
  



 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 
 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

Farmácia Queija Ferreira, Porto 
 

setembro de 2017 a março de 2018 

 
 

Pedro André Gomes de Oliveira 

 

Orientador: Dr.(a) Carlos Queija Ferreira 

________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutor (a) Irene Rebelo    

________________________ 

 

Março de 2018 
  



 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

Declaração de Integridade 
 

 

Eu, Pedro André Gomes de Oliveira, abaixo assinado, nº 201202166, aluno do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na elaboração 

deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou 

partes dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores 

pertencentes a outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, 

tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de 

__________________ de ______ 

 

(Pedro André Gomes de Oliveira) 

 



 

 I 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

AGRADECIMENTOS 
Ao Dr. Queija Ferreira, a todos os Farmacêuticos, Técnicos e restante pessoal 

da Farmácia (Odete, Filipe, Dra. Liliana, Dra. Eduarda, Dra. Inês, Dra. Margarida, Dr. 

Diogo, Dra. Catarina e Tiago), por desde o primeiro dia me terem feito sentir em casa, 

por todos os conhecimentos transmitidos, e por todos os momentos vivenciados.  

Ao iniciar este curso encontrava-me já a trabalhar em contexto laboratorial, 

sendo a minha ideia inicial continuar na área. No entanto, graças a esta equipa com 

que convivi nos últimos 6 meses, descobri um novo rumo que certamente irá mudar 

a minha vida para melhor. Posso nunca vos conseguir agradecer devidamente em 

palavras, mas fica aqui registado que esta nova fase ao vosso lado irá certamente 

ser positiva para a Farmácia Queija Ferreira, mas acima de tudo irá mudar a minha 

vida. Agradeço a cada um de vós a confiança depositada em mim e nas minhas 

capacidades, irei retribuir (com toda a certeza do mundo) da melhor forma que 

conseguir, com o meu trabalho, o meu companheirismo e a minha amizade.  

Aqui aprendi como se gere, dinamiza, organiza e dedica uma equipa de 

trabalho com sucesso. 

Obrigado por tudo. 

Obrigado, a todos os docentes da FFUP. Apenas quem tem familiares docentes 

consegue compreender a sua missão. Obrigado pela compreensão, pelos 

ensinamentos, pela disponibilidade, pela dedicação, por tudo. 

Agradeço também à Comissão de Estágios pela disponibilidade e pronta 

resposta a todas as dúvidas, e pela sua dedicação na organização dos Estágios 

Profissionalizantes. 

Obrigado, aos meus amigos de vida e para a vida. Que nos continuemos a 

encontrar, celebrar, comemorar a Amizade por muitos mais anos. 

 

Obrigado Mãe, Pai e Cristina por compreenderem e me acompanharem ao 

longo da vida, especialmente nestes últimos 6 anos. A minha falta de tempo para 

vos dedicar ultimamente será certamente recompensada. 



 

 II 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

RESUMO 
O presente relatório foi realizado no âmbito profissionalizante do curso de 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto. O Estágio em Farmácia Comunitária decorreu de setembro 

2017 a março de 2018, na Farmácia Queija Ferreira (FQF).  

Apesar de o curso englobar uma forte componente teórica, um Farmacêutico 

de excelência deve conseguir aplicar na rotina diária do seu trabalho, os 

conhecimentos adquiridos, tendo a capacidade de transformar todo o seu 

conhecimento científico numa linguagem apropriada à compreensão dos utentes.  

Foi por de mais valioso, simultaneamente, perceber na prática a função do 

Farmacêutico na comunidade, muito mais que um mero dispensador, como também 

um elemento fundamental na saúde pública, sua manutenção e melhoria contínua, 

e também aperceber-me do quão mais e melhor pode ser feito para nos tornarmos 

um pilar fundamental da Saúde, em Portugal e no mundo. 

O Relatório está dividido em duas partes, sendo a primeira parte centrada na 

descrição das atividades realizadas na Farmácia e sua contextualização, e a 

segunda parte contendo os trabalhos desenvolvidos por mim na Farmácia, que 

incluem alguns folhetos de divulgação de produtos da semana, um cartão de 

posologia e respetiva identificação de utente, um fluxograma sobre a constipação 

para os colaboradores se orientarem sobre os Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) a aconselhar, e uma nova vertente implementada aquando o meu 

estágio, a qual apelidamos de Q.pack, que consiste numa preparação individualizada 

de medicação a nível semanal, visando facilitar o trabalho dos administradores de 

medicação (o próprio, os auxiliares, enfermeiros, ou familiares) e diminuir os erros 

relacionados com esta, principalmente a nível das tomas e da sua conservação. 
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I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ESTÁGIO 

1 – A FARMÁCIA QUEIJA FERREIRA 

1.1 – HISTÓRIA E LOCALIZAÇÃO 

A Farmácia Queija Ferreira localiza-se na cidade do Porto, mais propriamente 

numa das suas avenidas mais movimentadas, a Avenida Fernão Magalhães, 

existindo desde 1980. No entanto, esta começou num pequeno espaço no Largo de 

S. Pedro, em Campanhã. Ali se manteve durante 3 anos, sendo depois transferida 

para um local próximo da FQF atual, nas Antas, onde esteve 27 anos[1]. 

Foi nesse espaço que a FQF iniciou o desenvolvimento e implementação de 

ideias e modelos bastante avançados para a época, tanto a nível farmacêutico como 

de Saúde Pública. Inevitavelmente, o sucesso desta tornou-se grande de mais para 

o espaço em que se encontrava, surgindo assim em 2010 a atual FQF, com um 

tamanho 10 vezes superior à de 1980 (500 m2)[1].  

Possui uma ótima localização, a apenas 3 minutos da estação de metro do 

Estádio do Dragão e com paragem de autocarro em frente à Farmácia. Pela sua 

qualidade e enquadramento geográfico, a FQF consegue atrair clientes bastante 

relevantes no panorama nacional, sendo um dos melhores exemplos o Futebol Clube 

do Porto e respetivas modalidades.  

A nível exterior, a FQF possui montras frontais e laterais, onde normalmente se 

expõe o produto da semana, que mais não é do que um produto com desconto face 

ao preço original, sendo este alterado regularmente, daí a visibilidade atribuída. Além 

disso, nas restantes montras são também anunciados produtos cosméticos ou outros 

produtos farmacêuticos, consoante a época do ano. Na parte frontal existe um 

letreiro com o nome da Farmácia, assim como uma cruz luminosa verde.  

A entrada é constituída por uma porta de vidro automática, sendo de referir que 

se encontra assegurado o acesso para pessoas portadoras de deficiência (por 

rampa), respeitando o artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto[2]. 
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1.2 – HORÁRIO LABORAL 

A FQF encontra-se em funcionamento 365 dias por ano, sendo que nos dias 

úteis o horário é das 08:30H às 22H, e nos feriados e fins-de-semana das 09:00H às 

20:00H. Além disso, existem dias (normalmente 1 vez por mês) em que a FQF está 

de serviço, encontrando-se em funcionamento durante a noite. Ao contrário dos 

restantes dias em que o atendimento se dá no espaço habitual da Farmácia, na noite 

de serviço o atendimento é feito por um postigo, como na maioria das Farmácias. 

1.3 – ESPAÇO INTERIOR  

A FQF possui várias zonas, devidamente delimitadas: 

Zona de Atendimento ao Público: É a zona de maior tamanho da FQF (Anexo 
1). É bastante ampla, e nela se encontram os 6 balcões de atendimento, possuindo 

um deles uma cadeira e uma mesa, para um atendimento mais personalizado, ou 

para clientes com menor mobilidade se sentirem mais confortáveis. No início do 

estágio apenas 4 balcões estavam em funcionamento, sendo estes no local mais 

afastado da entrada. No entanto, por uma questão de visibilidade dos produtos 

colocados nos lineares laterais, tomou-se a decisão de abrir dois balcões laterais, de 

modo a descentralizar a atenção dos utentes dos produtos apenas do local onde 

estavam os 4 balcões, e tentar dar mais visibilidade aos restantes. Os produtos 

cosméticos estão dispostos consoante a marca ou o tipo de produto, sendo que os 

artigos sazonais ou com publicidade se encontram expostos em locais com mais 

visibilidade, atrás dos balcões de atendimento ou em gôndolas distribuídas ao longo 

da FQF. Além de produtos cosméticos, encontram-se expostos Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), suplementos alimentares, produtos capilares, 

produtos de higiene oral, óculos graduados, aparelhos de medição da Pressão 

Arterial, entre outros. 

Neste espaço encontra-se também uma balança automática que calcula o 

Índice de Massa Corporal (IMC), assim como a percentagem de massa gorda e 

massa muscular. Existem também alguns sofás e cadeiras, para maior conforto dos 

utentes enquanto aguardam pela sua vez. O atendimento é feito por ordem, sendo 



 

 3 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

que o utente tira uma senha A, para atendimento geral, B para atendimento 

prioritário, e C para levantar encomendas previamente pagas. 

Gabinete das Boas Práticas: É um gabinete com uma marquesa, uma mesa 

e armários com o material necessário (Anexo 2). Neste gabinete é medida a tensão 

arterial, os parâmetros bioquímicos, como o colesterol total e a glicemia, sendo 

também aqui realizada a administração de injetáveis. 

Back-Office: É nesta zona da FQF que se encontram as áreas de conferência 

de receituário e de receção de encomendas, tendo acesso direto para o armazém e 

para o laboratório de preparação de medicamentos manipulados (Anexo 3). 

Zona de armazenamento: Nesta zona, os medicamentos são dispostos em 

gavetas deslizantes, por ordem alfabética, de forma a serem encontrados mais 

rapidamente, agilizando o atendimento do utente. Além disso, estão também 

armazenados consoante a sua forma, existindo zonas para os antibióticos, para os 

xaropes, pós e saquetas, injetáveis, soluções e pós cutâneos, medicamentos 

veterinários, e também um frigorífico onde são guardados produtos cuja temperatura 

tem que ser controlada, normalmente entre 2 ºC a 8 ºC. Existem também zonas para 

colocação de reservas efetuadas pelos utentes. 

Laboratório: Local onde são preparados os medicamentos manipulados, a 

preparação pontual de suspensões e onde se armazenam as matérias-primas e 

material de laboratório (Anexo 4). 

Armazém: No armazém são colocados todos os produtos cujo stock não tem 

lugar na zona de armazenamento ou nos lineares da FQF. 

Escritório do Diretor Técnico: Zona reservada ao Diretor, onde são tratados 

assuntos burocráticos, de gestão e pagamentos, reuniões, entre outros. 

Instalações Sanitárias: Zona sanitária, onde existem cacifos para cada 

trabalhador.  

Além das áreas mencionadas, existem gabinetes destinados às consultas de 

Podologia, de Medicina Tradicional Chinesa, e onde se realizam depilações a laser. 

Todas as áreas da Farmácia encontram-se operacionais, de acordo com as 

Boas Práticas de Farmácia (BPF), e cumprindo os requisitos do artigo 29.º do 

Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, pois garantem a segurança, preparação 
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e conservação dos medicamentos, assim como a comodidade e privacidade, tanto 

dos utentes como dos colaboradores da FQF[2, 3]. 

1.4 – ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E SOCIAL 

A localização privilegiada da FQF, perto do centro do Porto e numa das suas 

maiores avenidas, junto inclusive a um centro comercial e ao Estádio do Dragão, 

permite que a Farmácia tenha bastante afluência. Devido ao ambiente familiar e à 

sua relativa antiguidade, a FQF possui um elevado número de clientes, de todos os 

extratos sociais. Uma grande percentagem destes são idosos com patologias 

crónicas, polimedicados, notando-se que a ligação destes com os Farmacêuticos 

residentes é de elevada confiança e comunicação. Reparei também que a população 

que frequenta a Farmácia sofre oscilações com a hora do dia e com o facto de ser 

feriado ou fim-de-semana, notando-se nestes últimos 2 casos que há uma maior 

incidência de clientes pontuais, “de passagem”, e de menor idade. Apesar de tudo, 

a heterogeneidade dos utentes é ótima pois implica uma maior flexibilidade e 

conhecimento da nossa parte, tanto a nível da linguagem utilizada, como do 

aconselhamento farmacêutico dado. 

A época do ano em que estagiei foi uma mais-valia, devido à maior afluência 

nos meses de inverno e maior variedade de situações e casos que tal engloba. Senti 

que a equipa confiava em mim e após algumas semanas, comecei a atender os 

utentes ao balcão diariamente, sempre supervisionado, o que me permitiu 

desenvolver relações de proximidade com os utentes habituais. Foi sem dúvida uma 

das componentes que mais me atraiu no estágio, o desenvolvimento desta relação 

com os utentes, os seus pedidos de aconselhamento farmacêutico, saber que 

naquele exato momento, o utente está a expor a sua situação e a confiar nas minhas 

indicações e no que penso ser a melhor solução para o seu caso/problema. 

1.5 – RECURSOS HUMANOS 

De acordo com o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, as 

Farmácias devem possuir um Farmacêutico Diretor Técnico, e outro que o possa 

substituir se necessário (Farmacêutico Adjunto), sendo que, tendencialmente, os 

farmacêuticos devem constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia[4]. 
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A equipa da FQF é constituída por 7 Farmacêuticos e 2 Técnicos de Farmácia, 

além dos colaboradores externos, como a Podologista, entre outros. O sucesso da 

FQF está assente na capacidade e flexibilidade dos seus colaboradores, que 

desempenham as mais variadas funções. Embora seja uma equipa multidisciplinar, 

a maioria das funções podem ser desempenhadas por qualquer membro da equipa, 

o que contribui para uma agilização dos processos e, simultaneamente, uma pronta 

substituição caso seja necessário (devido a férias, doença, etc). 

 
Tabela 1 - Colaboradores da Farmácia Queija Ferreira 

Diretor Técnico Dr. Carlos Queija Ferreira 

Farmacêutica Adjunta Dr.ª Liliana Pontes 

Farmacêutico Dr. Diogo Diniz 

Farmacêutica Dr.ª Ana Margarida Silva 

Farmacêutica Dr.ª Eduarda Azevedo 

Farmacêutica Dr.ª Inês Oliveira 

Farmacêutica Dr.ª Catarina Pinto 

Técnico de Farmácia Filipe Dias 

Técnica de Farmácia Odete Ferreira 

 

 

2 – GESTÃO DA FARMÁCIA QUEIJA FERREIRA 

2.1 – SISTEMA INFORMÁTICO 

As farmácias portuguesas possuem um sistema de gestão informático, de 

modo a existir uma correta gestão diária do circuito do medicamento, o que permite 

ter uma visão integrada e atualizada dos processos, desde a entrada dos produtos 

(receção de encomendas), até à sua saída (dispensa ao público). O software 

utilizado na FQF, tal como na maioria das farmácias em Portugal, é o Sifarma2000â, 

da GLINTTâ (Global Intelligent Techonologies)[5]. Este encontra-se instalado em 

todos os computadores da FQF, estando estes ligados entre si por um servidor de 

alta capacidade. Deste modo, obtém-se uma maior rentabilidade e eficiência no 
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atendimento ao público, pois o programa permite verificar os históricos do utente a 

nível de medicamentos anteriormente requisitados, tendo também um sistema de 

confirmação para assegurar que o medicamento dispensado é o que consta na 

receita médica. Além disso, permite verificar as informações científicas mais 

relevantes sobre o medicamento, a sua posologia, contraindicações e interações, 

entre outros parâmetros. Como ferramenta administrativa, é importante esta 

informatização da farmácia moderna, pois a receção de encomendas, controlo de 

stocks e prazos de validade (PV), faturação e devoluções são realizadas de forma 

muito mais rápida e simples, tornando-se uma ferramenta essencial para o 

Farmacêutico do século XXI. 

 

2.2 – GESTÃO DE STOCKS 

A gestão de stocks é um ponto fundamental numa farmácia, sendo um dos 

objetivos desta ter um número suficiente de produtos disponíveis para o utente, mas 

simultaneamente, não os ter em excesso. Esta gestão é importante pois se o stock 

de determinado produto ou fármaco for insuficiente, a necessidade do utente não 

será suprida, representando uma incapacidade do farmacêutico, ao não conseguir 

dispensar o produto, assim como da própria farmácia. Por outro lado, stocks em 

excesso constituem investimentos parados. Esta gestão varia de farmácia para 

farmácia, tendo que ser feita com base na sazonalidade (mais produtos relacionados 

com constipações, gripes, anti-histamínicos no inverno, mais produtos relacionados 

com a pele e proteção solar no verão, por exemplo), e também com base nos utentes. 

A farmácia pode não ter regularmente em stock determinado produto, mas se se 

aperceber que existe um utente que o adquire de forma continuada, será sensato ter 

sempre pelo menos uma unidade para suprir a necessidade do utente sem este ter 

que voltar noutra altura para levantar o produto. 

Esta gestão é feita com base no Sifarma2000â, que permite verificar estes 

casos pontuais, através da criação de stocks mínimos e máximos por produto, pelo 

farmacêutico. Assim, sempre que o produto é dispensado, e o seu número se 

aproxima do mínimo admitido na farmácia, este é colocado automaticamente nas 
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encomendas diárias, permitindo depois ao farmacêutico aprovar as unidades 

sugeridas, ou escolher o número de unidades mais adequadas a encomendar de 

modo a satisfazer as necessidades dos utentes da farmácia. Ao longo do estágio 

verifiquei situações de alteração do valor mínimo e máximo, originadas pela 

sazonalidade, a maior ou menor procura dos utentes, ou simplesmente pela retirada 

do produto do mercado.  

 

2.3 – GESTÃO DAS ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

2.3.1 – Encomendas 

As encomendas devem ser realizadas por colaboradores que tenham mais 

experiência a nível da farmácia em que estão inseridos, pois como já referido, é 

importante ter um nível de stock equilibrado para satisfazer as necessidades 

específicas dos utentes de determinada farmácia.  

Os produtos e medicamentos podem ser adquiridos diretamente aos 

Laboratórios, ou através da distribuição grossista (armazenistas ou cooperativas). A 

escolha dos fornecedores é baseada em alguns parâmetros:  

• Disponibilidade dos produtos; 

• Qualidade do serviço, atendimento ao cliente, suporte; 

• Tempo de entrega das encomendas; 

• Preço do produto; 

• Facilidade a nível das devoluções; 

• Descontos e Bonificações aplicadas. 

No caso da FQF, os fornecedores preferenciais são 2 distribuidores 

armazenistas, a Alliance Healthcare e a Cooprofar Farmácia. A maioria das 

farmácias adquire os produtos aos distribuidores grossistas, visto que estes não 

exigem quantidades mínimas de compra, o que confere maior margem de manobra 

à farmácia para encomendas pontuais. A vantagem da aquisição de produtos 

diretamente aos laboratórios é o preço, devido às condições comerciais oferecidas, 

pois não englobam a margem do distribuidor grossista. No entanto, só compensam 

quando são encomendadas elevadas quantidades, tendo que ser feito um 
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planeamento atempado (normalmente mensal ou anual) das encomendas a fazer 

aos laboratórios. Uma estratégia utilizada é a realização de uma encomenda grande 

anual, sendo depois acordada a sua distribuição parcelar ao longo do ano, sendo 

vantajoso tanto para a farmácia (pois não tem necessidade de guardar tantas 

unidades de uma só vez no seu armazém, e simultaneamente consegue preços 

melhores pois faz uma encomenda de número elevado), como para o Laboratório 

que assegura a venda de uma encomenda grande de uma só vez.  

Outros produtos farmacêuticos, como os dispositivos médicos, de diagnóstico, 

cintas ou meias, entre outros, são normalmente encomendados diretamente ao 

fabricante. Independentemente do tipo de encomenda, os critérios abordados 

previamente devem ser sempre tidos em conta. 

 

2.3.2 – Tipos de Encomendas 

Existem vários tipos de encomendas, como as diárias, as instantâneas e as 

manuais, diretamente aos fabricantes. 

Encomendas diárias – Na FQF estas são efetuadas até três vezes por dia, 

normalmente ao fim da manhã, a meio da tarde e à noite antes do fecho. Neste 

processo, o sistema informático Sifarma2000â é essencial, uma vez que como 

referido previamente, sugere os produtos a encomendar consoante os stocks 

mínimos e máximos definidos. Esta sugestão é depois aprovada ou editada 

consoante as necessidades. A totalidade do processo é feito via Internet, o que 

facilita o procedimento da encomenda, diminui os erros da comunicação entre 

farmácia e distribuidor, e permite uma maior celeridade. Regra geral, nas 

encomendas diárias encontram-se maioritariamente produtos com mais rotação na 

farmácia.  

Encomendas instantâneas – São mais reduzidas que as diárias, sendo 

normalmente feita uma encomenda instantânea para produtos menos usuais 

solicitados pelo utente, sem stock na farmácia. O utente é informado sobre a 

disponibilidade do produto (em que dia e a que horas estará disponível para 

levantamento), assim como do preço de venda ao público (PVP) do mesmo. 

Normalmente, como cada encomenda instantânea vem em contentor próprio, estas 
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são agrupadas às encomendas diárias por uma questão de facilidade e 

praticabilidade. 

Via Verde – É um projeto que tem como objetivo melhorar o acesso a 

determinados medicamentos, cuja distribuição ou exportação é sujeita a notificação 

prévia à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I. P. 

(INFARMED). Consiste numa via excecional de aquisição dos medicamentos 

abrangidos, como o Lovenox®, Forxiga®, entre outros, que pode ser ativada quando 

não estão em stock na farmácia. Nestes casos, a Farmácia coloca a encomenda Via 

Verde ao distribuidor aderente, com base numa receita médica válida, e o distribuidor 

satisfaz o pedido com o stock reservado para este canal, atribuído pelo titular de 

autorização de introdução no mercado (AIM) do medicamento[6]. 

 Encomenda Direta – Realizadas diretamente aos Laboratórios, estão 

associadas a uma diversidade menor de produtos, embora em quantidade superior 

às encomendas diárias pois visam suprir o stock da farmácia a longo prazo. 

 

2.3.3 – Receção e Verificação das Encomendas 

Na FQF as encomendas são entregues em contentores ou caixas de cartão, 

devidamente identificados e numerados, sendo a sua receção e verificação um dos 

passos mais importantes para evitar a ocorrência de falhas de stock e marcação de 

preços. A correta receção dos produtos permite um controlo rigoroso do que a 

farmácia disponibiliza aos utentes. 

No seu interior encontram-se as faturas originais, assim como em duplicado. 

Certos produtos devem ser conservados no frio, chegando em contentores térmicos 

especiais geralmente de cor diferente, de modo a serem rapidamente rececionados 

e colocados no local adequado (frigorífico).  

A receção inicia-se pela conferência das faturas que acompanham os 

contentores (Anexo 5), onde constam várias informações: 

• Identificação do fornecedor; 

• Identificação do destinatário; 

• Código Nacional Português (CNP) dos produtos; 

• Nome comercial e forma farmacêutica; 
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• Dosagem; 

• Quantidade pedida e quantidade enviada pelo fornecedor; 

• Preço de venda ao público (PVP), quando aplicável; 

• Preço de venda à farmácia (PVF); 

• Imposto de Valor Acrescentado (IVA); 

• Eventuais descontos ou bonificações; 

• Valor de fee (taxa), se aplicável; 

• Valor total da encomenda. 

No software Sifarma2000â é selecionada a opção “Receção de Encomendas”, 

de modo a dar-se início ao processo. Procede-se à seleção da encomenda em 

concreto, identifica-se a fatura pelo número constante nesta, e o valor total da 

encomenda. Após este passo, inicia-se a receção dos produtos um a um, por leitura 

ótica ou manualmente, verificando sempre a condição dos mesmos, os prazos de 

validade (se são muito curtos ou não), atualizando-os sempre que necessário caso 

não apareçam automaticamente no sistema, os Preços Inscritos na Cartonagem 

(PIC), e confirmando se há atualização de preços, quer a nível do PVP como do PVF. 

Nos produtos de venda livre é normalmente calculado o PVP com base na margem 

da farmácia, que pode variar entre farmácias. Existem margens máximas aplicáveis, 

definidas na Portaria n.º 195-C/2015, de 30 de junho, que são tanto maiores quanto 

menor o Preço de Venda ao Armazenista (PVA)[7]. 

Nos produtos com PIC corrige-se, se necessário, o PVF. Estes englobam 

maioritariamente Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), e o seu PVP 

máximo é definido pela Direção Geral de Atividades Económicas e regulado pelo 

INFARMED. Nos MNSRM, produtos de dermocosmética, suplementos, entre outros, 

faz-se o cálculo do PVP tendo em conta o PVF, o IVA, e as margens da farmácia. 

Após a confirmação destes, o valor total da fatura deve coincidir com o valor total da 

encomenda apresentado pelo Sifarma2000â. Após aprovação da receção, são 

também apresentados os produtos em falta, caso existam, por indisponibilidade no 

distribuidor, esgotados, rateados, ou por já terem sido retirados do mercado. Se a 

encomenda contiver benzodiazepinas ou psicotrópicos, devido ao seu rigoroso 

controlo, é emitido um código que corresponde à fatura, e que é gravado para 
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permitir uma gestão eficiente destes fármacos. Além disso, aquando a receção, o 

documento original fica na posse da farmácia, sendo que o duplicado é assinado e 

carimbado pelo farmacêutico e devolvido ao fornecedor. Estes documentos devem 

ser guardados por um prazo mínimo de 3 anos, segundo o Decreto Regulamentar 

n.º 61/94, de 12 de Outubro, do INFARMED[8]. 

 De forma automática, o sistema sugere a impressão de etiquetas para colocar 

nos produtos sem PIC. É de referir que todos os produtos sem PIC que estejam 

expostos na farmácia ao alcance do utente devem conter a etiqueta com o preço na 

respetiva embalagem[9]. 

Após terminar a receção da encomenda, deve-se verificar se não há produtos 

em falta, e caso existam, qual o motivo para tal. No caso de estar esgotado no 

fornecedor, deve tentar encontrar-se outra alternativa. Em casos de retirada do 

mercado, deve-se tornar o produto inativo no software, definindo como stock mínimo 

0 (zero), de modo a não ser integrado nas encomendas de forma automática. 

A receção de encomendas foi um ato diário do meu estágio, tendo-me ajudado 

a entrosar nos nomes comerciais dos medicamentos e outros produtos, permitindo-

me aperceber da importância deste processo na farmácia. 

 

2.3.4 – Armazenamento 

O correto armazenamento dos produtos é essencial para a sua estabilidade e 

segurança, além de garantir uma maior rapidez ao seu acesso, por parte dos 

colaboradores da farmácia. É necessário ter em conta o tipo de produto, a otimização 

do espaço disponível, quer a nível de acesso como de marketing (em produtos 

expostos nos lineares e balcões, existem as chamadas zonas “quentes”, de maior 

movimento na farmácia, e zonas “frias”, de menor movimento), a natureza do produto 

e as suas características de conservação específicas.  

De uma forma geral, os produtos necessitam de estar protegidos da luz direta, 

em local fresco e seco (temperatura entre 20-25 ºC e humidade inferior a 60%). No 

caso da FQF, esta possui ar condicionado e desumidificadores destinados à 

manutenção das condições ideais, assim como monitores de temperatura dispostos 

em vários lineares, no armazém e na zona de armazenamento do back-office. Alguns 
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produtos, como os colírios, insulinas, manipulados e certas vacinas necessitam de 

temperaturas entre os 2 ºC e os 8 ºC, sendo colocados no frigorífico. Os reagentes 

de laboratório, corrosivos ou inflamáveis, são armazenados no Laboratório, 

devidamente protegidos. 

Na FQF, o armazenamento no back-office é feito por tipo de produto (xaropes, 

pós e saquetas, antibióticos, medicamentos veterinários, entre outros), por ordem 

alfabética, num armário disposto por gavetas, cada uma com a devida identificação, 

sendo ainda ordenados por dosagem e número de unidades da embalagem. As 

embalagens mais facilmente acedíveis de um mesmo produto são normalmente as 

que têm um prazo de validade mais curto, de modo a serem dispensadas 

prioritariamente, aplicando-se as regras First Expired, First Out (FEFO), e First In, 

First Out (FIFO), ou seja, os produtos mais antigos são os primeiros a ser 

dispensados.  

Na FQF fazem-se pontualmente controlos de prazos de validade de produtos, 

de modo a ter uma noção constante do que possui menor prazo de validade, 

escoando-se os produtos referenciados de forma prioritária. 

 

2.3.5 – Matérias-primas e reagentes 

As matérias-primas e reagentes necessárias à preparação de manipulados ou 

para venda em bruto devem ser adquiridas a fornecedores devidamente autorizados 

pelo INFARMED. Aquando a sua receção, são normalmente acompanhadas por um 

boletim de análise, que ateste as exigências constantes na Farmacopeia 

Portuguesa, ou de outro Estado Membro da União Europeia, devendo prestar-se 

especial atenção às condições em que estas chegam à farmácia. Qualquer situação 

anómala deve ser reportada, procedendo-se, se necessário, à devolução destas ao 

fornecedor. 

 

2.3.6 – Controlo dos prazos de validade  

Como referido, na FQF seguem-se as regras FIFO e FEFO. Os prazos de 

validade são verificados ao rececionar os produtos, sendo que existem casos 

pontuais em que é necessário inserir manualmente o PV. Este procedimento de 
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controlo é extremamente importante, pois após expiração existe uma diminuição 

acentuada da quantidade de substância ativa nos medicamentos Para auxiliar neste 

processo, o Sifarma2000â dispõe de uma opção de emissão de listagem de 

produtos cujo prazo de validade termina em determinada data, imposta pelo 

operador. 

Este processo de controlo é feito frequentemente, permitindo verificar os 

produtos com prazos mais curtos. Caso não seja possível o seu escoamento, 

procede-se à devolução ao fornecedor. Os produtos não aceites pelo fornecedor são 

rejeitados, contando como perdas existenciais para a farmácia. 

Simultaneamente ao controlo informático, realiza-se também pontualmente a 

verificação física de stocks (Anexo 6), permitindo controlar os prazos de validade e 

comparar manualmente os stocks físicos com os informáticos, com o objetivo de 

detetar alguma discrepância originada numa receção imprópria, nas devoluções de 

produto ou nas vendas. A verificação manual é mais demorada e exaustiva, mas 

permite um maior rigor no controlo de produtos da farmácia. 

Tendo participado nos vários processos de controlo de PV’s, considero-os 

como um dos passos mais importantes no Controlo de Qualidade da farmácia. 

 

2.3.7 – Devoluções e Reclamações 

São vários os fatores e não-conformidades que podem ser detetados nas 

receções de encomendas, que originam reclamações e consequentemente 

devoluções de produtos: os produtos recebidos não coincidem com os 

encomendados; o PV dos produtos recebidos é demasiado curto; as embalagens 

encontram-se danificadas; desistência do próprio cliente; produtos retirados do 

mercado pelo próprio INFARMED ou pelos laboratórios, entre outros fatores.  

Se o erro for da parte do fornecedor, é feita uma reclamação antes da 

devolução, normalmente por telefone, comunicando-se a situação e tentando-se 

acordar a melhor solução. 

O processo de devolução é feito através do Sifarma2000â, emitindo-se uma 

nota de devolução onde constam a identificação da farmácia, do fornecedor, dos 

produtos a devolver e respetiva quantidade, o preço de custo destes, o motivo da 
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devolução, a data e a fatura a que correspondem. As notas de devolução são 

impressas em triplicado, sendo o original e o duplicado entregues ao fornecedor, e o 

triplicado arquivado na farmácia. Se a devolução for aceite, o fornecedor emite uma 

nota de crédito (Anexo 7) ou envia um produto conforme. Caso não haja lugar a 

devolução, os produtos são devolvidos à farmácia com a devida justificação.  

 

3 – DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
O ato de dispensa do medicamento é de responsabilidade exclusiva dos 

Farmacêuticos, como disposto no Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Cabe a 

este ter uma participação ativa neste ato, não se limitando a dispensar, mas 

diferenciando-se, aconselhando, explicando e esclarecendo todas as componentes 

necessárias, de modo a que o utente compreenda o porquê de efetuar determinada 

medicação, a sua posologia e os seus riscos e benefícios. A dispensa eficaz e 

esclarecedora do medicamento ou do produto farmacêutico promove a adesão 

terapêutica e o seu uso racional[3]. 

Durante as primeiras 3 semanas de estágio observei os atendimentos dos 

colegas Farmacêuticos, tentando absorver ao máximo todo o processo de dispensa 

e de interação com o utente. Posteriormente, realizei atendimentos durante algumas 

semanas sob supervisão direta de um Farmacêutico, sendo que a transição para a 

realização de atendimentos sozinho (mas sempre com a supervisão de 

Farmacêuticos no balcão ao lado) foi bastante rápida, provavelmente pela minha 

destreza e prática profissional anterior. 

De acordo com o estabelecido no Estatuto do Medicamento, os medicamentos 

podem ser classificados como Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), sendo os primeiros apenas 

dispensados se acompanhados com uma receita médica válida[10]. 
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3.1 – DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

3.1.1 – Receção e Validação da Prescrição Médica 

O termo “receita médica” designa o documento através do qual são prescritos 

um ou mais medicamentos por um médico, ou em casos previstos por legislação 

especial, um médico-dentista.  

Os MSRM, como mencionado no artigo n.º 114.º do Decreto-Lei nº 176/2006 

de 30 de Agosto, estão sujeitos a receita pois: 

• Podem constituir um risco para a saúde do doente, de forma direta ou 

indireta, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

• Podem constituir um risco, direta ou indiretamente, para o doente, 

quando utilizados em quantidades consideráveis ou para fins diferentes 

aos que se destinam; 

• Contêm substâncias ou preparações cujos efeitos adversos sejam 

indispensáveis aprofundar; 

• Destinam-se a ser administrados por via parentérica[11]. 
O modelo e formato da receita médica é aprovado pelo Ministério da Saúde. As 

receitas devem conter o nome do utente, a identificação do prescritor, os 

medicamentos e produtos prescritos e respetiva posologia, o plano de 

comparticipação, o prazo de validade para serem levantados pelo utente, que pode 

ser de 1 mês ou de 6 meses e o número de unidades prescritas. Atualmente, existem 

três modelos de receitas médicas: a receita médica prescrita manualmente, a receita 

médica com prescrição eletrónica materializada, e a receita médica eletrónica 

desmaterializada. 

3.1.2 – Tipos de Prescrições Médicas 

Receitas com prescrição manual:  
As receitas manuais (Anexo 8) são atualmente cada vez mais incomuns, 

podendo ser prescritas em caso de falência do sistema informático, quando o 

profissional prescritor possui uma inadaptação fundamentada ou um volume de 

prescrição igual ou inferior a 40 receitas por mês, ou ainda quando a prescrição é 

feita ao domicílio. Neste tipo de receitas deve constar a vinheta do prescritor, 

normalmente de cor azul, a vinheta do centro de saúde ou do local de prescrição 
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(também da mesma cor, ou verde se o utente for pensionista), a data em que foi 

prescrita, o nome dos medicamentos por denominação comum internacional (DCI) 

ou nome comercial, e o número de unidades. No máximo, este tipo de receitas pode 

conter 4 fármacos ou produtos diferentes no total, e 2 no máximo do mesmo tipo, por 

cada linha de prescrição, podendo conter 4, caso sejam medicamentos sob a forma 

unitária. É importante o farmacêutico tomar o máximo de atenção às datas, 

assinaturas e exceções constantes neste tipo de receita, pois sendo manuais podem 

ser de mais difícil interpretação e mais sujeitas a erros por parte do prescritor assim 

como do recetor da receita. Este tipo de receitas tem carácter não renovável e uma 

validade máxima de 30 dias[12].  

Receitas com prescrição eletrónica materializada:  

As receitas eletrónicas materializadas (Anexo 9) podem ser de curta duração, 

com validade de apenas 1 mês, ou para tratamento continuado, tendo uma validade 

de 6 meses no total. Nestas receitas é importante verificar todos os dados do utente, 

do prescritor, confirmar o regime de comparticipação, entre outros dados, pois é 

necessário abrir a receita no Sifarma2000â como se de uma receita manual se 

tratasse. 

Receitas com prescrição eletrónica desmaterializada:  

As receitas eletrónicas sem papel (RSP) (Anexo 10) adquiriram carácter 

obrigatório no Serviço Nacional de Saúde, após dia 1 de abril de 2016, com a 

publicação do Despacho n.º 2935-B/2016. O objetivo é garantir uma maior 

racionalização no acesso ao medicamento, diminuição de custos na prescrição e a 

adequada monitorização de todo o sistema de prescrição e dispensa[13]. 

As receitas com prescrição desmaterializada são uma enorme vantagem para 

o farmacêutico, visto que são abertas automaticamente através da introdução do 

número da receita no sistema, assim como dos códigos de acesso e de opção. Deste 

modo, a probabilidade de ocorrência de erros é menor, assim como de falsificações. 

As vantagens estendem-se aos utentes, que não são obrigados a adquirir todos os 

produtos prescritos de uma vez, podendo aviar apenas as unidades necessárias, 

desde que os prazos de validade se encontrem conformes.  
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As RSP podem ser enviadas para o telemóvel do utente, para o e-mail, ou 

impressas em papel, podendo o prescritor receitar até 2 unidades de um mesmo 

produto, ou até 6 unidades caso se trate de um tratamento continuado. 

Os medicamentos são prescritos pela sua DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

tamanho da embalagem, número de embalagens prescritas e posologia. Surgem 

frequentemente prescrições por nome comercial do medicamento, o que pode 

acontecer quando se tratam de medicamentos de marca sem similar, ou que não 

exista medicamento genérico (MG) comparticipado. Pode também existir uma 

justificação técnica do prescritor, em casos de medicamentos com margem ou índice 

terapêutico estreitos, quando há suspeitas (previamente reportadas ao INFARMED) 

de intolerância, alergia ou reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa, ou quando o tratamento possui uma duração estimada superior a 

28 dias. Nestes casos, o farmacêutico é obrigado a dispensar a marca referida na 

receita[14]. 

Ao longo do estágio contactei com os três tipos de receitas, sendo sem dúvida 

o atendimento um processo mais rápido e simples com a chegada das receitas 

desmaterializadas. Inicialmente tive alguma dificuldade com certas receitas manuais, 

geralmente pela dificuldade em perceber a ortografia, mas com a experiência foi-se 

tornando um processo mais fácil. Em caso de dúvida, questionava sempre os 

colegas Farmacêuticos que prontamente me esclareciam. 

 

3.1.3 – Dispensa  

Após a validação da receita, e a confirmação de todos os parâmetros descritos 

anteriormente, cabe ao farmacêutico, antes do ato de dispensar, analisar bem a 

prescrição, verificando se não há ocorrência de interações medicamentosas ou 

lapsos na prescrição, e confirmar a adequação dos produtos e respetiva posologia, 

ao estado e características do utente. A sua atuação não visa substituir de forma 

alguma o prescritor, mas sim ser um elemento de suporte e complementaridade a 

este e ao utente, valorizando a sua intervenção na sociedade como um dos 

profissionais de saúde mais ao alcance da população. 
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Se existirem dúvidas a nível de interações ou posologia, estas devem ser 

esclarecidas diretamente com o prescritor, normalmente por contato telefónico. 

Com as RSP, o processo é mais seguro pois no sistema, ao inserir-se a receita, 

só são disponibilizados os medicamentos mencionados ou similares de forma 

automática, requerendo a verificação/validação por código de barras antes de se 

proceder à dispensa. O Farmacêutico deve informar o utente das opções disponíveis, 

entre marcas e genéricos, e caso não existam genéricos comparticipados, deve 

dispensar o medicamento prescrito. Por lei, as farmácias devem disponibilizar pelo 

menos 3 dos 5 medicamentos mais baratos por cada grupo homogéneo.  

Nas receitas eletrónicas o regime de comparticipação, as exceções e portarias 

ou despachos são aplicados de forma automática, sendo que apenas os sub-

sistemas de saúde (como a Caixa Geral de Depósitos, os SAMS, seguros como a 

Multicare, entre outros) devem ser inseridos de manualmente pelo Farmacêutico, de 

forma a serem aplicadas as devidas comparticipações. Nestes casos, o 

Sifarma2000â faz a comparticipação automaticamente, emitindo um recibo no final 

que deve ser assinado pelo utente que serve como receita/fatura, tendo que ser 

enviada para o sub-sistema escolhido para ser recebida a comparticipação pela 

farmácia. 

Nas receitas manuais ou materializadas, é necessário imprimir no seu verso o 

documento de faturação, sendo este assinado pelo utente. Neste documento consta 

o número da receita, a data, o número de lote, os medicamentos dispensados e 

respetiva comparticipação, assim como o plano de comparticipação utilizado e o 

preço. O Farmacêutico responsável deve confirmar estes dados, colocando a data 

da verificação, rubricando e carimbando no final. Quando neste tipo de receitas se 

utiliza um sub-sistema, deve ser efetuada uma cópia da receita, para que na parte 

de trás da receita original se fature à entidade principal, normalmente o Sistema 

Nacional de Saúde (SNS), e na cópia se fature ao sub-sistema. 

 

3.1.4 – Aconselhamento Farmacêutico 

No ato de dispensa é importante o aconselhamento para, como já referido, 

reforçar a intervenção do profissional Farmacêutico na Saúde Pública e, 
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principalmente, na saúde do utente. Este aconselhamento passa pelo 

esclarecimento das dúvidas do utente, em relação à posologia ou aos objetivos da 

medicação que irá fazer, bem como dos possíveis efeitos adversos. O conhecimento 

antecipado destes poderá ser a diferença entre uma terapia continuada eficaz ou 

uma desistência precoce. O facto do Farmacêutico conhecer bem os produtos que 

dispensa é um elemento essencial para a saúde dos seus utentes e também para a 

sua fidelização à farmácia.  

A informação oral nem sempre é suficiente, sendo que a FQF dispõe de 

etiquetas que podem ser colocadas nos produtos dispensados, referindo 

apontamentos específicos ou a posologia indicada, de modo a ser facilmente visível 

para o utente, evitando ter que memorizar as tomas ou confundir medicamentos. 

 

3.1.5 – Medicamentos sujeitos a legislação especial 
(Psicotrópicos e Estupefacientes) 

Os medicamentos sujeitos a legislação especial, como os psicotrópicos e 

estupefacientes, contêm substâncias ativas que provocam efeitos ao nível do 

Sistema Nervoso Central (SNC), possuindo uma ação sedativa, euforizante e 

narcótica, passível de causar tolerância e dependência, tanto física como 

psicológica. Por este motivo, estas substâncias podem ser utilizadas de forma 

abusiva, sendo necessário um maior controlo em todo o circuito do medicamento, 

desde a aquisição pelas farmácias até à dispensa ao utente. Existe uma legislação 

específica, no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que foi posteriormente 

atualizado na Lei n.º 13/2012, de 26 de março, no qual é aprovado o regime jurídico 

aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Na 

legislação são mencionadas e constantemente atualizadas as substâncias sujeitas 

ao regime previsto, sendo agrupadas de acordo com a sua estrutura e propriedades 

farmacológicas[15, 16]. 

A dispensa deste tipo de medicamentos é realizada exclusivamente na 

presença de uma receita médica válida, sendo que no Sifarma2000â surge um 

campo de preenchimento obrigatório onde o Farmacêutico responsável tem de 

colocar a identificação e a morada do utente que adquire a medicação, assim como 
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a identificação, morada, número de identificação do bilhete de identidade ou cartão 

de cidadão e data de nascimento do utente ao qual a medicação foi prescrita. Após 

emissão do recibo de pagamento, são também impressos de forma automática dois 

documentos, denominados “Documento de Psicotrópicos”, que atestam a cedência 

destes ao utente.  

De acordo com o presente no n.º 4, do artigo 5.º da Portaria n.º 193/2011, de 

13 de maio, as farma ́cias devem conservar em arquivo adequado, pelo período de 3 

anos, uma reproduca̧ ̃o em papel ou em suporte informa ́tico das receitas que incluam 

medicamentos estupefacientes ou psicotro ́picos, ordenadas por data de aviamento. 

Mensalmente é gerada uma lista de saída de psicotrópicos e estupefacientes, onde 

são descritos todos os medicamentos desta classe dispensados nesse mês, sendo 

a listagem posteriormente enviada ao INFARMED[3, 17].  

 

3.1.6 – Medicamentos Genéricos 

Apesar dos medicamentos genéricos terem surgido há vários décadas, foi 

apenas com a promulgação do Decreto-Lei n.º 81/90, de 12 de março, que surgiu a 

regulação da produção, autorização de introdução no mercado e distribuição de 

medicamentos genéricos em Portugal[18]. 

O Estatuto do Medicamento define MG como “um medicamento com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”[11]. A principal 

vantagem dos MG é, salvo raras exceções, possuírem um preço mais acessível face 

ao medicamento de referência. Como a bioequivalência é semelhante, constituem 

uma alternativa válida à terapia, não colocando em causa a sua eficácia. 

O seu baixo custo permite aos utentes polimedicados, principalmente idosos 

com condições económicas mais débeis, poderem ter acesso aos medicamentos de 

forma universal. 

Ao longo do meu estágio apercebi-me de 2 grupos de utentes. Os que 

requisitam sempre o medicamento mais barato, e que na hipótese de adquirir 

genéricos o fazem assiduamente, e os que preferem sempre que possível os 
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medicamentos de marca, não confiando na eficácia dos genéricos. Nesta situação 

tentei sempre esclarecer as dúvidas do utente, mencionando que os MG’s são 

sujeitos a controlos rigorosos e que a sua opção como terapia é perfeitamente válida. 

 

3.2 – REGIME DE COMPARTICIPAÇÕES  

O objetivo principal das comparticipações é permitir o acesso da população em 

geral aos medicamentos que necessita. O SNS é o regime de comparticipação mais 

usual na FQF e nas farmácias em geral, visto que toda a população portuguesa tem 

direito a ele, possuindo ou não benefícios e comparticipações de outras entidades. 

Quando o utente, além da comparticipação do SNS, deseja utilizar outra entidade, 

deve apresentar o cartão de beneficiário dessa entidade. 

Em relação ao SNS, o Estado baseia o seu regime de comparticipação de 

medicamentos no DL n.º 106-A/2010, de 1 de outubro (procedente de alterações ao 

DL n.º 48-A/2010, de 13 de maio), existindo o sistema de comparticipação de 

medicamentos através de um Regime Geral e de um Regime Especial. Este decreto 

adota medidas mais justas no acesso aos medicamentos, no combate à fraude e ao 

abuso na comparticipação de medicamentos e de racionalização da política do 

medicamento no âmbito do SNS[19]. 

Regime Geral de Comparticipação: O Regime Geral abrange todos os 

utentes do SNS, permitindo a comparticipação de uma percentagem específica do 

PVP do medicamento, encontrando-se dividido em quatro escalões de 

comparticipação em função da sua classificação farmacoterapêutica (A – 90%; B – 

69%; C – 37% e D – 15% do PVP do medicamento)[19]. 

Regime Especial de Comparticipação: aplicam-se a determinados 

beneficiários como os pensionistas, identificados na receita com a letra “R”. Quando 

o utente possui uma receita com a identificação referida, acresce uma 

comparticipação de 5% para o escalão A e de 15% para os escalões B, C e D. Se o 

medicamento dispensado corresponder ao quinto mais barato a ser comercializado 

no mercado, a comparticipação será de 95% sobre o PVP do medicamento 

dispensado.  
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Indivíduos portadores de determinadas patologias, como a Doença de 

Alzheimer, Lúpus Eritematoso ou outros grupos específicos, possuem um regime de 

comparticipação diferente, identificado pela letra “O”. Nestes casos, é obrigatória a 

inscrição na receita, por parte do médico prescritor dos despachos, diplomas ou 

portarias associadas a cada caso específico, sendo o valor da comparticipação 

definido por legislação própria.  

Existe também uma comparticipação especial para os diabéticos, beneficiando 

de uma comparticipação de 100% do PVP nas agulhas, lancetas e seringas de 

insulina utilizadas para o controlo da patologia, e de 85% do PVP nas tiras utilizadas 

nos aparelhos de medição da glicemia[20, 21]. 

Outros Regimes de Comparticipação: Como já referido, existem outros sub-

sistemas de comparticipação, como os SAMS, Multicare, Médis, CGD, Sávida, entre 

outros, com as devidas comparticipações. Para usufruir destes, basta ao utente 

apresentar o respetivo cartão de beneficiário, para que seja aplicada a devida 

comparticipação. 

 

3.3 – CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Após a venda de um MSRM, as farmácias apenas recebem uma parte do valor 

total do produto dispensado. Para que o valor restante (comparticipado) seja 

recebido, é necessário proceder à faturação à devida entidade comparticipante, para 

que esta reembolse o valor à farmácia. É portanto necessário proceder à conferência 

das receitas, para garantir que tudo se encontra correto, garantindo a não-devolução 

das receitas à farmácia e o seu correto reembolso.  

Atualmente, com a implementação das receitas desmaterializadas, o processo 

é mais simplificado. Nas receitas manuais e nas receitas eletrónicas materializadas, 

é importante a sua validação mais atenta, assim como nas sub-comparticipações 

das receitas desmaterializadas a outras entidades (onde, como já referido, é emitido 

um recibo pelo sistema que serve de receita para se proceder ao pedido de 

reembolso à entidade em questão). O procedimento normal é separar este tipo de 

receitas pelos vários organismos, organizando-as em lotes de 30 receitas. 
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Posteriormente, realiza-se a devida verificação e validação, confirmando-se a 

assinatura do médico prescritor, os regimes de comparticipação aplicados, as 

devidas portarias, diplomas e exceções, a data da dispensa, a validade da receita, a 

assinatura e contacto do utente, a assinatura do Farmacêutico responsável e 

carimbo da farmácia. Verifica-se também se o documento de faturação impresso na 

receita corresponde efetivamente a esta. 

Depois das receitas estarem organizadas por ordem crescente, procede-se ao 

fecho do lote. Utilizando o Sifarma2000â, emite-se o “Verbete de Identificação do 

Lote”, onde se encontra reunida toda a informação sobre o mesmo, devendo este 

ser carimbado e assinado pelo Diretor Técnico e anexado ao lote que lhe 

corresponde, de forma a ser enviado à entidade responsável pela sua 

comparticipação. No fim do mês os lotes devem ser todos fechados, sem exceção, 

emitindo-se a Relação do Resumo de Lotes, que identifica as informações de todos 

os lotes de determinado organismo, e a Fatura mensal da FQF, onde constam várias 

informações sobre a faturação mensal. 

Em relação ao receituário do SNS, que é o organismo comparticipante 

predominante, este é enviado para o Centro de Conferência de Faturas até ao dia 

10 do mês seguinte ao da faturação, de forma automática pelo Sifarma2000â 

(receitas desmaterializadas) ou por correio registado (receitas manuais ou 

materializadas), acompanhado de todos os documentos, como o Verbete de 

Identificação dos Lotes, a Relação de Resumo de Lotes e 2 cópias da Fatura Mensal. 

As receitas das outras entidades comparticipantes são enviadas para a Associação 

Nacional das Farmácias (ANF) até ao dia 10 do mês seguinte ao da faturação, 

juntamente com 3 cópias das faturas e do respetivo resumo de lotes. A vantagem 

deste processo é que a farmácia recebe da ANF o pagamento adiantado das 

comparticipações, tratando depois a ANF de faturar às respetivas entidades o devido 

valor, o que é usualmente um processo mais demorado. Obviamente, este 

adiantamento tem um custo, que é geralmente uma pequena percentagem do valor 

total a receber[17]. 
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As receitas são posteriormente confirmadas e validadas pelas devidas 

entidades. Em caso de irregularidades, são devolvidas à farmácia, acompanhadas 

da justificação da devolução e o resumo das comparticipações. 

É de relevo mencionar que desde janeiro de 2017 entrou em vigor um regime 

de incentivos à venda de medicamentos genéricos, recebendo as farmácias 0,35€ 

por cada medicamento genérico dispensado cujo preço seja igual ou inferior ao 4º 

preço mais barato do mesmo grupo homogéneo[22]. 

 

3.4 – MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA E 
AUTOMEDICAÇÃO 

O termo medicamento não sujeito a receita médica diz respeito a todos os 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos que não exigem uma prescrição 

médica para serem cedidos ao utente. São frequentemente apelidados de 

medicamentos de venda livre ou over-the-counter (OTC’s). Na sua maioria são 

produtos não comparticipados, sendo utilizados devido às suas características, em 

transtornos de saúde ligeiros e males menores, onde a avaliação médica não é 

essencial, como adjuvantes de diagnósticos, e também na prevenção e manutenção 

da saúde do utente.  

Este tipo de medicamentos possui um perfil de segurança elevado, com baixa 

incidência de efeitos adversos, podendo deste modo serem dispensados em 

farmácias sem necessidade de receita. Anualmente, é publicado em Diário da 

República a listagem de MNSRM atualizada, após aprovação do Ministério da 

Saúde[23]. 

Um dos conceitos diretamente relacionado com os MNSRM é a automedicação 

por parte dos utentes. É dever do farmacêutico recolher o máximo de informações 

possíveis antes da dispensa deste tipo de medicamentos e produtos, de modo a 

garantir uma correta avaliação do problema. Essencialmente, a farmácia funciona 

como um local de triagem de problemas menores, evitando a sobrecarga dos 

hospitais e centros de saúde por motivos muitas vezes facilmente solucionáveis. 
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Assim como nos MSRM, é essencial o aconselhamento farmacêutico, o 

esclarecimento das dúvidas do utente, informar sobre a posologia e a duração do 

tratamento e explicar os possíveis efeitos adversos.  

Ao longo do estágio deparei-me com vários casos de automedicação, 

principalmente relacionados com a gestão dos sintomas gripais e constipações 

(antigripais, anti-histamínicos, analgésicos, antipiréticos), diarreias, enjoos e vómitos 

(medicamentos obstipantes ou laxantes, soluções de reposição eletrolítica, entre 

outros), tosses recorrentes com e sem expetoração, entre outras situações. É muito 

importante informar o utente sobre a resolução expectável do seu problema, e que 

caso este não se resolva ao fim de alguns dias, é essencial contactar com o seu 

médico[3]. 

 

3.4.1 – Medicamentos de Venda Exclusiva em Farmácia 

Os medicamentos de venda exclusiva em farmácia constituem um subgrupo 

dos MSRM, que devido às suas indicações terapêuticas e segurança, requerem a 

dispensa por parte de um farmacêutico mediante um aconselhamento correto e 

esclarecedor. A sua dispensa é exclusiva às farmácias, podendo ser transitoriamente 

dispensados sem receita médica, caso a sua DCI se encontre na lista de MNSRM 

de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM – EF), desde que cumpram as 

condições protocoladas de dispensa[24]. 

 

3.5 – DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS 

Além de medicamentos, existem outros produtos farmacêuticos disponíveis na 

FQF, que constituem uma parte importante do volume de vendas. Uma farmácia 

moderna não se pode limitar a vender apenas medicamentos, com a diminuição das 

margens cada vez mais acentuada. É necessário alargar o espetro de ação, dando 

uma série de opções diferentes aos utentes. O Farmacêutico é uma peça 

fundamental, pois na maioria das vezes os produtos são indicados por este, durante 

o aconselhamento farmacêutico ao utente. 
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3.5.1 – Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) 

De acordo com a definição legal, um produto cosmético “é qualquer substância 

ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo 

humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou 

principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-

los em bom estado ou corrigir os odores corporais.”[25] 

Os cosméticos incluem um amplo espetro de produtos, englobando os produtos 

de higiene corporal, como sabonetes, geles de banho, champôs, desodorizantes, 

pastas dentífricas, e os produtos de beleza, como tintas capilares, vernizes e 

maquilhagem[25]. 

O PVP dos PCHC é definido pela própria farmácia, sendo uma importante fonte 

de lucro. Na FQF, este género de produtos está exposto nos vários lineares e 

gôndolas, de forma a terem uma boa visibilidade para os utentes. A FQF trabalha 

com várias marcas, sendo as mais predominantes a Caudalie®, Lierac®, Avéne®, 

Uriage® e a Joawé®. 

Ao longo do estágio lidei com vários pedidos de aconselhamento nesta área, 

sendo que considero ser essa a componente mais limitada a nível do meu 

conhecimento científico. Fiz questão de assistir a algumas formações das marcas e 

questionar os colegas sobre os produtos, de modo a poder fornecer um 

aconselhamento válido aos utentes. Os produtos mais requisitados, por norma, eram 

de proteção solar, antimanchas e antirrugas, produtos de higiene e champôs, sendo 

que o conhecimento sobre estes é essencial devido à grande variedade existente na 

FQF. É responsabilidade do Farmacêutico garantir que o produto aconselhado é o 

mais adequado à situação da(o) utente, explicando o seu modo de utilização e as 

suas vantagens de forma concisa e clara. 

 

3.5.2 – Medicamentos e Produtos Veterinários 

De acordo com a legislação, os medicamentos veterinários são “toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, 
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ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica 

ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”[26]. 

Os medicamentos e produtos de uso veterinário são procurados de forma 

frequente pelos utentes da FQF. Estes não são sujeitos a comparticipação, mas 

obedecem à mesma legislação dos medicamentos para uso humano na produção, 

distribuição e armazenamento. Na FQF encontram-se em gavetas próprias, 

separados dos restantes produtos.  A FQF dispõe de uma grande variedade destes 

medicamentos em stock, como os desparasitantes internos e externos, os 

anticoncecionais, antibióticos, e alguns medicamentos para as patologias 

veterinárias mais comuns. É importante assegurar a correta compreensão do utente 

sobre o modo de utilização do medicamento veterinário, pois há certas 

peculiaridades associadas a estes. 

 

3.5.3 – Produtos de Puericultura e Obstetrícia 

Na FQF existe uma gama diversa de produtos de puericultura e obstetrícia, 

visto que esta é uma área bastante específica e percebe-se a clara vantagem deste 

género de produtos serem aconselhados e indicados por profissionais como os 

Farmacêuticos. Os produtos mais procurados são os biberões, as chupetas, as 

papas para bébé, leites, além de PCHC específicos, como os toalhetes, geles de 

banho e champôs, de marcas especialmente dedicadas a produtos para esta faixa 

etária, como a Klorane®, a Mustela®, a Avène® linha pediatril e Uriage® bebé, entre 

outras. 

A área da obstetrícia tem também bastante procura na FQF, sendo 

frequentemente requisitados pelos utentes produtos como os extratores de leite e 

sacos de recolha, soutiens e cintas de pré e pós-parto, cremes anti-estrias, entre 

outros.  

Neste tipo de produtos é essencial um aconselhamento rigoroso e claro pois 

trata-se de uma subpopulação com características específicas, mais sensível no 

geral, e é importante um esclarecimento conciso dos pais sobre a segurança e 

adequação dos produtos. 
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3.5.4 – Dispositivos Médicos 

O termo "dispositivo médico" engloba um vasto conjunto de produtos, cobertos 

por várias diretivas da Comunidade Europeia. Segundo o INFARMED, “Os 

dispositivos médicos são destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados para 

fins comuns aos dos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma 

doença humana. No entanto, os dispositivos médicos devem atingir os seus fins 

através de mecanismos que não se traduzem em ações farmacológicas, metabólicas 

ou imunológicas, por isto se distinguindo dos medicamentos”[27]. 

Na FQF existem vários dispositivos médicos à disposição do utente, sendo os 

produtos mais dispensados os pensos e materiais associados, as seringas, fraldas, 

sacos coletores de urina, testes de gravidez e dispositivos de medição da pressão 

arterial.  

É essencial o conhecimento destes dispositivos por parte do Farmacêutico, pois 

nem sempre o seu uso é totalmente intuitivo e deve por isso ser bem explicado ao 

utente, de modo a promover o uso correto deste. 

 

3.5.5 – Suplementos, produtos homeopáticos e fitoterapêuticos 

Na FQF os produtos homeopáticos representam uma pequena percentagem 

dos medicamentos e produtos vendidos. Apesar da sua regulamentação no Estatuto 

do Medicamento, constituem uma medida terapêutica discutível e com evidência 

científica pouco comprovada.  

Os produtos fitoterapêuticos, por outro lado, são medicamentos que possuem 

como substância ativa uma ou mais substâncias derivadas de plantas, ou com 

preparações à base de plantas. O recurso a plantas medicinais com o objetivo de 

prevenir, tratar doenças ou complementar outras terapêuticas é mais frequente e 

suportado por evidência científica. Como tal, este tipo de produtos possui uma 

relevância maior na FQF, sendo os produtos mais procurados os chás laxantes, 

produtos para as insónias, dietéticos, tratamento de sintomatologia urinária, entre 

outros. É importantíssimo esclarecer o utente que apesar de se tratarem de produtos 

naturais, não são inócuos e como tal podem ter associados reações adversas e 

interações com a medicação do utente. 
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Os suplementos são dos produtos mais procurados na FQF, especialmente os 

destinados à estimulação mental e da memória, para a fadiga física e psicológica 

como o Sargenor 5®, os multi-vitamínicos Centrum® e Acutil®, para a queda do 

cabelo, dietéticos como a Depuralina®, assim como suplementos alimentares mais 

específicos, contendo selénio ou magnésio, entre outros. No caso dos suplementos, 

é importante esclarecer o utente que estes constituem, como o próprio nome indica, 

um complemento do seu regime alimentar e não se destinam a substituir nenhum 

alimento em específico. Assim, devem ser utilizados em conjugação com uma 

alimentação e um estilo de vida saudáveis. 

 

3.5.6 – Medicamentos Manipulados 

Segundo o INFARMED, os medicamentos manipulados são qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de 

um Farmacêutico. É função do Farmacêutico garantir a segurança e a qualidade do 

processo, fornecendo todas as informações relevantes ao utente, como a sua 

posologia, condições de conservação e modo de utilização[28]. 

Na FQF preparam-se alguns manipulados, como cápsulas de arginina, 

produtos para a queda de cabelo como soluções de minoxidil a 5%, xarope de 

trimetoprim, entre outros. Assisti a várias preparações de manipulados, tendo 

preparado pessoalmente alguns deles (Anexo 11), sendo que foi uma das áreas que 

mais gostei, por envolver um trabalho farmacêutico mais tradicional, que visa 

colmatar certas limitações da indústria pois destinam-se, regra geral, a populações 

residuais que necessitam de uma terapêutica mais personalizada.  

No laboratório da FQF encontram-se os dossiers com as respetivas fichas de 

preparação de manipulados (Anexo 12), os boletins de análise das matérias-primas, 

e as respetivas fichas de registo.  

De referir que a rotulagem deve estar sempre presente, devendo conter a 

fórmula, o número de lote, a posologia, a data de preparação e respetivo prazo de 

validade, a identificação da farmácia e do diretor técnico, assim como alguma 

instrução necessária à correta utilização do manipulado.  
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O Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, posteriormente alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro, regulamenta a comparticipação dos 

manipulados. Esta deve ser de 30% sobre o PVP do medicamento manipulado, 

sendo a comparticipação aplicada aos “preparados oficinais descritos na 

Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário Galénico Nacional, e as fórmulas 

magistrais que constam da lista de medicamentos comparticipáveis”[29]. O cálculo 

do PVP dos manipulados é feito pela própria farmácia, sendo efetuado com base no 

valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor das 

materiais de embalagem[28]. 

As receitas médicas válidas para comparticipação de manipulados devem 

conter a indicação “Manipulado” ou “FSA” (Faça segundo a arte)[28]. 

 

4 – SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 
 

A evolução da farmácia como uma entidade de saúde é notória, deixando de 

ser apenas um local de dispensa de medicação ou outros produtos, e tornando-se 

como uma das primeiras ligações entre o utente e a sua saúde. Como tal, é essencial 

esta diferenciação das farmácias pela prestação de cuidados farmacêuticos e pela 

integração de outros serviços num único local. 

Na FQF existem vários tipos de serviços, além dos cuidados e serviços 

farmacêuticos, como as consultas de podologia e medicina tradicional chinesa, 

depilação, entre outros.  

Diretamente relacionados com os cuidados farmacêuticos, e integrando as 

atividades de acompanhamento farmacoterapêutico de doentes (crónicos ou não), 

realiza-se a medição da pressão arterial, a determinação de parâmetros bioquímicos 

e fisiológicos, assim como a administração de injetáveis. 

Tive oportunidade de contactar e realizar os vários serviços, e notei que há uma 

crescente preocupação com o autocontrolo da saúde por parte do utente. Além de 

permitir uma determinação rigorosa de vários parâmetros, os serviços prestados na 

farmácia possibilitam uma oportunidade adicional do utente esclarecer as suas 
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dúvidas e ser aconselhado diretamente pelo farmacêutico tendo como base valores 

fisiológicos concretos. 

 

4.1 – PRESSÃO ARTERIAL 

A pressão arterial elevada é um dos principais fatores de risco das doenças 

cardiovasculares. No estágio reparei na existência de 2 tipos de utentes: os que 

realizavam frequentemente a medição da pressão arterial como método de controlo, 

normalmente utentes já medicados e com problemas de tensão diagnosticados, e os 

utentes esporádicos que por curiosidade ou por sensação de mal-estar decidiam 

fazer a medição da pressão arterial, para saber se o problema poderia estar 

relacionado. Apesar de me ter deparado com alguns valores exageradamente altos, 

procurei sempre tranquilizar as pessoas, questionando-as se já faziam medicação, 

e se necessário, reencaminhando-as para o seu médico.  

A medição de pressão arterial é uma boa oportunidade para o Farmacêutico 

mostrar a sua mais-valia na saúde. Em valores ligeiramente anormais, aconselhava 

a prática de exercício físico, a redução de sal, entre outros hábitos de vida facilmente 

modificáveis, pois muitos utentes ainda não possuem consciência do impacto que 

estas alterações podem ter nos problemas cardiovasculares. 

 
Tabela 2 - Valores de Referência da Pressão Arterial 
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4.2 – PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

As medições de parâmetros bioquímicos e fisiológicos são dos serviços mais 

procurados na FQF. A nível fisiológico existe uma balança, que faz o cálculo 

automático do IMC. A nível dos parâmetros bioquímicos, a FQF está equipada com 

um aparelho espectrofotométrico, que com o auxílio dos reagentes próprios, 

possibilita a determinação de parâmetros como a glicemia, colesterol, ácido úrico, 

triglicerídeos, entre outros.  

Diariamente são requisitados vários tipos de análises, sendo a determinação 

da glicemia a mais comum, normalmente por pessoas com antecedentes familiares 

ou cujos valores se encontram nos limites aceitáveis. Os valores de referência e o 

aconselhamento mais indicado estão resumidos na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Valores de Referência de parâmetros bioquímicos e aconselhamento farmacêutico 

 Valores de Referência Aconselhamento 
Farmacêutico 

Glicemia 
Jejum: 70-110 mg/dL 

Ocasional: ≤ 140 mg/dL 
Pós-prandial: ≤ 200 mg/dL 

- Exercício Físico 
- Modificação de hábitos 

alimentares 
- Controlo de sintomas 
(olhos, extremidades) 

Colesterol 
Total 

≤ 190 mg/dL 
Com d. coronária: ≤ 175 mg/dL 

- Exercício Físico 
- Alimentos ricos em fibra 

e fitoesteróis 

Ácido Úrico Mulheres: 3.1 – 7.8 mg/dL 
Homens: 3.7 – 9.2 mg/dL 

- Evitar alimentos ricos 
em purinas, como as 

carnes vermelhas 

Triglicerídeos ≤ 150 mg/dL 
- Exercício Físico 

- Alimentos ou 
suplementos de ómega 3 

 

É importante ressalvar que a determinação dos parâmetros bioquímicos deve 

ser realizada com o máximo rigor e atenção, devido à sensibilidade dos métodos. 
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4.3 – ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS 

A administração de injetáveis requer um farmacêutico devidamente qualificado, 

através de ações de formação como o “Curso de Administração de Injetáveis”, que 

confere as competências específicas associadas à administração intramuscular e 

subcutânea de injetáveis. Normalmente, este tipo de cursos está associado a cursos 

de suporte básico de vida.  

Na FQF existem vários Farmacêuticos com as devidas habilitações, o que 

constitui uma mais-valia para a população da farmácia, que simultaneamente na 

dispensa do injetável pode receber a sua administração no momento, não tendo que 

se deslocar ao hospital ou centro de saúde. A FQF, por uma questão de princípio e 

de possíveis complicações com reações alérgicas, não administra injetáveis 

antibióticos. O estágio coincidiu com o pico da gripe, e apercebi-me da importância 

da farmácia na cobertura vacinal da população, sendo as vacinas da gripe (como a 

Istivac® e Influvac®) dos injetáveis mais dispensados e administrados neste período. 

 

4.4 – VALORMED E RECOLHA DE RADIOGRAFIAS 

A VALORMED, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que 

realiza a gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. 

Tem a sua origem na colaboração entre a indústria farmacêutica, os distribuidores e 

as farmácias, e na consciencialização da importância de tratar os medicamentos 

como resíduos que podem impactar de forma grave a saúde pública, caso o seu 

desperdício seja feito de forma incorreta.  

A FQF possui contentores destinados à rejeição dos medicamentos, sendo 

estes entregues a distribuidores que fazem o armazenamento intermédio. 

Posteriormente a VALORMED faz a recolha e separação destes, procedendo à 

reciclagem e incineração dos medicamentos de uma forma segura para a 

população[30]. 

Além dos medicamentos, na FQF é feita a recolha de radiografias, que são 

entregues à Assistência Médica Internacional (AMI), que faz a recolha da prata 

presente nestas e com o dinheiro obtido ajuda os mais desfavorecidos, além de 
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proteger o meio ambiente. Nos 20 anos de campanha, a AMI já recolheu quase 1600 

toneladas de radiografias, através das quais se obtiveram 16000 kg de prata, que 

não só não é desperdiçada em lixeiras e aterros, como é depois reintroduzida no 

mercado sob a forma de matéria-prima[31]. 

 

5 – FORMAÇÕES 
Uma componente essencial na carreira farmacêutica é a constante atualização 

a que a indústria está sujeita, sendo imperativo que o Farmacêutico siga esta 

atualização através das formações, como consta no seu Código Deontológico. A 

maioria das formações são promovidas pela Ordem dos Farmacêuticos, ou 

reconhecidas por esta, tendo créditos associados. Durante o estágio tive 

oportunidade de assistir a algumas formações, que contribuíram para um maior 

conhecimento nas áreas ministradas. Entre as formações frequentadas, destacam-

se as da Jowaé®, da GSK® (GlaxoSmithKline), formação sobre Técnicas de Venda, 

entre outras. 
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II –PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ESTÁGIO 

 
1 – CARTÃO DE UTENTE DA FARMÁCIA (IDENTIFICAÇÃO, MEDICAÇÃO E 

POSOLOGIA) 

1.1 – ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

Um dos projetos desenvolvidos no estágio na FQF surgiu diretamente 

relacionado com outro (abordado mais à frente). A ideia consistiu em desenvolver 

um cartão de utente da farmácia, o qual permite anotar a medicação e respetiva 

posologia do utente, sendo mais fácil a gestão da sua medicação, servindo também 

como método de fidelização e de facilitação no atendimento para o próprio 

Farmacêutico (Anexo 13).  

Atualmente, a consciencialização da polimedicação e dos riscos associados é 

cada vez maior. Deste modo, o cartão desenvolvido foi entregue a utentes que 

diariamente tomam mais de 5 medicamentos diferentes, sendo que a dosagem e o 

horário da toma (pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar) e o respetivo nome do 

laboratório eram anotados por mim no ato da entrega do cartão ao utente. Em caso 

de dúvidas na toma, bastaria ao utente consultar o cartão fornecido. No cartão, 

coloquei também um espaço próprio para a pessoa anotar o nome, a morada, o seu 

número de contribuinte, a idade e o seu contacto. Simultaneamente, sugeri aos 

utentes que além de trazerem consigo o cartão quando se deslocassem à FQF, seria 

ideal que se fizessem acompanhar sempre do mesmo diariamente. O objetivo era 

facilitar o trabalho dos colegas, que conseguiriam logo perceber se a pessoa 

costuma fazer medicamentos genéricos e respetivo laboratório, não perdendo tempo 

a verificar o histórico do utente (se fosse utente assíduo). Frequentemente, surgiam 

casos de utentes que pretendiam levar genéricos de determinado laboratório, mas 

depois não se recordavam de qual. Ao contrário das requisições de análises clínicas, 

as receitas não possuem o NIF do utente, sendo uma vantagem do cartão pois deste 

modo o Farmacêutico rapidamente consegue inserir o perfil do utente no sistema e 

no respetivo recibo. 
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Outra grande vantagem e objetivo do cartão é servir de identificação imediata 

em casos de emergência, por parte de quem prestar apoio (transeuntes, INEM, 

médicos), pois de forma fácil e rápida conseguem consultar os dados da pessoa e 

toda a medicação que esta está a fazer, o que pode fazer a diferença em situações 

de emergência devido às peculiaridades de cada pessoa. 

 

1.2 – CONCLUSÃO  

O desenvolvimento do cartão foi um sucesso, os utentes acolheram a iniciativa 

de bom grado pois compreenderam as vantagens associadas, tanto para a farmácia 

como para eles próprios. Simultaneamente, como o cartão tem a identificação da 

FQF, é vantajoso também para a própria farmácia, pois o utente associa sempre a 

medicação à FQF quando consulta o cartão. 

Como o estágio decorreu durante alguns meses, notei que vários utentes 

assíduos começaram a transportar consigo o cartão, o que me permite concluir que 

a iniciativa foi bastante positiva. Também me deparei com vários pedidos de mais 

cartões, por parte dos utentes, para entregarem aos seus familiares. 

 

2 – POLIMEDICAÇÃO, MULTIMORBILIDADES E Q.PACK 

2.1 – ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

A utilização de vários medicamentos em simultâneo é habitualmente definida 

como polimedicação, sendo a multimorbilidade definida como a existência de duas 

ou mais doenças crónicas em determinado indivíduo. Os conceitos são assim 

indissociáveis. A polimedicação está diretamente associada a piores resultados em 

saúde, aumento de problemas relacionados com medicamentos e aumento do risco 

de hospitalização[32].  

A gestão da medicação em doentes com várias morbilidades deve ser centrada 

nele próprio, revendo a listagem de medicamentos, utilizando os meios informáticos 

como auxiliadores, e adotando medidas não farmacológicas. 
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A ideia do Q.pack surgiu durante o estágio, quando a farmácia foi abordada por 

um dos múltiplos lares seus clientes, referindo que a gestão da medicação dos seus 

utentes era complexa até para os próprios enfermeiros e auxiliares, tanto a nível da 

organização como da administração, dos horários, das tomas, entre outros fatores. 

 A equipa reuniu-se e surgiu a ideia de conceber um sistema de Preparação 

Individualizada da Medicação (PIM), que tem como principal objetivo a melhoria do 

estado de saúde do utente, promovendo uma melhor efetividade, segurança e 

qualidade dos medicamentos dispensados, e visando combater e precaver os 

principais problemas relacionados com a medicação, tendo eu participado 

ativamente no desenvolvimento da ideia, dos flyers de publicidade e na própria 

guideline para a equipa, com os pontos fulcrais de explicação e publicidade para os 

clientes. 

2.2 – MULTIMORBILIDADE E POLIMEDICAÇÃO 

A multimorbilidade é um conceito já com algumas décadas, havendo no entanto 

falta de consenso quanto ao seu verdadeiro significado[33]. Apesar de tudo, e como 

já referido, a maioria dos médicos e restantes profissionais da área da saúde definem 

este conceito como a presença simultânea de duas ou mais doenças crónicas em 

determinado doente, não existindo uma em concreto que seja considerada mais 

relevante face às outras[34].  

Vários estudos epidemiológicos a nível europeu revelaram a existência de uma 

percentagem elevada de adultos com multimorbilidades, agravando-se esta 

percentagem com o avançar da idade. Portugal não é exceção, estimando-se que 

cerca de 70% dos adultos dos Cuidados Primários sofram de multimorbilidades[35]. 

Nos doentes com várias morbilidades é usual a prescrição de um medicamento 

para cada doença (one pill for every ill), devido à prática de olhar-se para as 

patologias de forma isolada. Consequentemente, é comum o número de 

medicamentos utilizados ser tanto maior quanto maior o número de morbilidades do 

doente, ao ponto de se estimar que cerca de 50% dos utentes com mais de 6 

patologias consomem entre 4 a 9 medicamentos diariamente[36, 37]. 
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Devido a esta abordagem, facilmente se compreende a relação estreita entre a 

multimorbilidade e a polimedicação. Em Portugal, particularmente na região Norte, 

cada utente consome em média cerca de 3 medicamentos simultaneamente. As 

patologias que mais contribuem para a polimedicação são do foro cardiovascular, 

endócrino, e ainda as relacionadas com a hipertensão e sistema nervoso central 

(ansiolíticos, antidepressivos, entre outros)[38]. 

Como expectável, em Portugal encontram-se maiores taxas de 

multimorbilidades em doentes reformados e/ou idosos, com escolaridade precária, 

estando diretamente associadas ao risco de problemas devido à polimedicação. A 

polimedicação, tal como a multimorbilidade, encontra-se ligada ao aumento de 

problemas relacionados com medicamentos, a um maior risco de hospitalização e a 

piores resultados de saúde, sendo que os riscos aumentam exponencialmente com 

a utilização simultânea de 5 ou mais fármacos[39, 40].  

Os principais problemas relacionados com a polimedicação estão expostos na 

tabela seguinte: 

 
Tabela 4 - Principais problemas relacionados com a medicação[41] 

PRM – Problemas relacionados com a medicação 

Toma do medicamento errado 

Interações entre medicamentos 

Dose ou horário de toma errados 

Falta de adesão terapêutica 

Duplicação ou Compensação por parte do utente, por esquecimento 

Armazenamento inadequado 

Erros na prescrição ou na dispensa do medicamento 

 

 A polimedicação acaba por ser uma fonte de ansiedade para os próprios 

doentes, devendo existir uma responsabilidade partilhada entre os vários 

intervenientes do ciclo medicamentoso (profissionais de saúde, doentes e 

cuidadores) para que este seja seguro e efetivo. 

Um dos estudos mais relevantes foi realizado por Krska e colaboradores, 

demonstrando que a revisão da medicação por farmacêuticos, em doentes com mais 
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de 65 anos, é um ato essencial para identificar e prevenir problemas relacionados 

com os medicamentos[42]. 

No espetro da polimedicação, esta tem maior relevância nos idosos devido a 

vários fatores: os idosos possuem um risco maior de efeitos adversos devido a 

interações medicamentosas; o risco de interações aumenta com o aumento de 

medicamentos prescritos (num estudo de caso-controlo, concluiu-se que a 

polimedicação é um fator de risco independente relacionado diretamente com 

fraturas da anca[43]); a polimedicação pode originar “cascatas de prescrições”, ou 

seja, quando alguns sinais e sintomas são reações adversas a determinada 

medicação, e é consequentemente prescrito mais um medicamento para tratar esses 

efeitos adversos, confundindo-se estes com uma doença isolada ou sem origem 

específica, originando um potencial de prescrições intermináveis[44]. 

Os sintomas causados pela polimedicação são muitas vezes confundidos com 

os sinais e sintomas associados ao envelhecimento, tornando o diagnóstico e a 

resolução dos casos ainda mais difícil. Entre os sintomas mais comuns encontram-

se o cansaço, a sonolência, perda de apetite, depressão, diarreia, incontinência, 

tremores, fraqueza, entre outros. 

De modo a reduzir a incidência e os efeitos adversos da polimedicação, o 

regime de cada doente deve ser avaliado regularmente (revisão terapêutica), pelo 

médico e pelos farmacêuticos. Se possível, para o tratamento de cada condição deve 

ser prescrita apenas uma medicação. O doente deve sempre iniciar os 

medicamentos na sua menor dosagem, sendo que se for insuficiente, esta poderá 

ser aumentada de forma gradual. Deve sempre ser dada prioridade a fármacos com 

o menor número de tomas diárias possível, devendo ser descontinuados todos os 

fármacos sobre os quais haja suspeita de despoletarem algum efeito adverso 

recente. Se o medicamento prescrito não originar um efeito terapêutico expectável, 

deve também ser descontinuado e substituído por alguma alternativa, além de se 

dever dar prioridade a medicamentos mais seguros em detrimento de medicamentos 

que acarretem maiores riscos para o doente[45]. 

A revisão terapêutica é essencial nos pacientes mais idosos, permitindo 

diminuir ou evitar os efeitos adversos causados frequentemente pela polimedicação.  
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A gestão da medicação, a nível de entrega e preparação das tomas por parte 

da farmácia do utente é um bom princípio para uma polimedicação efetiva e segura. 

2.3 – Q.PACK 

O nome Q.pack surgiu após alguns dias de brainstorming, nos quais os vários 

colaboradores da FQF foram sugerindo nomes, tendo sido “Q.pack” o nome mais 

votado pela equipa. Todo este processo requereu um investimento considerável da 

FQF num sistema semiautomático de PIM (Anexo 14), constituído pelo aparelho e 

pelo software incluído com o mesmo. 

A medicação prescrita pelo médico é distribuída em Q.packs descartáveis 

(Anexo 15), dispositivos tipo blister com alvéolos onde se distribui a medicação a 

tomar pelo doente, durante uma semana. Nas etiquetas do Q.pack é colocada uma 

listagem da medicação emblisterada (com descrição do medicamento para ser fácil 

identificar o comprimido se necessário), assim como uma listagem da medicação 

que não está incluída (gotas, xaropes) e a sua posologia. 

Os Q.packs são preparados na Farmácia pelo Farmacêutico responsável, 

cumprindo rigorosamente as prescrições médicas dos utentes, tendo em conta a 

legislação e as boas práticas farmacêuticas para a Farmácia Comunitária. 

Na preparação, os Q.packs são colocados vazios no sistema semi-automático 

referido anteriormente, tendo previamente sido colocados no software os dados do 

utente, a medicação (fármaco, quantidade e horário da toma) que costuma fazer 

(Anexo 16), cabendo ao Farmacêutico escolher o utente e ir dispensando os 

medicamentos pedidos pelo sistema, que de forma automática vai requisitando os 

medicamentos para o 1º dia da semana de manhã, ao almoço, ao jantar e ao deitar, 

prosseguindo para o 2º dia da semana, e por aí em diante. 

 

2.4 – VANTAGENS DO Q.PACK E DOS PIM’S EM GERAL 

• Melhoram a adesão à terapêutica: o utente não tem que se preocupar em 

saber que medicamento tem de tomar e em que período. Apenas precisa de 

tomar os comprimidos do alvéolo correspondente, no período indicado. Para 

os lares e cuidadores em específico, é um processo igualmente facilitado 
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pois só precisam de administrar ao doente o que está contido em cada 

alvéolo no período correto. 

• Maior Segurança: a medicação é preparada pelo farmacêutico com o auxílio 

de um método semi-automático, pelo que diminui o erro humano na 

distribuição dos medicamentos pelas tomas. 

• Menor risco de duplicação de medicamentos: um dos erros mais comuns 

na polimedicação é a duplicação, devido à existência de inúmeras 

caixas/nomes do mesmo medicamento ou do utente recorrer a vários 

médicos diferentes, especialmente. Neste serviço é feita uma revisão 

terapêutica inicial, e periodicamente (de 3 em 3 ou de 6 em 6 meses), para 

estudar interações, efeitos adversos e efetividade (sendo feita a medição de 

alguns parâmetros bioquímicos). É elaborado um perfil farmacoterapêutico 

personalizado do utente, dando-lhe uma tabela de posologia de fácil 

compreensão para ter sempre consigo em casa (para esclarecer alguma 

dúvida se necessário). 

• Mais prático e mais simples: Não há acumulação de medicamentos em 

casa, evitando-se a confusão de medicamentos pelos laboratórios genéricos 

serem diferentes. Quando sai de casa pode cortar do Q.pack apenas o dia 

necessário e levá-lo facilmente consigo. É intuitivo, pois tem cores diferentes 

consoante o dia da semana. As tomas encontram-se separadas, bastando 

seguir a ordem. 

• Diferente das pillbox’s tradicionais: é inviolável, não havendo 
possibilidade de alterar a preparação, e é sempre hermeticamente selado 

(sem contacto com o ar nem humidade). 

 

2.5 – PUBLICIDADE E PROMOÇÃO 

Para promover esta nova vertente da FQF, participei na elaboração de vários 

vídeos nos quais se descreveu o Q.pack, mencionando as suas vantagens e 

mostrando aos utentes o formato e a ideia deste. Os vídeos foram colocados nas 
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várias televisões da FQF, durante vários meses, de modo a que os utentes 

pudessem tomar conhecimento deste novo serviço. 

A par dos vídeos, participei também na elaboração de flyers de publicidade 

(Anexo 17), que foram colocados em vários pontos da FQF, de modo a ficarem bem 

visíveis para os utentes. 

Nos casos específicos de utentes particulares e responsáveis de lares que 

quisessem saber mais sobre este novo serviço da FQF, efetuou-se uma pequena 

guideline para o Farmacêutico responsável se orientar aquando a explicação, 

referindo: 

“Durante a abordagem do Q.pack deve usar-se sempre uma atitude positiva, 

em tom harmonioso, de compreensão, e demonstrando sensibilidade, escolhendo 

bem as palavras, na tentativa da pessoa não se sentir magoada, ou diminuída na 

sua independência. Não devemos pôr em causa a sua capacidade em preparar a 

sua medicação, mas sim referir sempre o facto de ser um serviço que irá apenas 

simplificar, poupar tempo, e melhorar a sua qualidade de vida: é uma mais-valia pelo 

acompanhamento farmacoterapêutico. A pessoa irá ter um acompanhamento 

farmacêutico maior, sendo o momento certo para valorizar a nossa profissão, por 

tudo o que podemos fazer com os utentes a nível de cuidados farmacêuticos. Por 

outro lado, se a pessoa achar que o Q.pack vai ser complexo e que vai ter dúvidas, 

ou que não irá ser capaz de tomar sozinho, deve referir-se que poderá vir à farmácia 

sempre que precisar para falar connosco. Durante esta conversa é importante que o 

utente fique com total confiança na farmácia e que se sinta confortável em deixar-

nos a sua medicação e a tarefa de cuidarmos dele!” 

 

2.6 – CONCLUSÃO 

Penso que o timing deste projeto foi ideal para a FQF e para mim, que pude 

acompanhar e participar em todo o processo. No término deste estágio, posso referir 

que dezenas de utentes recorrem atualmente a este serviço, sendo benéfico para 

eles por todos os motivos já mencionados anteriormente, e benéfico para a FQF que 
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oferece um serviço diferenciador em relação às restantes farmácias, visto que este 

necessita de mão de obra e investimento considerável.  

De referir que esta ideia é vista como um projeto de longo prazo e como tal o 

objetivo é fornecer o serviço Q.pack ao máximo de utentes possíveis, acabando por 

ser também uma intervenção essencial a nível de Saúde Pública. 

 

3 – CONSTIPAÇÃO – SINTOMAS E FLUXOGRAMA DE ACONSELHAMENTO 

3.1 – ENQUADRAMENTO 

A abordagem do tema da constipação surgiu devido à altura do ano em que 

realizei o estágio, mas também relacionado com a ideia de construir um fluxograma 

com os principais sintomas da constipação comum, com o intuito de o afixar no back-

office da FQF. O plano foi construir um fluxograma em tamanho A3, onde relacionado 

com cada sintoma, estariam espaços em branco onde se poderia escrever o MNSRM 

mais adequado à dispensa para efetuar a gestão de cada sintoma específico. A ideia 

teve grande sucesso pois o fluxograma foi feito num papel próprio, no qual se 

escreve a marcador, e que permite apagar e escrever os MNSRM. Os produtos foram 

variando pois nem sempre se recomendam os mesmos, tanto por uma questão de 

rentabilidade para a farmácia, de gestão de stocks, e até pelo constante 

aparecimento de novos medicamentos com propriedades diferentes. Deste modo, 

basta aos colaboradores repararem no fluxograma para saber qual o MNSRM mais 

indicado ou prioritário para recomendar aos utentes, sendo este atualizado 

pontualmente pelo Farmacêutico responsável. 

3.2 – CONSTIPAÇÃO COMUM 

A apelidada constipação comum é uma infeção das vias respiratórias 

superiores, que afeta principalmente o nariz, a garganta e a laringe. Existem cerca 

de 200 vírus que podem estar relacionadas com a constipação, sendo os mais 

predominantes os rinovírus (30-80%), que são um tipo de picornavírus com 99 

serotipos. São também frequentes as constipações originadas por vírus Influenza 

(10-15%), adenovírus (5%), coronavírus (15%), entre outros[46, 47].  
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3.2.1 – Sintomas 

Os sinais e sintomas da constipação comum surgem de forma rápida após a 

infeção, demorando apenas 1 ou 2 dias a manifestarem-se[46]. A semelhança da 

constipação comum com a gripe é bastante grande, sendo importante realizar-se um 

diagnóstico atento e rigoroso para permitir um aconselhamento eficiente.  

Os sintomas principais da constipação comum são a tosse (normalmente com 

expetoração), dores de garganta, rinorreia e/ou congestão nasal, podendo estar 

associada febre baixa e dores musculares. A diferença sintomática entre a 

constipação comum e a gripe está indicada na tabela seguinte[48-50] (tabela 5): 
Tabela 5 - Diferenças sintomáticas entre a constipação comum e a gripe 

Constipação Comum Gripe 

tosse febre (alta < 38ºC) 

dor de garganta dores musculares intensas 

rinorreia ou congestão nasal arrepios 

febre (baixa) cefaleias 

dores musculares leves cansaço extremo 

espirros mialgias  
 

A principal diferença é a intensidade sintomática da gripe, pois esta é uma 

infeção causada pelo vírus influenza, com alguns sintomas semelhantes aos da 

constipação, mas mais severos e fortes, e que surgem mais rapidamente face à 

constipação. Estes surgem principalmente devido à resposta imunológica do corpo 

à infeção, do que propriamente pela destruição tecidual despoletada pelo vírus. 

Geralmente, os sintomas atingem um pico de severidade ao fim de 2 dias, sendo que 

é expectável que a resolução da infeção ocorra por volta do 7º dia[50]. 

O risco de constipação é maior em crianças com idade inferior a 6 anos, sendo 

usual para um adulto saudável ter 2 ou 3 constipações por ano[48]. 
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3.2.2 – Transmissão 

A transmissão do vírus pode dar-se pela boca, olhos ou nariz, podendo 

disseminar-se pelas secreções respiratórias do indivíduo contaminado, quando este 

tosse, espirra ou fala. Pode também ocorrer contaminação através do contacto com 

objetos previamente tocados por uma pessoa infetada, como toalhas, telefones, 

utensílios ou brinquedos[51]. 

O vírus pode sobreviver no ambiente por um período prolongado, podendo 

chegar até 18 horas no caso dos rinovírus. A transmissão é mais frequente em 

escolas e creches devido à proximidade entre as crianças, e pelo facto das condições 

de higiene nem sempre serem as melhores[52]. 

 

3.2.3 – Fisiopatologia 

Como referido, os sintomas da constipação comum são derivados 

principalmente da resposta imune ao vírus. O mecanismo pelo qual se dá a resposta 

imune é específico do vírus em questão. No caso concreto do rinovírus, este é 

adquirido normalmente por contacto direto através dos recetores ICAM-1 e CDHR3, 

através de mecanismos desconhecidos, originando a libertação de mediadores 

inflamatórios que desencadeiam uma cascata de sintomas típicos, como a tosse, a 

rinorreia, entre outros[50]. No caso do vírus sincicial respiratório, este pode ser 

transmitido por contacto direto ou por secreções, replicando-se no nariz e garganta 

antes de se disseminar pelo trato respiratório inferior. Ao contrário do rinovírus, o 

vírus sincicial respiratório pode causar dano ao nível do epitélio respiratório[50]. 

 

3.2.4 – Fatores de risco 

Existem vários fatores de risco associados à constipação comum, entre eles: 

• Altura do ano – Tanto as crianças como os adultos são mais suscetíveis 

a ter uma constipação no outono ou inverno, podendo, no entanto, surgir 

em qualquer altura do ano. 

• Idade – A probabilidade é maior em crianças com idade inferior a 6 anos. 

• Sistema Imune Debilitado – o risco é maior em pessoas com doenças 

crónicas ou com uma deficiência do sistema imunitário. 
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• Fumar – a debilidade do epitélio respiratório é normalmente maior em 

fumadores, sendo maior o risco de terem constipações. 

• Exposição – a probabilidade de surgir uma constipação é maior em 

pessoas que contactam com mais pessoas durante o dia, como os 

professores, trabalhadores de serviços públicos, entre outros[48]. 

 

3.2.5 – Tratamento e gestão dos sintomas 

O principal tratamento da constipação é a gestão e alívio dos sintomas, 

havendo várias soluções específicas para cada caso. Como medidas caseiras, é 

aconselhado o descanso completo, a ingestão de fluidos para manter a hidratação, 

assim como gargarejar com água salgada morna[53]. Como a constipação é causada 

por vírus, os antibióticos não são recomendados pois não surtem qualquer efeito.  

O tratamento sintomático varia consoante os sintomas predominantes. Na 

farmácia, existem várias recomendações que o Farmacêutico pode fazer, daí ter 

realizado um fluxograma de aconselhamento farmacêutico (Anexo 18). De forma 

resumida, aconselha-se: 

• Febre – Analgésicos ou antipiréticos: como o ibuprofeno, o paracetamol, 

diclofenac, ou associações, como o paracetamol + cafeína, paracetamol 

+ bromofeniramina + cafeína + ácido ascórbico, ácido acetilsalicílico, 

entre outros. 

• Tosse – Dependendo se for tosse produtiva ou tosse seca. No caso de 

existir tosse produtiva, recomenda-se o uso de expetorantes, como: a 

acetilcisteína, o ambroxol (que além de ser expetorante, alivia a irritação 

na garganta), a bromexina, entre outros. 

No caso de ser tosse seca, recomenda-se o uso de substâncias 

antitússicas: bromidrato de dextrometorfano, levodroproprizina e 

oxolamina. 

• Rinorreia/Congestão Nasal – utilizam-se anti-histamínicos e 

descongestionantes nasais (como a fenilefrina e cloridrato de 

xilometazolina + brometo de ipatrópio), agentes vasoconstritores e 

soluções de lavagem como soro fisiológico ou água do mar.  
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• Dor de Garganta – utilizam-se medicamentos que atuam na boca e 

orofaringe, analgésicos e anti-inflamatórios, que proporcionam alívio 

rápido da dor e ajudam na inflamação, podendo também utilizar-se 

soluções para gargarejar: benzidamina + benzocaína, cloro-hexidina, 

lidocaína + cloro-hexidina, tirotricina, flurbiprofeno, entre outros[54]. 

 

A dispensa de algum MNSRM deve ser acompanhada de aconselhamento não-

farmacológico, de modo a favorecer a rápida resolução do problema. Entre os 

conselhos mais relevantes, encontram-se: 

• Repouso 

• Lavagens nasais com soro fisiológico 

• Ingestão regular de líquidos (água, chá com mel ou limão, sumos 

naturais ricos em vitamina C) 

• Inalação de vapores quentes 

• Gargarejos com soluções salinas[54] 
 

Uma recomendação que deve ser feita ao utente é consultar o médico caso os 

sintomas se mantenham ou piorem ao fim de 7 dias, pois pode tratar-se de algo mais 

que uma simples constipação, sendo necessários cuidados específicos. 

 

3.3 – CONCLUSÃO 

Embora a constipação seja geralmente uma situação muitas vezes resolvida 

espontaneamente, a verdade é que existe uma enorme procura de MNSRM por parte 

dos utentes, para a gestão sintomática do problema. Como tal, este projeto foi um 

enorme sucesso para os colaboradores da FQF, que apesar de possuírem já vários 

anos de prática farmacêutica, têm noção que a dispensa de MNSRM está sempre a 

atualizar-se, tanto por uma questão de stocks, como de rentabilidade para a 

farmácia, como por simplesmente considerarem determinada substância mais 

efetiva para certos casos particulares. Com a ajuda do fluxograma exposto, e com a 
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facilidade em mudá-lo constantemente, notou-se uma melhoria no escoamento de 

certos produtos e uma maior cooperação e organização a nível do aconselhamento. 

Para além dos colaboradores, a FQF integra vários estagiários, sendo o 

fluxograma uma ajuda preciosa para estes se habituarem aos MNSRM mais 

indicados para o alívio de cada sintoma específico da constipação, permitindo 

adquirir um maior conhecimento sobre um dos problemas que mais pessoas leva à 

farmácia, a constipação. 

 

4 – PRODUTOS DA SEMANA (MARKETING E PROMOÇÃO) 

4.1 – ENQUADRAMENTO 

Enquanto Farmacêutico, há que ter sempre a noção de que ambas as 

componentes (Farmácia e utente) devem sair beneficiadas, deve existir uma relação 

de simbiose. Como tal, uma ótima maneira de angariar novos utentes e fidelizar os 

que já o são é o Produto da Semana, que diz respeito a um produto selecionado pela 

FQF todas as semanas (por vezes o mesmo produto está em promoção durante mais 

que 7 dias), que é disponibilizado aos utentes por um preço bastante inferior ao 

habitual, normalmente com descontos na ordem dos 50%. Regra geral, os produtos 

selecionados são produtos conhecidos, e são um bom pretexto para atrair o utente 

à farmácia, que leva por vezes o produto da semana e mais alguns produtos que até, 

porventura, nem teria pensado adquirir. 

O marketing é muito importante neste contexto, sendo o produto da semana 

colocado sob a forma de vinil na montra da FQF, e publicitado no interior junto aos 

balcões, assumindo um lugar de destaque nos lineares centrais. Além disso, é 

também publicitado no Facebook® da FQF, assim como na Newsletter semanal que 

é enviada aos utentes.  

Surgiu assim a oportunidade de participar no desenvolvimento de algumas 

Newsletters e flyers publicitários, de vários Produtos da Semana, como o Diclofenac 

PharmaKERN®, Kukident®, Cholagutt®, ThermaCare®, entre outros (Anexo 19).  
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4.2 – CONCLUSÃO  

O Produto da Semana é essencial ao sucesso da FQF, tendo-me apercebido 

que estas ações de dinamização são valiosas pois também implicam uma constante 

atenção dos utentes à FQF e às promoções que possam surgir. O desenvolvimento 

das Newsletters, das publicidades, assim como a gestão das redes sociais são um 

exemplo da polivalência que é necessária ao Farmacêutico atual, visto que 

conseguem captar utentes de faixas etárias mais novas, que possuem maior 

facilidade em lidar com as novas tecnologias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dei por concluído o meu estágio no dia 25 de março de 2018 na Farmácia 

Queija Ferreira, tendo sido sem dúvida umas das melhores experiências da minha 

vida, tanto a nível de enriquecimento pessoal como de conhecimento técnico-

científico. Penso que o local de estágio não poderia ter sido melhor escolhido, quer 

pela dinâmica da farmácia em si (local, ambiente, qualidade), como e acima de tudo, 

pelos seus trabalhadores. Na verdade, podem ser mesmo apelidados de 

colaboradores, pois nota-se que não encaram o trabalho como uma obrigação, mas 

sim como se de uma parte deles se tratasse, como se cada um soubesse que da sua 

dedicação surgem bons resultados para a farmácia, e acima de tudo, para o utente 

que neles confia. 

A nível pessoal, o estágio serviu para consolidar os conhecimentos adquiridos 

no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, mas fico com a clara ideia que 

sendo esta uma área em constante evolução, há ainda muito por aprender. A nível 

de contacto com o público, serviu para consolidar as minhas capacidades, visto que 

sou trabalhador-estudante e como tal já possuo uma certa bagagem, pois lido com 

utentes diariamente em contexto de laboratório. Posso afirmar que atualmente, 

devido às desconfianças constantes dos utentes com a indústria farmacêutica, os 

genéricos e os interesses, levam a que o Farmacêutico tenha que provar 

constantemente que trabalha em prol da população e da saúde pública, sendo 

gratificante chegar ao fim de um atendimento e aperceber-me que naquele momento, 

o utente confiou em mim, nas minhas capacidades e no meu julgamento para tratar 

do seu caso. 

Foi percetível nestes 6 meses, que o bem-estar e a saúde das pessoas não 

passa apenas pelo medicamento que levam, mas igualmente pelo tempo e pelas 

palavras que eu e os meus colegas lhes dedicamos. 

Ficará para sempre o orgulho em tornar-me Farmacêutico, o orgulho de ter 

dividido os meus últimos 6 anos com os colegas de curso e com estes Professores 

que tudo fizeram para que este caminho fosse possível, e os últimos 6 meses com 

os colegas da Farmácia Queija Ferreira. 
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Anexo 1 - ZONA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA FARMÁCIA QUEIJA FERREIRA 
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Anexo 2 - GABINETE DAS BOAS PRÁTICAS 

Anexo 3 - ZONA DE BACK-OFFICE 
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Anexo 4 - LABORATÓRIO 
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Anexo 5 - EXEMPLO DE FATURA DE UMA ENCOMENDA 
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PORTO4350-157 

Avenida Fernão de Magalhães, 1588
FARMACIA QUEIJA FERREIRA

Dir. Téc.
Telefone:
NIF: 506833607

225 511 619
Dr. Carlos Luís Queija 
Ferreira

Lista de Controlo de Prazos de Validades
Expiram entre 03-2018 e 07-2018 no local FARMACIA QUEIJA FERREIRA

LoteDesignação Stock Pratel. CorrecçãoValidadeOrd. Código
Ácido alendrónico + Colecalciferol toLife MG, 70 mg/ 5600 U.I x 4 comp -       1LOTE ÚNICO 07-20185678057 ____ - _______1
Bettermilk 3+ Saq Po X 30 -       13LOTE ÚNICO 07-20187389379 000 ____ - _______2
Caverject, 10 mcg/mL x 1 pó solv sol inj amp        0LOTE ÚNICO 07-20182226280 000 ____ - _______3
Dexaval N, 0,1/0,5 % p/p x 30 creme bisn        1LOTE ÚNICO 06-20189202440 000 ____ - _______4
Dha Richoil Caps X 195 -       3LOTE ÚNICO 07-20187391516 ____ - _______5
Doce Alívio x 30 comp        0LOTE ÚNICO 04-20189838102 000 ____ - _______6
Ducray Melascreen Cr Noite 50ml        2LOTE ÚNICO 07-20186958280 ____ - _______7
Galenic Cauterets Gel Cr Hidrat Matif 40ml        1LOTE ÚNICO 06-20186842336 001 ____ - _______8
Jointcare Ativo Plus Capsx30 + Compx30 x 30 cáps + comp        0LOTE ÚNICO 06-20187357194 ____ - _______9
Lorazepam Pharmakern MG, 2,5 mg x 30 comp        18LOTE ÚNICO 07-20185663604 ____ - _______10
MicardisPlus, 80/25 mg x 28 comp revest        1LOTE ÚNICO 05-20185104104 000 ____ - _______11
Neo-Sinefrina Alergo, 50 mcg/dose x 200 susp pulv nasal        1LOTE ÚNICO 06-20188437004 ____ - _______12
Pharmaton Vitalid Caps X 60 cáps        0LOTE ÚNICO 06-20187368514 ____ - _______13
Predonium, 10/ 2,5 mg x 30 comp revest        1LOTE ÚNICO 06-20185148473 000 ____ - _______14
Sangool Teste Gravidez        59LOTE ÚNICO 07-20186176495 ____ - _______15
Sildenafil ToLife MG, 50 mg x 4 comp mast        8LOTE ÚNICO 07-20185572631 ____ - _______16
Sinvastatina Germed MG, 40 mg x 60 comp revest -       1LOTE ÚNICO 06-20184986899 000 ____ - _______17
Starlix, 120 mg x 84 comp revest        1LOTE ÚNICO 07-20183581089 000 ____ - _______18
Vitaflo Pku Air15 Gold Sol Or Cafe 130mlx30 -       4LOTE ÚNICO 06-20187396929 ____ - _______19

Impressão: Operador: Página16-03-2018 19:26:06 Inês 1

Anexo 6 - LISTA DE CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 
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Anexo 7 - EXEMPLO DE NOTA DE CRÉDITO 
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Anexo 8 - RECEITA COM PRESCRIÇÃO MANUAL 
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Anexo 9 - RECEITA COM PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA MATERIALIZADA 
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Anexo 10 - RECEITA COM PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA DESMATERIALIZADA 
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Anexo 11 - EXEMPLO DE MANIPULADO PREPARADO DURANTE O ESTÁGIO 
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Anexo 12 - FICHA DE PREPARAÇÃO DE MANIPULADOS 
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Em caso de dúvidas, 
aconselhe-se com o seu Farmacêutico

Cumprir as tomas dos medicamentos:

Garante maior sucesso na terapia

Melhora a sua qualidade de vida

Av. Fernão de Magalhães, 1588
4350-157 Porto
Contacto: 225 511 619
geral@farmaciaqueijaferreira.pt

Diretor Técnico
Dr. Carlos Queija Ferreira

Diminui a incidência de efeitos adversos

Lista de Medicação 
Diária e Posologia

Medicamento Dose Laboratório Observações

NIF
/        /

QUEIJA FERREIRA
FARMÁCIA - PORTO

Anexo 13 - CARTÃO DE MEDICAÇÃO DIÁRIA E POSOLOGIA 
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Anexo 14 - SISTEMA DE PREPARAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA DO Q.PACK 



 

 73 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

Anexo 15 - Q.PACK 
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GESTÃO DA MEDICAÇÃO E POSOLOGIA

13

Contra-Indicações

Peq-Almoço Almoço Jantar Deitar Alergias

1 Asma

1 HTA

1 Dislipidemia

Nome Completo

Nº Referência

Nº CC / BI

Nº do SNS

Lercanidipina (cloridrato) 10 mg Comprimido revestido

Omeprazol 20 mg Cápsula gastrorresistente

Lisinopril 20 mg Comprimido

O Amanhã da Criança Residência Sénior
Farmácia Queija Ferreira

Posologia
Doenças crónicasMedicamento (Grupo Activo) Notas

Utente Exemplo 2

222

Dados Pessoais do Utente

22222222

22222222

1 Dislipidemia

0,25 Anemia crónica

1 Cardiopatia isq. com EAM

0,5 Epilepsia

1

1

1

3

1

0,5

1+0,5

1

utente | Não blist

Zonisamida 100 mg Cápsula

Montelucaste sódico 10 mg Comprimido revestido

Risperidona 1 mg Comprimido revestido

Bromazepam 3 mg Comprimido

Budesonida 320 / Formoterol 9 mcg Pó para inalação (inalador)

Mirtazapina 15 mg Comprimido revestido

Tiotrópio (brometo) 18 mcg Pó para inalação (cápsula) Medicação gerida pela

* Qualquer alteração à medicação ou à posologia deve ser comunicada à Farmácia o mais breve possível.

Atorvastatina 20 mg Comprimido revestido

Lisinopril 20 mg Comprimido

Clorotalidona 50 mg Comprimido

Sertralina (cloridrato) 100 mg Comprimido revestido

Nebivolol (cloridrato) 5 mg Comprimido

Furosemida 40 mg Comprimido

Acetilsalicílico (ácido) 100 mg Comprimido gastrorresistente

Porto, 01 Fevereiro de 2018
Médico Responsável

(Nº OM)

Anexo 16 - LISTAGEM DE MEDICAÇÃO DE UTENTE Q.PACK 
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Anexo 17 - FLYER ELABORADO PARA A DIVULGAÇÃO DO Q.PACK 
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Febre superior a 38,5 ºC
Febre existente há mais de 3 dias
Sintomas há mais de 2 semanas
Idade inferior a 2 anos
Possui doenças crónicas, como asma ou diabetes
Tosse com sangue
Falta de ar

Encaminhar 
imediatamenteSim

NãoRecomendar MNSRM 
para os sintomas 

Analgésicos ou 

anti-piréticos

Anti-histamínico

Descongestionante

Analgésicos ou 

Antissépticos

Anexo 18 - FLUXOGRAMA DE ACONSELHAMENTO TERAPÊUTICO - CONSTIPAÇÃO 
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Anexo 19 - NEWSLETTER'S PRODUTO DA SEMANA 
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