 

A grande maioria das pessoas procura o aconselhamento do farmacêutico porque sabem 
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que dessa forma obtêm o produto mais indicado para si. Muitas dessas pessoas procuram 

os produtos na farmácia, pois têm uma pele sensível onde não podem colocar qualquer 

produto e assim aliam o aconselhamento do farmacêutico à elevada qualidade dos 

produtos.  

 Os produtos de uso veterinário também são bastante vendidos, pois sendo uma 

área rural, as pessoas têm mais espaço para animais domésticos e também há muito gado. 

Os principais produtos vendidos são os desparasitantes.  

 Os dispositivos médicos, especialmente produtos ligados à ostomia são, também, 

muito procurados. 

 Fiz alguns medicamentos manipulados durante o estágio, mas apenas 

medicamentos mais simples. Quando eram precisos manipulados mais complexos, quer 

pela técnica quer pelos excipientes e substâncias ativas, eram pedidos à Farmácia da 

Misericórdia. 

 Os suplementos alimentares e os produtos para alimentação especial também 

foram bastante requisitados. 

 Os produtos de puericultura e dietéticos representam uma grande fatia nas vendas 

da FA relativamente a MNSRM. 

 Na parte final do meu estágio, a FA aumentou a aposta na venda de 

medicamentos homeopáticos, dando formação aos funcionários e aumentando o stock 

e variabilidade de produtos disponíveis. Isto traduziu-se num aumento das vendas. 

 

4.4 Regimes de comparticipação 

 

 Os medicamentos podem ser alvo de um regime de comparticipação geral ou de 

um regime de comparticipação especial. Segundo a legislação atual, os regimes de 

comparticipação podem dividir-se desta forma:  

 Regime geral: 

Escalão A - 90% 

Escalão B - 69% 

Escalão C - 37% 

Escalão D - 15% 

 Os regimes especiais de comparticipação acrescentam um valor de 

comparticipação a estes, consoante o escalão. Quando na receita é indicada a letra R, esta 
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diz respeito a pensionistas que tem um acréscimo de 5% ao escalão A e 15% nos escalões 

B, C e D.  

 Quando na receita tem a letra O, esta diz respeito a doentes que sofrem de 

determinada patologia ou pertencem a um grupo especial de doentes. Como a 

comparticipação nestes casos é variável, o médico deve indicar na receita o diploma que 

abrange a comparticipação destes. Existem ainda outros casos particulares como a 

comparticipação em produtos para o autocontrolo de Diabetes mellitus. 

 É importante referir, ainda, os regimes de complementaridade devido à existência 

de subsistemas de saúde. Alguns dos mais importantes são o Serviço de Assistência 

Médico Social (SAMS), SAMS/Quadro, Caixa Geral de Depósitos, Assistência na 

Doença de Militares e os vários seguros de saúde existentes.  

 

5. Conferência de receituário 

 

 A grande fatia das vendas das farmácias provém de MSRM, mas no ato de 

dispensa, a farmácia não recebe a totalidade do valor do medicamento. O restante diz 

respeito ao valor da comparticipação. De forma a que a farmácia seja ressarcida desse 

valor, todos os meses tem que ser enviado o receituário, às devidas entidades, depois de 

conferido. Na FA, o receituário é conferido no final do mês, pela Marisa, que quando 

deteta algum erro, dirige-se ao operador que aceitou a receita para que este entre em 

contacto com a pessoa para resolver o erro e a farmácia possa ser ressarcida. 

 Durante o meu estágio sempre me alertaram para a importância de verificar 

que a RM tinha todos os elementos necessários para que no final do mês houvesse 

menos erros. Neste contexto tive contacto com quase todos os organismos que fazem 

comparticipação, pois alguns são muito raros. Conferir o receituário foi uma atividade 

que procurei sempre fazer, pois considero de extrema importância que todos se sintam 

à vontade em fazê-lo. 

 Os campos que são verificados são aqueles que já foram referidos anteriormente, 

acrescendo confirmar que a medicação que sai no impresso do verso da receita está em 

conformidade com aquilo que foi prescrito. As receitas são separadas por organismos e 

no SI é-lhes atribuído um número e um lote. Cada lote corresponde a trinta RM.  

 O “01” corresponde ao regime de comparticipação geral e o “48” ao regime de 

comparticipação especial. Com o surgimento das receitas eletrónicas, foram estas 

transferidas para o “99x” que representa a maior parte. Depois das receitas estarem 
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organizadas numericamente e por lote, é impresso o verbete de identificação do lote que 

é assinado e carimbado e posto junto com o lote. Quando isto está feito para todos os 

lotes, é emitido o resumo dos lotes e a fatura mensal. Estes documentos são também 

assinados e carimbados para serem enviados.  

Junto com as RM correspondentes ao SNS, o original e duplicado destes 

documentos são enviados para a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS 

Norte), no início de cada mês. O triplicado deve seguir para a ANF e o quadruplicado 

deve ser arquivado na FA. As restantes RM são processadas da mesma maneira, à exceção 

do original e duplicado que seguem juntamente com o triplicado para a ANF.  

Quando há inconformidades nas receitas enviadas, estas são devolvidas à farmácia 

para que esta corrija o problema. Caso sejam corrigidas, seguem com as receitas do mês 

seguinte. Se não se conseguir corrigir, a farmácia não recebe a comparticipação 

correspondente à RM e fica com o prejuízo. Daí que a tarefa de conferir o receituário seja 

deveras importante. 

 

6. Outros serviços de saúde prestados na farmácia 

 

 A farmácia é um espaço privilegiado para a promoção da saúde pública e isto é 

alcançável pela prestação de cuidados e serviços farmacêuticos assim como outros 

serviços que complementam este. A legislação define que serviços podem ser prestados 

na farmácia. Estes serviços já foram referidos aquando da caracterização da farmácia e 

do seu horário de atendimento. São eles a podologia, consultas de nutrição, espaço ótica, 

medição de parâmetros bioquímicos a psicóloga, o serviço de enfermagem e a terapia da 

fala. 

 

6.1 Determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 

 Estas atividades realizam-se em gabinete destinado ao efeito e com o material 

adequado. O preçário encontra-se exposto no gabinete para que as pessoas tenham 

conhecimento, assim como uma tabela com os valores de referencia. 

 Quando iniciei o meu estágio, observei algumas vezes a realização destes testes 

para me familiarizar com as técnicas e os aparelhos, tendo depois realizado de forma 

autónoma. 
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6.1.1 Peso, altura e índice de massa corporal 

 

 Este processo realizava-se com recurso a uma balança automática localizada na 

zona de atendimento, sendo que no final era impresso um talão contendo a altura, peso e 

índice de massa corporal (IMC). A balança apresentava problemas na determinação da 

altura, dando um IMC errado, pelo que nos era requisitado que fosse calculado 

manualmente. 

 

6.1.2 Pressão arterial 

 

 Este parâmetro era requisitado várias vezes por dia. Na FA a medição era feita 

com um tensiómetro de braço. Este foi sem dúvida o parâmetro que mais vezes realizei. 

Era feito no gabinete destinado ao efeito e permitia um melhor aconselhamento ao utente, 

pois ao estar num ambiente mais reservado, facilitava a comunicação. 

 Muitos utentes, como eram habituais, mantinham o cartão de registo dos valores 

na farmácia, sendo-nos o mesmo solicitado quando tinham uma consulta médica. Tendo 

em conta a medição e os valores registados nos cartões, começava por perguntar sobre 

fatores que pudessem levar ao aumento da PA, como a realização de exercício, stress ou 

a toma de café. Depois aconselhava algumas medidas não farmacológicas para ajudar no 

controlo dos valores tensionais. 

 

6.1.3 Colesterol, triglicerídeos e ácido úrico 

 

 A medição destes valores bioquímicos era feita com recurso a um 

espectrofotómetro e cada um tinha um protocolo específico.  

No inicio assisti à realização destes testes para me familiarizar para depois os 

poder fazer de forma autónoma. Como este método requer algum tempo de espera, 

aproveitava para questionar os utentes sobre o seu estilo de vida para conseguir, 

posteriormente, fazer um aconselhamento adequado e personalizado. 

 

6.1.4 Glicemia 

 

 A medição da glicemia capilar é feita com recurso a máquinas de tiras, em tudo 

semelhantes àquelas que os doentes diabéticos têm em casa para se autocontrolarem. A 
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facilidade de manuseamento destes aparelhos representa uma vantagem. É fundamental 

manter os níveis de glucose no sangue controlados de forma a diagnosticar a Diabetes 

melitus ou para controlar a doença. 

 

6.2 Administração de medicamentos e vacinas  

 

Na FA quem tem a habilitação para proceder à administração de injetáveis é o Sr. 

Vilela. No decorrer do estágio não tive oportunidade de assistir à administração pois as 

pessoas não se sentiam à vontade. 

 

6.3 VALORMED® 

 

 O VALORMED® corresponde ao projeto onde, as pessoas se desfazerem, de 

forma gratuita, embalagens antigas ou vazias de medicamentos ou de medicamentos que 

já não usem, colocando-os em contentores próprios existentes nas farmácias portuguesas. 

Isto conduz as pessoas ao uso responsável do medicamento assim como à preservação 

ambiental. Quando o contentor está cheio, procede-se ao seu fecho e o preenchimento da 

ficha que se encontra na tampa com o número da farmácia, rubrica do operador, data, 

peso do contentor e a rubrica da pessoa responsável pelo levantamento, que na FA era 

feito pela Alliance Healthcare®. Uma das vias da ficha segue com o transporte, a outra 

fica arquivada da farmácia.  

 Enquanto realizava o meu estágio, houve o início de uma nova campanha 

VALORMEDR, que consistia na distribuição de minicontentores pelas pessoas para 

encherem em casa com a medicação. Acho importante ressalvar o facto de que a FA é 

das farmácias do país que mais contentores VALORMED® recolhe. 

  

7. Formações 

 

Durante o meu estágio na FA houve algumas oportunidades para fazer formação. 

Sempre que essas oportunidades surgiam, eu mostrava interesse em realizar a formação, 

visto que acho muito importante que o farmacêutico mantenha uma formação contínua 

ao longo da sua atividade profissional de forma a exercer a sua função da melhor maneira 

e porque sei que quando estiver a trabalhar enquanto farmacêutico em farmácia 
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comunitária não poderei fazer todas as formações por incompatibilidades com o trabalho, 

como acontecia com os meus colegas da FA. A formação ao nível do estágio curricular 

assume uma importância extra, pois normalmente é sobre produtos que não são muito 

abordados no plano curricular do MICF, pelo menos em unidades curriculares do tronco 

comum. 

As formações às quais atendi foram: 

 Vichy® - Formação que ocorreu na sede da L’Oréal® na Avenida da Boavista, no 

Porto. Foi uma formação muito interessante, pois durou um dia inteiro e foi 

apresentada toda a gama de dermocosmética, produtos capilares e ainda a gama 

de produtos solares. 

 Nestlé® - Formação que ocorreu no edifício da sede da ANF, no Porto e teve a 

duração de uma tarde. Foi-nos apresentada toda a gama de produtos de 

alimentação especial, o que se revelou muito interessante tendo em conta a 

população que é cliente na farmácia. Foi também apresentada uma nova gama de 

produtos para a vitalidade e suplementos vitamínicos, o Meritene®. 

 Oral B®/Clear Blue® - Esta foi uma formação que ocorreu na farmácia, mas em 

horário pós-laboral, com a duração de 2 horas. Foi-nos apresentada a gama de 

escovas elétricas da Oral B® e os testes de gravidez e ovulação da Clear Blue®. 

 Boiron® – Esta formação, facultada na farmácia em horário pós-laboral, com a 

duração de 2 horas, proporcionou a apresentação de produtos homeopáticos da 

Boiron®, tanto as cepas unitárias como os produtos que são associação, como o 

Stodal® e o Arnigel®. 

 Rene Furterer® - Apesar de esta formação ter acontecido na farmácia em horário 

laboral, foi apresentada toda a gama da Rene Furterer®, já que a FA ia apostar na 

venda destes produtos e os funcionários iam assistindo conforme a 

disponibilidade. Eu tive oportunidade de assistir a toda a formação. 

As restantes formações foram mais rápidas, com a apresentação de poucos produtos. 

Essas formações foram: Allergodill®, Saugella®, Telfast®, Opticrom®, Fenergam®, 

Endwarts® e a apresentação dos produtos Advancis®, Absorvit® e Easy Slim®. 
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Conclusões 

 

Na minha opinião, o estágio curricular foi talvez a etapa mais gratificante no meu 

percurso académico enquanto aluno do MICF, por ser aqui que se dá o primeiro contacto 

com a realidade profissional, como é estar do outro lado do balcão, os utentes fazerem 

perguntas às quais não se sabe dar resposta, saber lidar e adaptar ao diferente tipo de 

utentes que se atende, tudo isto nos ajuda imenso a crescer enquanto profissionais. 

 Permitiu também ver que para além do conhecimento científico adquirido no 

MICF, que é a base do trabalho de um farmacêutico, temos que ser muito mais do que 

apenas mestres do medicamento, havendo um conjunto de outras capacidades e soft skills 

que são valorizadas e determinantes para que se seja um bom profissional, como a gestão, 

o trabalho de equipa e a capacidade de lidar com os utentes. 

 Senti que evoluí muito com o decorrer do estágio e que o ambiente envolvente foi 

muito importante para isso. 

 

Parte 2 – Projetos desenvolvidos na farmácia 

 

Tema 1 – Localização e Mapeamento da Farmácia Adaúfe 

 

Há vários fatores que condicionam o dia-a-dia de uma farmácia e que podem afetar 

a produtividade dos funcionários, por exemplo, as condições de trabalho que lhes são 

propostas. Quando estas são boas, isso transparece no trabalho desenvolvido e no grau de 

satisfação do atendimento prestado aos utentes. O serviço prestado ao utente pela equipa 

da FA é de grande qualidade, mas há sempre que procurar melhorar aquilo que está ao 

nosso alcance melhorar. E foi com base nessa premissa que procurei realizar este projeto 

no âmbito da atuação de um farmacêutico comunitário, pois a este nos dias que correm, 

são exigidas muitas mais valências que os conhecimentos científicos ministrados no 

MICF, podendo ser ao nível do marketing farmacêutico ou ao nível da gestão. 

 Quando iniciei o estágio na FA, foi-me apresentada a disposição dos produtos no 

interior da farmácia e questionei-me acerca da melhor maneira de me orientar. Pelas 

orientações que recebi, constatei que a única forma seria mesmo decorar e com o tempo 

me iria familiarizar com os lineares, gavetas e armários. Este método acaba por funcionar, 

pois quando cheguei à FA, toda a equipa trabalhava lá há pelo menos um ano, mas durante 
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o meu estágio entraram colegas novas, que também enfrentaram as mesmas dificuldades 

que eu tinha sentido. Mesmo para os funcionários que já lá estavam há mais tempo, 

verificavam-se situações em que a procura se tornava difícil.  

 Na parte final do meu estágio, surgiu a oportunidade de eu intervir de forma a 

melhorar a organização da disposição dos produtos e assim tornar mais eficiente a sua 

procura. Depois de discutida esta ideia com a Dra. Mariana, que a propôs ao Dr. Miguel 

e à Glintt, responsável pelo Kaizen implementado na FA, foi aceite que eu procedesse à 

localização e mapeamento dos produtos da FA. 

 Assim, o primeiro passo foi mapear a FA. Esta etapa serviu para ver quantos 

lineares, módulos de gavetas e armários existiam, e para determinar o número de 

prateleiras. O que ficou acordado como sendo melhor seria começar pelos lineares 

expostos da área de atendimento. No entanto, os lineares centrais normalmente são 

compostos por produtos de alta rotatividade, estando sempre a ser alterados. Desta forma, 

não teria muito interesse proceder à localização dos produtos nestes lineares. Depois de 

discutida qual a nomenclatura que se iria adotar, chegou-se à conclusão de que o melhor 

seria nomear os lineares alfabeticamente, de A a Z, atribuindo um número às prateleiras, 

começando por cima, como mostrado nas figuras do Anexo 2, procedendo-se assim para 

todos os lineares.   

 No SI, este procedimento fazia-se através da gestão de prateleiras em que numa 

primeira fase era preciso introduzir prateleira a prateleira. Mas o SI só assumia três 

caracteres para descrever abreviadamente a localização a aparecer no SI sempre que fosse 

introduzido o produto. Por isso, adotei o sistema de L para linear e M para módulo de 

gaveta, seguidamente a letra que traduziria o produto ao qual nos estávamos a referir e 

seguidamente o número que seria a prateleira. Isto traduzir-se-ia em algo como LA1, 

linear A prateleira 1, como consta no Anexo 3 e 4. 

 Contudo, o SI apresentava algumas limitações, visto que só assumia uma 

localização por cada produto. Desta forma, não foi feito o processo de localização da zona 

dos excedentes, pois é mais importante o local onde estão expostos. 

 Para introduzir os produtos no sistema, precisava de ter todos os códigos de todos 

os produtos constantes numa prateleira. No início, registava os códigos CNP numa folha 

e depois passava para um ficheiro para introduzir no SI e associar esses produtos a uma 

prateleira, porém, depois surgiu-me a ideia de recorrer ao meu telemóvel para registar os 

códigos, usando a aplicação Barcode Scanner1.  
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Deste modo, registava todos os produtos e dentro da aplicação enviava por e-mail 

essa lista, à qual atribuía logo o código da prateleira no assunto do e-mail, como por 

exemplo, LB6, para depois ser mais fácil a organização. 

 Isto facilitou muito o atendimento, especialmente quando se tratava de algum 

produto com rotatividade reduzida, pois direciona logo quem está a fazer o atendimento 

para o local correto. Considero, por isso, tratar-se de uma intervenção ao nível da 

farmácia, que foi vantajosa relativamente ao seu funcionamento. 

 Procedi ao mapeamento e localização das zonas evidenciadas nas fotografias 

constantes do Anexo 5, sendo um total de 24 lineares e 5 módulos de gavetas. O único 

ponto que, na minha opinião, se revelou negativo na minha intervenção foi não ter 

concluído este projeto em toda a farmácia, pois como se pode depreender tratou-se de 

uma atividade que implicava muito tempo, tendo eu que participar noutras atividades 

igualmente importantes para a minha formação. O outro motivo foi este projeto só estar 

totalmente delineado e devidamente autorizado a ser feito já numa fase muito avançada 

do estágio, o que não permitiu que tivesse mais progressos. No entanto, deixei as 

indicações de como se procedia, passo-a-passo, para que mais tarde alguém pudesse 

concluir este projeto. 

 

Tema 2 – Caracterização da terapia farmacológica em idosos institucionalizados e 

um caso de estudo 

 

Durante o meu estágio na FA, um dos aspetos que me chamou mais a atenção foi 

a preparação de blisters semanais com medicação a entregar a utentes ao domicilio e para 

utentes de uma das várias instituições a quem a FA presta este serviço. O que me 

despertou interesse foi a quantidade de medicamentos que esses mesmos utentes faziam 

diariamente, tendo me levado às questões: será que existem interações? Será que essas 

interações são monitorizadas? Será que os utentes necessitam de facto de todos aqueles 

medicamentos? Desde logo sabia que não iria chegar a respostas conclusivas a estas 

questões, mas esperava, com a realização deste projeto, aproximar-me destas respostas. 

 Na minha opinião, este serviço prestado pela FA é muito importante, uma vez que 

com a idade há um decréscimo das capacidades cognitivas, o que é um entrave na adesão 

à terapêutica. 

Assim, a minha população de estudo não é uma representação da população idosa 

geral pois todos os idosos em estudo encontravam-se institucionalizados na Resisénior 
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Gold, por isso, à partida, depreende-se que fossem idosos que apresentavam algumas 

debilidades de saúde que exigiam medicação específica. Contudo, os participantes no 

estudo não são todos os utentes desta instituição, mas apenas os que necessitam que a 

preparação da medicação seja feita pela farmácia, através de blisters semanais. Desta 

forma, sabia que os resultados do estudo não serviriam para caracterizar a população em 

geral, mas apenas aquela pequena amostra. 

 Os 72 utentes da Resisénior Gold a quem a FA prepara a medicação fazem uma 

grande variedade de medicamentos. Alguns destes cumprem esquemas terapêuticos 

bastante complexos e com muitos medicamentos (Anexo 6), sendo que o blister (Anexo 

7) preparado facilitava em muito as tomas e fazia com que houvesse uma maior adesão à 

terapêutica, prevenindo os esquecimentos e as falhas na medicação. Cada utente tinha 

uma gaveta na FA (Anexo 8), que se destinava ao armazenamento de toda a sua 

medicação. 

 As tomas eram simplificadas e associadas a determinada hora do dia para 

promover a adesão terapêutica2, sendo que os blisters na FA são preparados para pequeno-

almoço, almoço, jantar e deitar, exceto algumas exceções3. 

Este projeto torna-se importante na medida em que se está perante uma população 

com características especiais e com necessidade de uma maior atenção por parte de todos 

os profissionais de saúde.  

Neste sentido, sabe-se que a diminuição da qualidade da saúde associada à idade 

leva a que haja um aumento no número de fármacos que são prescritos aos idosos de 

forma a aumentar a sua qualidade de vida4. 

Quando há polimedicação, que geralmente é tida como existindo mais que quatro 

medicamentos na terapêutica5,6,7,8 ou um mau uso dos medicamentos9, pode levar a 

hospitalizações,10,11,12,13, o que tem efeitos negativos ao nível da saúde, pois aumenta a 

mortalidade e a morbilidade6. Também representa um aumento dos custos ao nível da 

saúde, sendo mesmo a quarta maior causa responsável por gastos em saúde em países 

desenvolvidos, atrás de doenças cardiovasculares, cancro e diabetes6. 

 É preciso ter em conta que o metabolismo dos idosos não é igual ao dos 

adultos4,7,10,11,14,15. Algumas dessas alterações ocorrem ao nível cardiovascular, como o 

aumento da pressão arterial, diminuição da contratilidade do miocárdio e uma diminuída 

sensibilidade a catecolaminas. A conjugação destes fatores faz com que sejam mais 

suscetíveis ao efeito dos medicamentos com ação ao nível cardíaco7. 



25 
 

 Ao nível respiratório, por sua vez, há uma diminuição da elasticidade ou uma 

diminuição da capacidade vital do pulmão7. 

 Ao nível gastrointestinal, o principal fator a ter em conta é a alteração do 

metabolismo ao nível hepático7, sendo que muitos medicamentos são metabolizados por 

essa via. 

 No que toca ao sistema urinário, há uma diminuição multifatorial da função renal7, 

o que afeta a forma como muitos fármacos são excretados. 

 Quanto ao sistema nervoso, há uma diminuição em cerca de 20% da massa 

cerebral com a idade, o que pode estar ligado à diminuição da função cognitiva7 sendo 

este um fator muitas vezes atribuído à diminuição ou dificuldade de adesão à terapêutica4. 

 Tendo em conta todas as alterações que ocorrem no idoso, o médico prescritor 

tem que ter em consideração o risco/beneficio inerente à polimedicação (Anexo 9)6, sendo 

que o risco de ocorrer interações é tanto maior quanto maior for o número de 

medicamentos (Anexo 10)6.   

Assim, entende-se por interação medicamentosa quando dois ou mais fármacos 

interagem, independentemente de ocorrerem efeitos adversos ou não4. 

Estas interações podem levar a reações indesejadas, como se pode constatar nos o 

Anexo 116 e 1210, conduzir à diminuição ou exacerbação de efeitos de outros 

medicamentos, assim como ao aparecimento de sintomas que podem ser assumidos como 

associados a doenças relacionadas com a idade e não a efeitos adversos6,10. Uma das 

formas mais propostas, atualmente, para prever as interações decorrentes da medicação é 

o uso de tecnologia, nomeadamente, de aplicações informáticas onde se introduzem as 

interações possíveis aquando da prescrição10,11, pois todos os dias surgem no mercado 

novos medicamentos, sendo muito difícil estar a par de todos e saber todas as interações, 

ou tabelas para prever o nível de risco de determinado indivíduo de desenvolver efeitos 

adversos16.  

Desta forma, é preciso pensar na real necessidade da medicação que cada idoso 

toma e que o risco/benefício pode não compensar, como é o caso do uso de anti psicóticos 

em idosos por um longo período de tempo, podendo estes conduzir à perda de atividade, 

estando, assim, associados a um aumento do risco cardiovascular4. 

Aquando da avaliação da necessidade que um idoso tem de determinado 

medicamento, há ferramentas referenciadas na bibliografia, que permitem inferir se a 

necessidade de toma de um medicamento em particular existe17. 
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Posteriormente, têm que ser avaliados outros fatores. Por exemplo, quando se trata 

de um doente em estado terminal, é essencial avaliar se um medicamento é realmente 

necessário e benéfico18, pois muitos dos medicamentos prescritos a utentes 

institucionalizados têm efeitos adversos severos, o que retira qualidade de vida. 

Outra estratégia a ter em conta é a adoção de medidas não farmacológicas, como 

a diminuição da ingestão de sódio. Um estudo prova que cerca de 40% dos idosos deixam 

de necessitar de anti hipertensores, apenas com a adoção de estilos de vida mais 

saudáveis, nomeadamente, a diminuição da ingestão de sódio. 19 

Tendo em conta todas as considerações anteriores relativas à população idosa, 

cabe-me explicar como procedi ao tratamento dos dados e à analise dos mesmos. 

Assim, relativamente aos utentes em estudo, de forma a caracterizar a terapêutica 

destes, peguei em todos os esquemas terapêuticos dos utentes (Anexo 6) e depois de 

identificar a medicação de acordo com a sua classificação farmacoterapêutica constante 

no site do INFARMED20, procedi à sua contabilização.  Esta foi a fase do processo que 

exigiu mais tempo, devido ao número de utentes e ao volume de medicação. Terminada 

a contabilização, procedi ao tratamento dos dados. 

  Tendo em conta esta contabilização, cheguei à conclusão de que cada utente 

tomava, em média, 9.57 medicamentos. No Anexo 13 estão representadas, por grupos, as 

principais classes terapêuticas de medicamentos e contabilizado o número de 

medicamentos.  

 O Anexo 14 representa o cálculo da percentagem de medicamentos de cada uma 

das principais classes terapêuticas representadas no total de medicamentos usados.  

 No Anexo 15 está representado o cálculo da percentagem de utentes que faziam 

algum medicamento das principais classes terapêuticas. 

 Ao analisar os dados que resultaram, há algumas coisas que são muito evidentes. 

Desde logo a percentagem de utentes que fazem inibidores da bomba de protões (62.5%). 

O que se pode justificar tendo em conta as propriedades protetoras gástricas e a 

quantidade de medicação que cada utente faz. 

 Depois a percentagem que faz ansiolíticos, sedativos e hipnóticos (66.7%). Ao 

analisar as fichas terapêuticas, constatei que, por um lado, havia utentes que faziam só 

uma toma antes de deitar, de forma a facilitar o sono, por outro existiam também utentes 

que faziam mais que uma toma diária. Este dado pode, eventualmente, estar relacionado 

com o elevado valor de utentes a fazer anti psicóticos (41.7%). Esta observação é 
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semelhante a outra referenciada na literatura para um lar de idosos no Tennessee, E.U.A, 

em que 43% dos utentes faziam, também, antipsicóticos21. 

 Achei, ainda, pertinente separar os diuréticos dos outros anti-hipertensores, pois 

muitos utentes usavam diuréticos com outra finalidade que não a de controlar a tensão 

arterial. 

 Um dado que me preocupou foi a percentagem de utentes que faziam 

antidepressivos (52.8%), pois era bastante elevada. De acordo com um estudo 

desenvolvido num lar, 43.1% das prescrições de antidepressivos seriam inapropriadas e 

25.9% dos utentes apresentavam interações com outros medicamentos22. 

 Quanto aos restantes valores, considerei-os mais normais tendo em conta as 

patologias relacionadas com a idade, como os anti-hipertensores, os bloqueadores-β, 

anticoagulantes, anti-agregantes plaquetários ou até os laxantes.  

No entanto, nem estes deveriam estar isentos de monotorização11, pois uma 

monitorização apertada leva a uma diminuição dos riscos, devendo-se por isso fazer uma 

revisão periódica de toda a terapêutica23. No caso de se verificar alterações no doente, 

dever-se-ia proceder a uma avaliação mais aprofundada de modo a averiguar qual a 

medicação necessária ou dispensável, e assim proceder ao ajuste da dose24. 

Uma forma de o mercado se ajustar às alterações metabólicas verificadas nos 

idosos seria produzir medicamentos com menor dosagem25, visto que durante a 

preparação de blisters não eram raras as vezes em que era necessário partir comprimidos, 

porém, esta é uma medida de difícil implementação, pois os laboratórios teriam de ter 

vantagens económicas para aderir, o que não acontece. 

Penso que depois desta pequena revisão, podemos discutir o facto de os idosos 

muitas vezes se encontrarem sobremedicados e que a sua terapêutica regista interações 

que se verificam apesar do acompanhamento de um médico. Na verdade, verifica-se que 

não há uma farmacovigilância eficiente, que poderia melhorar a terapêutica prescrita, e 

não são consideradas as alterações metabólicas inerentes à idade aquando da prescrição. 

 

Caso de estudo 

 

A senhora MS, de 78 anos, faz a toma diária de 15 medicamentos, com mais de 2 

em S.O.S., conforme mostra o esquema terapêutico do Anexo 16. Esta senhora toma 21 

comprimidos diariamente, fora os dias em que também toma Varfine. Por isso, a família 
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decidiu recorrer ao serviço prestado pela FA para a preparação de blisters semanais de 

medicação. 

 Achei este caso interessante pela quantidade de medicação que esta senhora faz 

diariamente, o que me levou a questionar que tipo de interações medicamentosas estariam 

presentes. Resolvi fazer uma pesquisa bibliográfica26,27 para verificar as interações que 

poderiam existir. Depois de analisar os resultados da pesquisa sobre as interações 

possíveis, o resultado obtido traduziu-se no Anexo 1726,27 onde a vermelho, podem ver-

se assinaladas as interações major e a amarelo as moderadas 

 As interações major que se verificaram foram: 

 Supralip® + Sinvastatina – Aumentam o efeito um do outro por sinergismo 

farmacodinâmico. O fenofibrato presente no Supralip® pode aumentar o risco 

de miopatia e de rabdomiólise quando utilizado juntamente com a 

Sinvastatina. Quando os benefícios são maiores que os riscos e se decide pela 

prescrição de ambos os fármacos deve usar-se uma dose baixa de Sinvastatina 

de forma a minimizar o risco de rabdomiólise26,27,28. 

 Dumyrox® + Filotempo® – Dumyrox® aumenta o efeito do Filotempo® por 

afetar o metabolismo hepático do CYP450 1A2, levando a um maior risco de 

toxicidade. Quando a combinação é necessária deve reduzir-se a dose de 

Filotempo® para um terço ou para metade, devendo esta dose ser monitorizada 

regularmente26,27,29,30,31.  

 Supralip® + Varfine®– O Supralip® aumenta o efeito do Varfine® pela 

competição de ligação a proteínas plasmáticas. É recomendado, inicialmente, 

a redução para aproximadamente um terço ou para metade da dose do Varfine® 

até um international normalized ratio (INR) estável e dentro dos valores 

normais26,27,32. 

 Carvedilol + Filotempo® – Os bloqueadores-β (principalmente os não 

seletivos) antagonizam os efeitos do Filotempo®, ao mesmo tempo aumentam 

os seus níveis e a sua toxicidade pela competição ao nível do CYP450. A 

combinação dos fármacos pode levar a broncospasmo severo e por vezes fatal 

pela anulação do efeito broncodilatador do Filotempo® pelo Carvedilol26,27,33. 

 Carvedilol + Serataide® – O Carvedilol antagoniza o efeito do Serataide® 

podendo levar a broncospasmo grave em doentes com asma ou doenças 

obstrutivas pulmonares. O mecanismo envolve o aumento da resistência da 
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via aérea e a diminuição da broncodilatação pela ação do Carvedilol. Em geral 

os bloqueadores-β estão contraindicados em pessoas com doenças pulmonares 

obstrutivas26,27,34,35,36. 

As interações moderadas que se verificaram foram as constantes no Anexo 1826,27. 

De facto, como seria de prever numa senhora com um esquema terapêutico tão 

complexo, as interações existentes são bastantes.  

A questão que se levanta é se com algumas das medidas referidas anteriormente 

não seria possível diminuir o número de interações, quer fosse por substituir por análogos 

que não interagissem com a restante medicação, quer pela adoção de medidas não 

farmacológicas, que poderiam levar à supressão da toma de alguns dos medicamentos, 

como por exemplo, a medicação para reduzir o colesterol ou anti-hipertensores, não só 

neste caso, mas em outros idosos, institucionalizados ou independentes. Um outro fator 

que eu acho alarmante é a quantidade de psicofármacos que os idosos tomam, o que me 

leva à questão que levantei inicialmente: será que todos os medicamentos que tomam são 

realmente necessários?  

É claro que os medicamentos vieram aumentar em muito a qualidade de vida das 

pessoas, em especial dos idosos, mas é preciso ter sempre em conta o equilíbrio entre os 

riscos e os benefícios nos casos de polimedicação no idoso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 
 

Bibliografia 

 

1Google Play Store. Barcode Scanner. Acessível em: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=en (acedido a 29 de 

maio de 2017); 

2 Wolf MS, Curtis LM, Waite K, et al. Helping patients simplify and safely use complex prescription 

regimens. Archives of Internal Medicine 2011; 171:300. 

3 Wolf MS, Shekelle P, Choudhry NK, et al. Variability in pharmacy interpretations of physician 

prescriptions. Med Care 2009; 47:370. 

4 Pasqualetti, G; Togini, S; Calsolaro, V; Polini, A; Monzani, F. Potencial drug-drug interations in 

Alzheimer patients with behavioral simptoms. Clinical Interventions in Aging 2015:10 1457-1466 

5 Site UpToDate. Drug prescribing for older adults. Acessível em: 

https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults (acedido em 6 de setembro de 2017) 

6 Clark, R; Ross, S; Walker, T; Woods, D. Polypharmacy. Best Practice Advocacy Center New Zealand.7 

ART 20 

7 Welker, KL; Mycyk, MB. Pharmacology in Geriatric Patient. Emergency Medicine Clinics of North 

America. 2016 469-481 

8 Ferner RE, Aronson JK. Communicating information about drug safety. BMJ 2006; 333:143. 

9 Hanlon JT, Schmader KE, Boult C, et al. Use of inappropriate prescription drugs by older people. Journal 

of the American Geriatrics Society 2002; 50:26 

10 Delafuente, JC. Understanding and preventing drug interactions in elderly patients. Critical reviews in 

Oncology/Hematology 48 2003; 133-143 

11 Juurlink, DN; Mamdani, M; Koop, A; Laupacis, A; Redelmeier, D. Drug-drug Interactions Among 

Elderly Patients Hospitalized for Drug Toxicity. Journal of American Medical Association, 2003. 289:13 

1652-1658. 

12 Wimmer BC, Cross AJ, Jokanovic N, et al. Clinical Outcomes Associated with Medication Regimen 

Complexity in Older People: A Systematic Review. Journal of the American Geriatrics Society 2017; 

65:747 

13 Lu WH, Wen YW, Chen LK, Hsiao FY. Effect of polypharmacy, potentially inappropriate medications 

and anticholinergic burden on clinical outcomes: a retrospective cohort study. Canadian Medical 

Association Journal 2015; 187:E130 

14 Hines, LE; Murphy, JE. Potencialy Harmful Drug-drug Interactions in the Elderly: A Review. The 

American Journal of Geriatric Pharmacotherapy. 2011. 9:6 364-377 

15 Stine, JG; Stateesh, P; Lewis, JH. Drug-induced liver injury in the elderly. Current Gastroenteriology 

Reports (2013) 15:299 

16 Onder G, Petrovic M, Tangiisuran B, et al. Development and validation of a score to assess risk of adverse 

drug reactions among in-hospital patients 65 years or older: the GerontoNet ADR risk score. Archives of 

Internal Medicine 2010; 170:1142. 

17 Garfinkel D, Mangin D. Feasibility study of a systematic approach for discontinuation of multiple 

medications in older adults: addressing polypharmacy. Archives of Internal Medicine 2010; 170:1648. 

https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/146
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/146
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/147
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/147
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/20
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/40
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/40
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/24
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/24
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/24
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/25
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/25
http://www.cmaj.ca/
http://www.cmaj.ca/
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/114
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/114
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/114
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/139
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/139


31 
 

18 Holmes HM, Hayley DC, Alexander GC, Sachs GA. Reconsidering medication appropriateness for 

patients late in life. Archives of Internal Medicine 2006; 166:605. 

19 Appel LJ, Espeland MA, Easter L, et al. Effects of reduced sodium intake on hypertension control in 

older individuals: results from the Trial of Nonpharmacologic Interventions in the Elderly (TONE). 

Archives of Internal Medicine 2001; 161:685. 

20 Site Infarmed. Infomed – Base de dados de medicamentos. Acessível em : 

http://app7.infarmed.pt/infomed/inicio.php (acedido a 11 de agosto de 2017) 

21 Ray WA, Federspiel CF, Schaffner W. A study of antipsychotic 

drug use in nursing homes: epidemiological evidence suggesting misuse. American Journal of Public 

Health 1980; 70: 485-91  

22 Boyce RD, Handler SM, Karp JF, Hanlon JT. Age-related 

changes in antidepressant pharmacokinetics and potential 

drug-drug interactions: a comparison of evidence-based literature and package insert information. American 

Journal of Geriatric Pharmacotherapy 

2012; 10: 139–150. 

23 Bates DW, Leape LL, Cullen DJ, et al. Effect of computerized physician order entry and a team 

intervention on prevention of serious medication errors. Journal of the American Medical Association 1998; 

280:1311. 

24 George CJ, Jacobs LG. Geriatrics medication management rounds: a novel approach to teaching rational 

prescribing with the use of the medication screening questionnaire. Journal of the American Geriatrics 

Society 2011; 59:138. 

25 Rochon PA, Anderson GM, Tu JV, et al. Age- and gender-related use of low-dose drug therapy: the need 

to manufacture low-dose therapy and evaluate the minimum effective dose. Journal of the American 

Geriatrics Society 1999; 47:954. 

26Site Medscape. Interaction checker. Acessível em: http://reference.medscape.com/drug-

interactionchecker (acedido a 6 de setembro de 2017) 

27 Site drug.com. Interaction checker. Acessível em: https://www.drugs.com/interactions-

check.php?drug_list=531-0%2C1071-0%2C1126-0%2C1128-0%2C1146-0%2C1179-0%2C1488-

0%2C1489-0%2C1551-0%2C1991-0%2C2067-0%2C2177-0%2C2311-0%2C1576-2527%2C1979-

1274&professional=1&types[0]=major&types[1]=moderate (acedido a 6 de setembro de 2017) 

28 Unal A, Torun E, Sipahioglu MH, et al. Fenofibrate-induced acute renal failure due to massive 

rhabdomyolysis after coadministration of statin in two patients. Internal Medicine Journal 47 (2008): 1017-

9. 

29 Orlando R, Padrini R, Perazzi M, De Martin S, Piccoli P, Palatini P. Liver dysfunction markedly 

decreases the inhibition of cytochrome P450 1A2-mediated theophylline metabolism by fluvoxamine. 

Clinical Pharmacology & Therapeutics 79 (2006): 489-99 

30 Rasmussen BB, Jeppesen U, Gaist D, Brosen K. Griseofulvin and fluvoxamine interactions with the 

metabolism of theophylline. Therapeutic Drug Monitoring 19 (1997): 56-62 

31 Devane CL, Markowitz JS, Hardesty SJ, Mundy S, Gill HS. Fluvoxamine-induced theophylline toxicity. 

The American Journal of Psychiatry 154 (1997): 1317-8 

https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/32
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/32
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/140
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/140
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/140
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/115
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/115
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/115
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/133
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/133
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/133
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/79
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/79
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults/abstract/79


32 
 

32 Ascah KJ, Rock GA, Wells PS. Interaction between fenofibrate and warfarin. Annal of Pharmacotherapy 

32 (1998): 765-8 

33 Upton RA. Pharmacokinetic interactions between theophylline and other medication (Part II). Clinical 

Pharmacokinetics 20 (1991): 135-50 

34 Hollenberg NK "The role of beta-blockers as a cornerstone of cardiovascular therapy. American Journal 

of Hypertension 18(12 Pt 2) (2005): 165S-168S 

35 Baselli LM, Oswald MA, Nashelsky JM. Do beta-blockers worsen respiratory status for patients with 

COPD? The Journal of Family Practice 54 (2005): 472-3 

36 Salpeter SS, Ormiston T, Salpeter E, Poole P, Cates D. Cardioselective beta-blockers for chronic 

obstructive pulmonary disease. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2 (2002): CD0003566 

 

 

 

 

 

  



33 
 

Anexos 

 

Anexo 1 

Tabela 1- Cronograma da atividade desenvolvida durante o estágio na Farmácia 

Adaúfe. 

 

 

Anexo 2 

 

 

Figura 12- Esquema representativo de como foram divididos os lineares. 
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Anexo 3 

 

 

Figura 13- Menu de venda do SI com a localização do produto em evidência. 

 

Anexo 4 

 

 

Figura 14- Ficha do produto com a localização do mesmo em evidência. 
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Anexo 5 

 

 

Figura 15- Fotografia de lineares e módulos de gavetas para os quais procedi à 

localização. 

 

Anexo 6 

 

 

Figura 16- Esquema terapêutico de um utente da Resisénior Gold. 
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Anexo 7 

 

 

Figura 17- Blister preparado com a medicação de um utente da Resisénior Gold. 

 

Anexo 8 

 

Figura 18- Modulo de gavetas individuais onde são guardados os medicamentos de 

cada utente. 
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Anexo 9 

 

Tabela 2- Riscos e benefícios de haver polimedicação. 

 

 

Anexo 10 

 

 

Figura 19- Variação da probabilidade de ocorrerem interações com o número de 

medicamentos na terapêutica. 
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Anexo 11 

 

Tabela 3- Principais interações registadas em idosos. 
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Anexo 12 

 

Tabela 6- Interações verificadas em idosos e o mecanismo pelo qual acontecem. 

 

 

Anexo 13 

Tabela 4- Total de fármacos usados pelos utentes da Resisénior Gold, distribuídos por 

classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de fármacos Número de fármacos utilizados 

Ansiolítico, sedativo e hipnótico 56 

Anti Psicótico 47 

Antiagregante plaquetário 34 

Anticoagulantes 19 

Antidepressivos 47 

Diuréticos 34 

Inibidor da bomba de protões 47 

Anti hipertensores exceto diuréticos 42 

Antidiabéticos/Insulina 18 

Antidislipidémicos 32 

Laxantes 21 

Antiepiléticos 14 

Suplementos Vitamínicos 35 

Betabloqueadores 21 

Total de fármacos 689 
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Anexo 14 

 

 

Figura 20- Percentagem de cada classe de fármacos, em relação ao total de fármacos 

usados pelos utentes da Resisénior Gold. 

 

Percentagem que representa cada classe 
de fármacos relativamente ao total 

utilizado

Ansiolitico, sedativo e
hipnotico

Anti-Psicótico

Antiagregante
plaquetário

Anticoagulantes

Antidepressivos

Diuréticos

Inibidor da bomba de
protões

Anti-hipertensores
exepto diuréticos

Antidiabéticos/Insulin
a

Antidislipidémicos

Laxantes

Anti-epiléticos

Suplementos
Vitaminicos

Beta-bloqueadores



41 
 

Anexo 15 

 

 

 

Figura 21- Percentagem de utentes da Resisénior que fazem cada classe de 

medicamentos. 
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Anexo 16 

 

Figura 122- Esquema terapêutico da senhora MS. 

 

Anexo 17 

 

Tabela 5- Tabela com as interações Major (vermelho) e Moderate (amarelo) verificadas 

na terapêutica da senhora MS. 

Fármaco Posiveis Interações 
1.Ranitidina 150 mg 2, 8,11, 13 e 15 
2.Gliclazida 30 mg 1,3,4,6, 8,9,10, 14 e 15  
3.Seroquel SR 50 mg 2,4,5,8,9,10,12 e 14 
4.Dumyrox 100 mg 2,3,5,7,8,9,10,11,12 e 15 
5.Ansilor 2,5 mg 3,4,9, 10,12 e 14 
6.Supralip 145 mg 2,7 e 15 
7.Sinvastatina 20 mg 4,6 e 15 
8.Janumet 50/1000 mg 1,2,3,4,9 e 14 
9.Lasix 40 mg 2,3,4,5,8,10,12 e 14 
10.Carvedilol 6,25 mg 2,3,4,9,11,12 e 14 
11.Filotempo 225 mg 1 ,4, 10 e 14 
12.Losartan 50 mg 3,4,5,9 e 10 
13.Memantina 10 mg 1 
14.Serataide 2,3,5,8, 9, 10 e 11 
15.Varfine  1,2,4,6 e 7 
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Anexo 18 

Tabela 7- Interações moderadas verificadas na terapêutica da senhora MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interações moderadas 

Dumyrox + Varfine  Lasix + Seroquel  

Ansilor + Carvedilol Sinvastatina + Varfine 

Seretaide + Janumet Supralip + Gliclazida  

Gliclazida + Janumet Dumyrox + Janumet 

Lasix + Janumet Ranitidina + Janumet  

Carvedilol + Seroquel Dumyrox+ Carvedilol  

Losartan + Seroquel Dumyrox + Losartan 

Lasix + Ansilor Losartan + Carvedilol 

Varfine + Gliclazida Losartan + Lasix  

Lasix + Gliclazida Carvedilol + Lasix  

Ranitidina + Varfine Serataide + Lasix 

Filotempo + Seretaide Ansilor + Seraquel  

Gliclazida + Seretaide Seraquel + Seretaide  

Dumyrox + Lasix Seraquel + Janumet  

Ansilor + Dumyrox Gliclazida + Carvedilol  

Gliclazida + Dumyrox Seraquel + Gliclazida  

Dumyrox + Sinvastatina Ansilor + Seretaide  



  


