
I 
 

 

Farmácia de Anta  

Joana Raquel Pinto Oliveira 

2018 - 2019 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária Farmácia de Anta 
 

II 
 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia de Anta 

 

Fevereiro de 2019 a Agosto de 2019 

 

 

 

Joana Raquel Pinto Oliveira 

 

Orientadora : Dra. Ana Paula Pedrosa Sá 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutor Carlos Afonso 

 

 

 

Setembro de 2019 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária Farmácia de Anta 
 

III 
 

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 

 

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente 

noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a 

outros autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as 

regras da atribuição, e encontram-se devidamente indicadas no texto e nas 

referências bibliográficas, de acordo com as normas de referenciação. Tenho 

consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui um ilícito académico.  

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 17 de setembro de 2019 

 

Joana Raquel Pinto Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária Farmácia de Anta 
 

IV 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar queria agradecer à Faculdade Farmácia da Universidade do Porto 

e a todos os professores que se cruzaram comigo, por terem tornado o meu percurso 

académico possível. 

À comissão de estágios por me proporcionar a realização deste estágio em particular 

ao professor Carlos Afonso como meu tutor, pela disponibilidade e empenho na orientação 

desta fase do meu percurso. 

A toda a equipa da Farmácia de Anta obrigada por me terem recebido e por me 

acompanharem nestes últimos 6 meses. 

Um agradecimento especial à Dra. Paula como minha orientadora por estar sempre 

disponível, por toda a bondade, preocupação e carinho demonstrados para comigo e com a 

minha aprendizagem, serei sem dúvida melhor profissional pelos ensinamentos que me 

transmitiu, mas serei ainda um melhor ser humano apenas por a ter conhecido. 

 Ao Sr. Armando obrigada pelas longas conversas sobre o mundo da farmácia 

comunitária por me ter elucidado sobre os meandros desta vida que quero fazer minha.  

À Dra. Mª José pela boa disposição com que me brindou todos os dias e pela sua 

energia e determinação. 

 Ao senhor António por me transmitir os valores que devem reger a vida de um 

farmacêutico, que conserve em si toda essa energia e carinho pelo que é “fazer farmácia”. 

Ao Vasco obrigada por partilhares comigo o teu conhecimento e experiência e por 

me fazeres pensar qual o melhor caminho a seguir. 

 À senhora Maria obrigada por todas as pausas para o café todas as palavras amigas 

e pelos conselhos que levo comigo para a vida.  

Obrigada às minhas amigas, por aturarem todas as minhas dúvidas e inquietações e 

por me ajudarem a traçar este caminho, sem as minhas “endorfinas” este percurso perderia 

toda a magia.    

O meu maior agradecimento à minha família, aos meus pais e avós a quem dedico 

esta minha conquista, em especial à minha avó Gina que partiu sem me ver concluir esta 

etapa. A vocês devo tudo, obrigada por todo o amor e toda a dedicação, por sempre me 

apoiarem e me impulsionarem a prosseguir os meus sonhos.    



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária Farmácia de Anta 
 

V 
 

RESUMO 

 

O estágio em farmácia comunitária enquadra-se no plano de estudos do mestrado 

integrado em ciências farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e 

visa proporcionar aos estudantes a aplicação do conhecimento teórico adquirido no contexto 

académico na prática da farmácia comunitária, preparando-nos assim para a entrada no 

mercado de trabalho. 

A farmácia comunitária é a porta de entrada do sistema nacional de saúde e como 

tal é o local por excelência a que os utentes recorrem para resolver os seus problemas de 

saúde. Como tal cabe aos farmacêuticos a comunicação e promoção da saúde junto da 

população de modo a promover o maior benefício para a saúde pública. 

O presente relatório de estágio descreve as atividades por mim desenvolvidas no 

decorrer do estágio curricular realizado na Farmácia de Anta no período de 11 de fevereiro 

de 2019 a 9 de agosto de 2019, bem como o enquadramento técnico e legal do 

funcionamento de uma farmácia comunitária. 
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente existem em Portugal cerca de 3000 farmácias. Fruto da sua 

distribuição e dos quadros técnicos que as constituem são estas que na maioria das 

vezes asseguram o cuidado de proximidade às populações. A instalação de uma 

farmácia obedece a critérios específicos que prossupõem a acessibilidade da população 

aos medicamentos e visam a qualidade dos serviços de saúde prestados.1, 2  

Assim a farmácia comunitária (FC) deve o seu nome ao papel que representa 

junto da comunidade que serve, sendo um local de fácil acesso e disponibilidade que 

conta com profissionais altamente qualificados na área do medicamento.2  

O farmacêutico tem como principal objetivo contribuir para a melhoria da saúde 

dos cidadãos, sendo frequentemente o primeiro profissional de saúde a que estes 

recorrem para solucionar os seus problemas de saúde.3  

Como parte integrante da equipa de uma FC o farmacêutico, como profissional 

especialista do medicamento encontra-se numa posição avançada para promover o uso 

responsável do medicamento, atuando em áreas como a promoção da adesão à 

terapêutica, identificação de problemas associados à terapêutica, educação para a 

saúde, identificação de situações risco, entre outras.2, 6 Além disto, o farmacêutico 

comunitário ainda desempenha um papel fundamental na gestão e organização da 

farmácia. 

Tendo isto em conta, o relatório que se segue reflete o meu percurso no estágio 

na Farmácia de Anta (FA) estando as atividades por mim desenvolvidas a seguir 

apresentadas: 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio curricular 

Atividades 
desenvolvidas 

Mês 

fevereiro março abril maio junho julho agosto 

Receção de 
encomendas 

       

Armazenamento 
e reposição de 
stocks 

       

Controlo de 
prazos de 
validade 

       

Determinação 
parâmetros 
biológicos 

       

Observação de 
atendimento 

       

Atendimento 
autónomo 

       

Devoluções        

Conferencia de 
receituário 

       

Realização de 
encomendas 

       

Desenvolvimento 
de projetos 
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2. FARMÁCIA DE ANTA 

 

2.1. Localização geográfica e horário de funcionamento 

A Farmácia de Anta (anexo I) localiza-se no número 907 da rua da Tuna Musical, 

na freguesia de Anta pertencente ao concelho de Espinho. O local onde se situa a 

farmácia é uma zona maioritariamente habitacional mas com acesso próximo a serviços 

como a Unidade de Saúde Familiar de Anta, para além de ser um ponto de passagem 

diário de quem se desloca de e para o concelho de Espinho e concelhos contínuos.  

O horário de funcionamento é de segunda a sábado das 9h às 21h, aos 

domingos e feriados oficiais a farmácia encontra-se fechada salvo se a data coincidir 

com o dia em que a farmácia se encontra em regime de serviço de disponibilidade, que 

por norma acontece a cada 9 dias.  

2.2. Recursos humanos 

Segundo a legislação em vigor a equipa de uma farmácia tem de incluir um 

farmacêutico diretor técnico e pelo menos mais um farmacêutico. Na farmácia de Anta 

estas condições verificam-se pois para além da Dra. Maria de Lurdes Lopes que é 

proprietária e diretora técnica fazem parte da equipa mais três farmacêuticas: a Dra. 

Ana Paula Sá que assume o cargo de farmacêutica substituta, a Dra. Maria José 

Rodrigues e a Dra. Patrícia Mendes. Fazem ainda parte da equipa o técnico de farmácia 

Vasco Teixeira, e os técnicos auxiliares António Henriques, Armando Lopes e Miguel 

Lopes.4,6 

2.3. Espaço físico: 

Na confrontação com a rua a FA tem um parqueamento para 2 carros, encontra-

se sinalizada por uma cruz verde luminosa e com a inscrição “Farmácia Anta” na 

fachada. O acesso faz-se por uma rampa que dá diretamente para a porta automática, 

nesta fachada encontra-se ainda duas montras e o postigo utilizado durante o serviço 

de disponibilidade. 

No interior, a farmácia encontra-se dividida em 4 zonas principais: zona de 

atendimento ao publico; zona de armazenamento; laboratório e instalações sanitárias 

sendo que fazem ainda parte da constituição da farmácia o gabinete para atendimento 

personalizado, o escritório e a sala dos colaboradores (anexo II). Assim a FA obedece 

ao disposto no artigo 29 do decreto de lei 307/2007 de 31 de agosto e cumpre com as 

condições necessárias para garantir a segurança, conservação e preparação de 

medicamentos bem como a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e dos 

colaboradores.4, 5 

 Zona de atendimento ao público: 

A zona de atendimento ao público na FA é uma sala ampla (anexo III) com quatro 

balcões de atendimento, uma zona composta por gavetas deslizantes onde se 

encontram os medicamentos sujeitos a receita médica de marca, organizados por forma 

farmacêutica (injetáveis, comprimidos formulações vaginais, xaropes, soluções 

cutâneas, cremes e pomadas), ordem alfabética e dosagem crescente, a toda a volta 

existem expositores organizados por temas / sazonalidade como dermocosmética, 

produtos para a gripe e constipação, produtos para problemas digestivos, saúde oral, 
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suplementos alimentares e puericultura. Nas gavetas por baixo dos balcões de 

atendimento encontram-se produtos de alta rotatividade como o paracetamol. Nesta 

zona existe ainda uma área dedicada aos mais pequenos e uma zona de espera com 

assentos mais afastadas da zona dos balcões de atendimento para que este possa 

decorrer nas condições de maior conforto e privacidade para os utentes. 

No meu estágio na FA tive a oportunidade organizar o espaço da farmácia 

sobretudo no inicio em que reorganizei as gavetas deslizantes de modo a que todos os 

medicamentos nestas gavetas ficassem organizados de acordo com as mesmas regras, 

esta etapa foi muito vantajosa pois assim tive a oportunidade de ficar a conhecer melhor 

os produtos disponíveis na farmácia e o seu local de armazenamento o que me facilitou 

depois no momento do atendimento e aconselhamento.   

 Gabinete para atendimento personalizado: 

O gabinete do utente é onde se fazem as determinações da pressão arterial e 

glicémia e sempre que necessário é utilizado para o aconselhamento e 

acompanhamento dos utentes quando estes requerem maior privacidade. Este local 

encontra-se contiguo à área do atendimento ao público.  

 Armazém: 

Na FA o armazém comunica diretamente com a zona de atendimento ao público, 

nele são armazenados todos os medicamentos genéricos organizados por laboratório, 

ordem alfabética da substância ativa, e por ordem crescente de dosagem. Para além 

dos medicamentos genéricos no armazém ficam também todos os medicamentos cujo 

stock é maior e não cabem nas gavetas deslizantes, os medicamentos de uso 

veterinário, e alguns medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de maior 

stock. 

No armazém existe um termohigrometro que permite avaliar as condições de 

temperatura e humidade da sala de forma a que se verifiquem as especificações dos 

medicamentos e outros produtos de saúde, químicos, matérias-primas e materiais de 

embalagem. 7 

 Laboratório: 

O laboratório é utilizado para a preparação de medicamentos manipulados e de 

outras preparações extemporâneas. Na FA não se preparam manipulados, contudo o 

laboratório encontra-se equipado com material de laboratório, uma balança analítica, 

banca com água corrente e sistema de exaustão. É no laboratório que se encontram 

suportes de informação científica como a Farmacopeia Portuguesa (FP). 

2.4. Sistema informático 

O sistema informático (SI) utilizado na FA é o Sifarma 2000® criado e gerido pela 

Glintt® (Global Intelligent Technologies HealthCare Solutions S.A.), este é de grande 

utilidade para o funcionamento da farmácia pois permite a realização de tarefas como a 

gestão de stocks, controlo de prazos de validade, realização e receção de encomendas, 

gestão de utentes e faturação para além de ser um auxiliar fundamental na principal 

atividade da farmácia comunitária, o atendimento ao publico, permitindo aos 

profissionais ter um acesso rápido a informação técnica e cientifica relevante como 

sejam as contra-indicações, posologia, interações medicamentosas entre outras. 
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Apesar de o SI ser a principal fonte de informação na FA existem também a 

Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico Português (FGP), o Prontuário 

Terapêutico e o Índice Nacional Terapêutico. 

No decorrer de todo o estágio a sistema informático foi uma ferramenta que tive 

de explorar muito, pois fruto de todas as suas funcionalidades é utilizado em várias 

tarefas que tive de desenvolver.   

2.5. Método Kaizen 

O método Kaizen é um sistema japonês, cujo nome deriva de KAI – que significa 

mudança e ZEN – que significa bom, assim a aplicação do método Kaizen traduz-se na 

“mudança para melhor”.  

A gestão de uma farmácia implica que os processos inerentes sejam 

rentabilizados para que a produtividade seja maior e os custos associados menores, 

desta forma o método Kaizen vai ao encontro desta necessidade criando métodos que 

permitem aplicar procedimentos diários que envolvem toda a equipa e criam novas 

rotinas inteligentes, que por sua vez melhoram os resultados finais, eliminando os 

desperdícios e fomentando a produtividade e a melhoria continua.8 

A FA é acompanhada por uma equipa de consultores da Glintt, que tem vindo a 

desenvolver e aplicar o método Kaizen na farmácia, quando iniciei o meu estágio fui 

introduzida a esta metodologia, que logo me agradou muito pois para quem está a 

começar uma nova tarefa num local novo seguir este método torna o processo muito 

mais rápido e intuitivo. 

3. GESTÃO DE STOCKS 

 

Uma eficiente gestão de stocks permite a sustentabilidade do serviço 

farmacêutico, pois assim é possível garantir a satisfação das necessidades dos utentes 

sem prejuízo de acumulação de stock desnecessário e evitando a rutura de stock. 

Para a manutenção do stock adequado a farmácia tem de recorrer à aquisição 

de medicamentos e outros produtos de saúde a fabricantes e distribuidores grossistas 

autorizados pelas entidades responsáveis, nomeadamente a Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED). Para uma maior competitividade 

económica é necessário selecionar quais os fornecedores que oferecem melhores 

condições comercias, mas também aqueles que praticam melhores políticas de entrega 

e devolução dos produtos.9 

3.1. Realização, receção e conferência de encomendas:  

A realização de uma encomenda pode seguir vários modelos comerciais com o 

envolvimento dos diferentes elos da cadeia de distribuição do medicamento/produto de 

saúde (figura 1) e deve ter em conta questões como a rotatividade do produto, 

sazonalidade da venda, campanhas promocionais, condições de pagamento, 

disponibilidade reduzida do medicamento (rateados) e objetivos de compra. 
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O SI permite a realização de encomendas diárias com base no stock mínimo e 

máximo definidos para cada produto, ou seja, à medida que o stock mínimo vai sendo 

atingido é gerada uma proposta de encomenda do produto que cai na encomenda diária, 

esta é depois avaliada e aprovada pelo elemento da equipa responsável pelas compras. 

Para além das encomendas diárias é possível a realização de encomendas 

instantâneas, este tipo de encomenda é essencialmente realizada ao balcão durante o 

atendimento quando o utente solicita algum produto que não está disponível no 

momento, neste caso é também possível realizar uma encomenda do tipo “via verde” 

que se destina aos produtos normalmente de disponibilidade reduzida.  

A realização de encomendas pode ainda ser feita por telefone, o que ocorre mais 

esporadicamente e sobretudo é feito para os produtos rateados ou quando não é 

possível a encomenda pelo SI. 

A receção das encomendas deve ser feita o quanto antes, pois facilita o processo 

de atendimento uma vez que é possível verificar automaticamente no SI se o produto 

se encontra na farmácia e também agiliza a realização das encomendas seguintes 

evitando a sobreposição de encomendas. Na receção das encomendas deve-se ter 

particular atenção aos produtos do frio, sempre que possível devem ser retirados do 

contentor onde são expedidos (banheiras) logo após a entrega. 

Na conferência das encomendas deve verificar-se o prazo de validade (PV) dos 

produtos, se estes são rececionados em boas condições e não se encontram 

danificados, se a quantidade pedida e igual à quantidade enviada, se as condições 

comerciais acordadas se refletem na faturação, e no caso dos medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) se o preço de venda ao público (PVP) se encontra de acordo 

com o preço máximo autorizado pelo INFARMED. No caso dos produtos que não têm 

preço inscrito na cartonagem (PIC) é necessário proceder à marcação do preço, aqui 

cabe à farmácia definir a margem que quer colocar sobre o preço de venda à farmácia 

(PVF).9 

Durante o meu estágio na FA tive a oportunidade de realizar e acompanhar a 

realização das várias encomendas que se praticam na atividade da farmácia, a receção 

de encomendas foi uma das atividades que iniciei logo no inicio do estágio e que me 

permitiu contactar com um grande número de produtos até à data desconhecidos, desta 

forma fui começando a associar princípios ativos com nomes comerciais e indicações 

Farmácia

DistribuidorIndustria

Figura 1 Cadeia de distribuição do medicamento 
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terapêuticas, no desenvolver destas tarefas fiquei também mais atenta para a vertente  

económica e da gestão da farmácia.  

3.2.  Armazenamento, controlo de prazo de validade e devoluções: 

O armazenamento dos medicamentos e produtos de saúde na farmácia deve 

garantir a sua boa conservação e preservação para isso devem ser respeitadas as 

especificações de armazenamento de cada um destes produtos. Estas especificações 

constam no folheto informativo e dizem respeito nomeadamente à temperatura, que 

pode estar entre o intervalo de 2 a 8 º C para os produtos de frio, ou ser inferior a 25 ou 

30 º C para os restantes salvo exceções em que o aumento da temperatura pode 

condicionar a forma farmacêutica (FF) como é o caso dos supositórios. 

A identificação de zonas de armazenamento distintas para produtos diferentes 

também é importante, quer por uma questão de organização quer pela questão de evitar 

erros por equívoco no produto. Um caso especial de armazenamento é o de produtos 

estupefacientes e psicotrópicos estes devem ser guardados em local diferente dos 

restantes produtos fruto da sua classificação e especificações. Os produtos que são 

propriedade do utente também devem ser separados dos restantes, assim como a 

segregação dos produtos que aguardam devolução ou destruição, pois nenhum destes 

deve vigorar no stock que a farmácia tem disponível para a dispensa ao público7, 9   

Na farmácia de Anta existem dois termohigrometros, um no frigorifico que 

permite o mapeamento das condições de armazenamento dos produtos do frio, e outro 

na zona de armazenamento que por sua vez permite a monitorização das mesmas 

condições, mas dos produtos que lá se encontram. No período de estágio fiquei 

encarregue de fazer a monitorização e registo das condições da zona de 

armazenamento o que me permitiu estar mais atenta às especificações dos 

medicamentos e produtos de saúde daquela zona.  

Para além da atenção para manutenção das propriedades dos medicamentos e 

demais produtos é também importante que no processo de armazenagem sejam tidas 

em conta as regras  FEFO (first expire first out)  e FIFO (first in first out) estas regras 

permitem respetivamente, que os produtos com prazo de validade (PV) mais curto sejam 

os primeiros a ser escoados e no caso de produtos em que não existe PV sejam os 

produtos mais antigos aqueles que são vendidos primeiro.    

O controlo do prazo de validade é feito de acordo com a listagem retirada a partir 

do SI de forma periódica, na FA todos os produtos cujo PV termina até ao final do ano 

corrente estão separados na zona de armazenamento e a cada mês é retirada uma 

listagem dos produtos com prazo de validade a terminar nos três meses seguintes, os 

produtos constantes neste grupo podem ainda ser escoados caso o PV versus numero 

de unidades e rotatividade do produto assim o permitam, ou podem ser diretamente 

encaminhados para as devoluções. 

O controlo do prazo de validade fez parte das minhas tarefas enquanto estagiária 

como tal ajudei a retirar os produtos com prazo de validade a expirar este ano para a 

zona de armazenamento respetiva, zona esta que tive a oportunidade de organizar. 

Para além disso fiz o exercício de selecionar os produtos que no prazo dos três meses 

seriam para escoar ou devolver. 

As devoluções podem ser feitas por diversos motivos entre os quais: o produto 

recebido não foi encomendado ou encontra-se em mau estado de conservação ou 

danificado, o prazo de validade está perto do fim ou já caducou, o lote foi retirado do 

mercado ou o produto deixou de poder ser comercializado por indicação do INFARMED. 
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 As devoluções são realizadas através do SI e podem ou não ser aceites pelo 

armazenista. Para a realização de uma devolução é necessário indicar o local para onde 

se vai fazer a devolução, o produto, a quantidade a devolver, o motivo da devolução e 

o número da fatura associada. É emitida uma nota de devolução em triplicado em que 

duas vias seguem assinadas e carimbadas com o transportador e a terceira fica na 

farmácia. 

Quando a devolução não é aceite o produto é devolvido à farmácia e segue para 

as quebras sendo depois enviado para a destruição. 

No caso da devolução ser aceite, o armazenista pode regularizar o valor no 

formato de nota de crédito ou então pode enviar novos produtos. A regularização da 

devolução é também feita ao nível do SI e tem de ser feita em cada uma das situações 

acima referidas. 

No decorrer no estágio pude participar na realização e regularização de 

devoluções inicialmente de forma observacional e posteriormente de forma autónoma.     

3.3. Reservas 

As reservas de produtos são cada vez mais uma constante no dia a dia das 

farmácias, quer seja porque o utente se dirigiu à farmácia para levantar a sua medicação 

e por não ser habitual a farmácia não possui stock ou por algum motivo ocorreu rotura 

do stock. No entanto cada vez são mais os utentes que recorrem às reservas para que 

mesmo antes de se deslocarem à farmácia garantirem que vão encontrar os produtos 

que pretendem e assim terem um atendimento mais rápido. 

 Desta forma é possível realizar reservas a partir do SI, associando os produtos 

reservados ao utente que os solicitou. Estas podem ser reservas pagas, em que quando 

o utente retornar para levantar os seus produtos não é necessário finalizar o 

atendimento, é apenas necessário entregar os produtos fazendo a sua verificação. Pode 

ser ainda o caso de se tratar de uma reserva não paga, neste caso é necessário finalizar 

o atendimento procedendo-se à verificação e ao pagamento.   

A execução de reservas a partir do SI facilita muito a sua gestão, sobretudo no 

momento da receção das encomendas uma vez que é possível verificar se determinado 

produto se encontra ou não associado a uma reserva e desta forma separa-lo 

imediatamente para o local de armazenamento apropriado, sempre anexo ao talão da 

reserva que identifica o utente a quem pertence.  

Durante o estágio na FA tive a oportunidade de assistir a várias formações no 

sentido de realizar reservas a partir do SI e verifico que foi uma mais valia para as outras 

tarefas que desenvolvi em simultâneo.  

3.4. Controlo e registo de psicotrópicos: 

O controlo e registo de psicotrópicos é da responsabilidade do farmacêutico 

nomeado para preparar e enviar as listas respetivas de entradas e saídas. Estas devem 

ser enviadas à autoridade competente e arquivadas.9 

Na farmácia o registo das entradas de psicotrópicos e estupefacientes varia de 

acordo com o fornecedor. Pode seguir em papel com a encomenda, uma requisição em 

duplicado que depois de datada, assinada e carimbada uma via segue para o 

armazenista e a outra fica arquivada na farmácia por um período de 3 anos. É também 

possível fazer esta verificação diretamente online numa plataforma fornecida pelo 

armazenista em que se associa o número de registo que vem no final de cada fatura. 
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O registo de saídas é tratado através do SI que gera as listas e permite o seu 

envio por email para o INFARMED, este registo tem de ser enviado mensalmente até 

ao dia 8 do mês seguinte. Para além do registo de saídas é também necessário enviar 

o mapa de balanço que é enviado anualmente até ao dia 31 de janeiro do ano seguinte. 

Os documentos referentes ao registo de saídas também devem ser guardados na 

farmácia durante 3 anos.  

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 

Na prática diária da farmácia a dispensa de medicamentos é uma atividade que 

ocupa um grande volume, contudo fruto da evolução da sociedade e da conjuntura 

económica que assola as farmácias, cada vez são mais os serviços e produtos que a 

farmácia disponibiliza aos seus utentes e clientes.  

Segundo a Norma de Boas Praticas de Farmácia Comunitária (BPF) “o 

medicamento é toda a substância ou composição de substâncias que possua 

propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do homem ou 

do animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou 

modificar as suas funções fisiológicas”. Como tal, os medicamentos são parte 

fundamental do sistema de saúde e devem ser cuidadosamente geridos para que se 

mantenha o seu valor e para que estes se encontrem ao dispor da comunidade.   

A FC, os farmacêuticos e demais profissionais que nela exercem profissão são 

o elo do sistema de saúde que permite manter as premissas anteriores, assegurando a 

integridade da cadeia de distribuição do medicamento.7, 9  

Apesar de o medicamento ocupar um local de destaque na atividade 

farmacêutica, na farmácia é possível dispensar um conjunto de outros produtos: 

 

Tabela 2 - Produtos que podem ser dispensados na farmácia (adaptado de 9) 

Medicamentos Produtos de alimentação especial 

Substâncias medicamentosas Suplementos alimentares 

Medicamentos e produtos veterinários Produtos fitofarmacêuticos 

Medicamentos e produtos homeopáticos 
Produtos cosméticos e de higiene 

corporal 

Produtos naturais Artigos de puericultura 

Dispositivos médicos Produtos de conforto 

 

A dispensa de medicamentos é um ato profissional atribuído aos farmacêuticos, 

que dotados de conhecimento técnico e científico são capazes de avaliar a necessidade 

do tratamento e são habilitados para perante uma prescrição médica, regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica orientar o utente para seguir de uma forma 

segura e eficaz o tratamento necessário para o seu problema de saúde. O processo de 

dispensação encontra-se resumido no anexo IV. 7, 9 

Os medicamentos são classificados quanto à dispensa ao publico como 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e como medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM).10, 11 
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4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica: 

São considerados medicamentos sujeitos a receita médica aqueles que de 

acordo com a legislação cumpram uma das seguintes condições: 

a. Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso 

sejam utilizados sem vigilância médica; 

b. Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando 

sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam; 

c. Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, 

cuja, atividade ou reações adversas seja, indispensável aprofundar; 

d. Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

Os MSRM ainda podem ser agrupados em medicamentos comparticipados ou 

não comparticipados, de acordo com a legislação que define o regime de 

comparticipação.10, 11 

 Prescrição: 

A prescrição deve ser efetuada por denominação comum internacional (DCI), 

que assim visa essencialmente a ação farmacológica da substância em causa. 

A prescrição deve ser realizada preferencialmente por via eletrónica em que os 

dados ficam disponíveis para a farmácia na Base de Dados Nacional de Prescrições 

(BDNP). Excecionalmente é ainda possível a prescrição manual desde que 

devidamente justificada, neste caso para além dos parâmetros verificados no caso da 

prescrição eletrónica é fundamental que a exceção que justifica a prescrição manual 

esteja assinalada.  

 A prescrição eletrónica pode ser na forma de receita sem papel ou receita 

desmaterializada ou na forma de receita eletrónica materializada, no primeiro caso a 

receita é acessível através de equipamentos eletrónicos e no segundo há lugar à 

impressão da receita no momento da prescrição.  

Independentemente da forma como se apresenta, no momento da dispensa é 

necessário validar: o número da receita, local de prescrição, identificação do médico 

prescritor, identificação do utente, entidade financeira responsável (SNS e ou 

subsistemas de saúde), identificação do medicamento que é feita por código nacional 

para prescrição eletrónica (CNPEM) ou marca do medicamento, posologia e duração do 

tratamento, regimes especiais e data da prescrição.  

Estes parâmetros são de validação automática pelo SI no caso das receitas 

eletrónicas, assim que se verificam os códigos correspondentes ao número da receita e 

código de dispensa. Quando se trata de uma receita manual a validação é 

responsabilidade do farmacêutico, salvo prejuízo da não comparticipação da receita por 

não conformidade aquando da conferencia pelo Centro de Conferencia de Faturas 

(CCF) do SNS.    

A identificação do medicamento através do CNPEM inclui a DCI, forma 

farmacêutica (FF), dosagem (Dos), e apresentação do produto (tamanho da caixa). A 

substituição desta forma de identificação pela identificação com recurso à marca do 

medicamento só é permitida quando não existe medicamento genérico (MG) 

comparticipado, quando o medicamento apresenta características especificas para 
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determinadas indicações terapêuticas ou quando o prescritor indicar uma justificação 

técnica para a não substituição do medicamento, neste caso a prescrição tem de vir 

acompanhada por uma das seguintes exceções: 10, 11, 12 

• Exceção a) quando o medicamento em questão apresenta um índice ou 

margem terapêutica estreita; 

• Exceção b) quando se verificou uma reação adversa prévia que justifique 

a seleção de um medicamento específico; 

• Exceção c) quando se trata de um tratamento de duração superior a 28 

dias. 

 Grupo homogéneo: 

O grupo homogéneo (GH) refere-se a um conjunto de medicamentos que 

apresentam a mesma substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e tamanho de 

embalagem similar. Quando a identificação do medicamento é feita por CNPEM, no 

caso de haver grupo homogéneo no momento da dispensa o farmacêutico deve 

dispensar o medicamento que obedece à prescrição e quando solicitado o mais barato 

dos três medicamentos similares, que a farmácia é obrigada a ter por lei, pertencentes 

aos cinco mais baratos do grupo homogéneo.  

O utente pode levar qualquer medicamento como o mesmo CNPEM dentro do 

mesmo GH independentemente do preço, sendo que tem de assumir a diferença do 

valor e demonstrar que exerceu o direito de opção. Nas prescrições eletrónicas o direito 

de opção é validado pelo código de opção constante na receita, já na prescrição manual 

é verificado no documento de faturação impresso no verso da receita, com a assinatura 

do utente.11, 12    

 Regime de comparticipação e complementaridade: 

Atualmente existem dois regimes de comparticipação dos medicamentos no 

SNS: o regime geral e o regime especial. 

O regime geral de comparticipação prevê a existência de quatro escalões, A, B, 

C e D, de comparticipação em que o Estado paga uma percentagem de 90%, 69%, 37% 

e 15% do PVP do medicamento respetivamente. Esta percentagem é calculada de 

acordo com a classificação terapêutica dos medicamentos. 

A comparticipação do regime especial tem em conta não só a classificação 

terapêutica dos medicamentos, mas também a condição do beneficiário (pensionista, 

doentes com alzheimer, lúpus, psoríase…). Para os pensionistas a percentagem do 

regime geral é acrescida de 5% para o escalão A, 15% para o escalão B, C e D para 

além disso no caso dos medicamentos que se encontrem nos cinco mais baratos do 

grupo homogéneo a percentagem de comparticipação é sempre a maior (95%). No caso 

dos grupos especiais de doentes (alzheimer, ostomias, lúpus, psoríase…) a 

comparticipação é definida por despacho do Governo.11, 12  

Alguns utentes têm ainda regimes de complementaridade de comparticipação 

por parte de outras entidades como é o caso do Sindicato dos Bancários (Sistema de 

Assistência Médico-Social - SAMS), o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos 

Bancários (SAMS Quadros), SAVIDA (funcionários da EDP), Assistência na Doença aos 

Militares (ADM) e seguradoras como Médis, Multicare, Fidelidade, Seguradoras Unidas, 

entre outras. Os regimes de complementaridade são identificados por um código 

diretamente no SI. 
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Durante o estágio na FA tive a oportunidade de contactar com diversas receitas 

quer durante o atendimento quer na conferência que se realiza no final de cada mês e 

incide sobre as receitas manuais em que é necessário verificar todos os parâmetros que 

levam a validação da receita para posterior comparticipação pelo Estado. As receitas 

conferidas são enviadas para o CCF do SNS até ao dia 8 de cada mês. 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica: 

Os MNSRM são aqueles que não verificam nenhuma das condições para os 

MSRM e por norma não são sujeitos a comparticipação.10, 11 

Esta classe de medicamentos engloba uma outra que é a dos medicamentos 

não sujeitos a receita médica de venda exclusiva em farmácia (MNSRM-EF). Estes são 

medicamentos sujeitos a receita médica cuja substância ativa consta na lista de DCI 

identificadas pelo INFARMED como MNSRM – EF, assim é autorizada a sua dispensa 

numa farmácia sobre a orientação de um farmacêutico de acordo com os protocolos 

definidos para a sua dispensa, sem que seja obrigatório a apresentação de prescrição.  

O INFARMED disponibiliza na sua página de internet a lista de DCI de dispensa 

exclusiva em farmácia bem como os protocolos para a dispensa segura destes 

medicamentos.13, 14 

Esta classe de medicamentos é a mais suscetível para uma forte intervenção 

farmacêutica pois os medicamentos não sujeitos a receita médica são aqueles que os 

utentes mais procuram numa situação de automedicação ou os que podem ser 

oferecidos numa situação de indicação farmacêutica para tratamento de problemas de 

saúde menores.15 

 Automedicação: 

A automedicação corresponde ao uso de medicamentos ou produtos de saúde 

por iniciativa do utente, para tratar problemas de saúde ou sintomas conhecidos.  

Os medicamentos usados no processo de automedicação podem ser MNSRM 

ou MSRM e aqui principia um processo muito complicado de utilização de receitas de 

terceiros ou restos de medicação, utilização de medicamentos que foram prescritos 

anteriormente num contexto particular (por exemplo: medicação para o tratamento de 

situações agudas, prescrita em contexto de urgência), entre outras condições. 

A utilização de qualquer medicamento sem a orientação de um profissional de 

saúde por si só já acarreta riscos, a utilização de um MSRM nestas condições é ainda 

mais grave. Basta referir o caso da automedicação com antibióticos que tem levado ao 

escalar do número de resistências antimicrobianas, que pode colocar em causa o 

correto diagnóstico, atrasar o tratamento devido e em último caso aumentar a 

morbilidade.15 

No período do estágio em que me dediquei ao atendimento foram diversas as 

situações em que me solicitaram a dispensa de medicamentos específicos, 

particularmente de antibióticos para o tratamento de infeções urinárias, na condição em 

que já haviam realizado o mesmo tratamento para a mesma situação. 

 Nestas situações os utentes eram sempre interrogados para tentar perceber a 

necessidade do tratamento, quando não se justificava o encaminhamento médico a 

indicação farmacêutica prevalecia e eram comunicadas medidas não farmacológicas e 

sempre que necessário era dispensado um MNSRM ou outro produto de saúde 

(suplementos alimentares no caso da infeção urinária).  
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 Indicação farmacêutica: 

A indicação farmacêutica é o ato profissional em que o farmacêutico se 

responsabiliza pelo aconselhamento de um MNSRM, de um MNSRM-EF, ou de outro 

produto de saúde, bem como de medidas não farmacológicas para tratar um problema 

de saúde menor, autolimitado e que não seja manifestação de uma complicação de 

saúde grave. O processo de indicação farmacêutica envolve várias etapas: 

apresentação do problema pelo doente; entrevista ao utente; intervenção farmacêutica 

e avaliação dos resultados. As etapas da indicação farmacêutica encontram-se 

representadas no anexo V.16 

Durante o estágio pude verificar que a indicação farmacêutica é um dos atos 

profissionais mais praticados, na maioria das vezes os utentes recorrem à farmácia para 

resolver os seus problemas de saúde de uma forma rápida, segura, eficaz e muitas 

vezes economicamente mais favorável, sendo que confiam largamente na opinião dos 

profissionais que os recebem.  

4.3. Medicamentos Manipulados: 

Um medicamento manipulado (MM) segundo a legislação é “uma qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade 

de um farmacêutico”. Pode ser classificado como “Formula Magistral” quando 

acompanhada por uma prescrição médica e pela identificação do utente, ou como 

“Preparado Oficinal” quando realizado de acordo com indicações de uma farmacopeia 

ou formulário galénico. 

A preparação de medicamentos manipulados deve obedecer às normas de boas 

práticas definidas na legislação que incide sobre: pessoal, equipamentos e instalações, 

documentos, matérias primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de 

qualidade e rotulagem.17 

O preço dos MM é calculado de acordo com a legislação vigente, tendo em conta 

o valor das matérias-primas, dos materiais de embalagem e dos honorários de 

preparação (baseado num fator F atualizado anualmente e divulgado pelo Instituto 

Nacional de Estatística).18  

Os medicamentos manipulados podem ser comparticipados e para tal têm de 

constar na listagem publicada, a comparticipação é de 30% sobre o respetivo PVP.19  

Na FA não se fazem medicamentos manipulados, mas durante o estágio tive 

oportunidade de receber receitas destes medicamentos, para satisfazer as 

necessidades dos utentes, os medicamentos eram pedidos a uma farmácia que produz 

manipulados. A FA envia as receitas para essa farmácia que depois envia os 

medicamentos pelo distribuidor principal da FA, chegados à farmácia os medicamentos 

são rececionados e dispensados ao utente.   

4.4. Medicamentos de Uso Veterinário: 

O medicamento de uso veterinário (MUV) é de acordo com o decreto de lei 

148/2008, de 29 de julho “toda a substância ou associação de substâncias, apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos 

seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas.”.20 
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A entidade reguladora destes medicamentos é a Direção Geral de Alimentação 

e Veterinária (DGAV), paralelamente ao INFARMED que regula os medicamentos de 

uso humano. 

As farmácias são locais de venda autorizada dos MUV estes tal como os 

medicamentos de uso humano podem ser ou não sujeitos a receita médica veterinária. 

A receita médica veterinária também segue disposições especificas controladas pela 

legislação nomeadamente pela Portaria nº 1138/2008, de 10 de outubro que dá conta 

da receita médica normalizada.20, 21 

A dispensa de MUV sujeitos a receita médica veterinária é semelhante à de 

medicamentos de uso humano, contudo fruto da diferença na prescrição e por obrigação 

da legislação a farmácia deve manter o registo de todos os MUV dispensados com 

receita médica veterinária pelo período de cinco anos, este registo consiste na fotocopia 

da prescrição com identificação do médico veterinário, do medicamento, data e 

quantidade dispensada.20 

Na FA os medicamentos de uso veterinário dispensados são na maioria não 

sujeitos a receita médica veterinária, e são sobretudo desparasitantes externos tópicos. 

Todavia tive a oportunidade de receber receitas veterinárias, não na forma normalizada, 

mas o procedimento de dispensa coincide com o descrito.     

4.5. Suplementos alimentares: 

Os suplementos alimentares (SA) são comercializados como géneros 

alimentícios comuns embora sejam apresentados em formas doseadas, como 

comprimidos, cápsulas, ampolas, entre outras. Estes produtos destinam-se a 

complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, nunca a substituí-lo. 

Os SA são constituídos por nutrientes ou outras substâncias com caracter 

nutricional ou fisiológico, isoladas ou em associação. As substâncias que podem fazer 

parte dos suplementos são reguladas, sendo que as vitaminas e minerais se encontram 

descritos em listas que constam no regulamento (CE) nº1170/2009 e as restantes 

substâncias que podem ser encontradas em SA devem obedecer ao Regulamento (U.E) 

2015/2283 que diz respeito a novos alimentos e ingredientes alimentares.22  

Em Portugal a autoridade responsável pelos suplementos é a Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV), esta regula a sua colocação no mercado com base 

no decreto de lei nº 118 de 23 de junho de 2015 o qual não obriga à realização de 

estudos de segurança e eficácia prévios. 

Por não serem equiparados aos medicamentos os suplementos alimentares não 

podem alegar propriedades curativas ou preventivas de doenças ou dos seus sintomas, 

de acordo com o estatuto do medicamento, no entanto a publicidade inerente à 

comercialização destes produtos tem vindo a sofrer grandes avanços e a acessibilidade 

a este tipo de produtos é muito grande, o que requer especial atenção pois face ao 

desejo de alcançar resultados rápidos e à variedade de suplementos alimentares, o seu 

uso excessivo e descontrolado pode levar a riscos, estando o seu consumo 

inevitavelmente associado à existência de reações adversas e a interação com 

medicamentos, que podem pôr em causa a segurança do consumidor, como já vem 

sendo descrito em alguns estudos.22, 23 

A evolução da sociedade e consequente preocupação com padrões estéticos, a 

capacidade de facilitar a aprendizagem e o processo de memorização, bem como o 

objetivo de melhorar o rendimento físico tem contribuído para o aumento do consumo 

dos suplementos alimentares, pelo que estes são atualmente um nicho de mercado para 
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as farmácias, sendo que o farmacêutico é um profissional habilitado a prestar 

aconselhamento sobre suplementos alimentares conforme a norma específica sobre o 

uso responsável do medicamento.24 

Durante o estágio foram muitas as vezes em que me foi solicitada a dispensa 

e/ou esclarecimento sobre suplementos alimentares sendo que a indicação destes por 

parte do farmacêutico surge muitas vezes em contexto de “cross-selling” 

nomeadamente em casos como a prevenção/tratamento da infeção urinária, diarreia, 

gripe e constipação, entre outras. 

4.6. Produtos cosméticos e de higiene corporal: 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) são produtos que na sua 

composição se destinam a uma aplicação superficial no corpo humano, nomeadamente: 

na epiderme, cabelo, unhas, lábios e órgãos genitais externos, também podem ser 

aplicados nos dentes e mucosa oral com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, 

os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de 

corrigir os odores corporais.25 

À semelhança do que acontece com os suplementos alimentares a presença 

destes produtos na farmácia e a forma como são trabalhados vai de encontro às 

necessidades da sociedade. O facto dos clientes reconhecerem qualidade e segurança 

nos produtos vendidos na farmácia faz com que cada vez mais aumente o número 

destes produtos nas farmácias. 

Na FA os produtos cosméticos e de higiene corporal têm pouca expressão, fruto 

provavelmente da população que a farmácia serve, não procurar efetivamente estes 

produtos, contudo sempre que é possível e quando se justifica estes produtos são alvo 

de indicação farmacêutica na medida em podem auxiliar o tratamento (p.e. gel de 

higiene íntima no auxilio de tratamento de infeções vaginais) ou promover o bem estar 

dos utentes (p.e. hidratação cutânea de doentes acamados). 

4.7. Dispositivos médicos: 

Os dispositivos médicos são definidos como instrumentos destinados ao 

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma 

doença, lesão ou deficiência; ao estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de 

um processo fisiológico e ao controlo da conceção.26 

Esta é uma classe ampla de produtos onde se encontram desde tiras teste para 

determinação de glicemia capilar, produtos de ostomia, testes de gravidez, 

preservativos, meias de compressão e descanso, agulhas e seringas, materiais de 

penso (compressas, ligaduras, penso) entre outros produtos. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com diversos destes produtos 

denotando a sua importância, nomeadamente nos produtos de ostomia que são 

comparticipados a 100% pelo Estado e sobre os quais ainda existem algumas dúvidas 

e preconceito.   

 

5. SERVIÇOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA 

 

A legislação prevê que na farmácia possam ser prestados serviços 

farmacêuticos e outros serviços de saúde e promoção do bem-estar dos utentes.4, 27, 28 

Os serviços farmacêuticos que podem ser prestados na farmácia são: 27, 28 
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• Apoio domiciliário;  

• Administração de primeiros socorros;  

• Administração de medicamentos;  

• Utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica;  

• Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação;  

• Programas de cuidados farmacêuticos;  

• Campanhas de informação;  

• Colaboração em programas de educação para a saúde.  

• Consultas de nutrição; 

• Programas de adesão à terapêutica, de reconciliação da terapêutica e de 

preparação individualizada de medicamentos, assim como programas de 

educação sobre a utilização de dispositivos médicos; 

• Realização de testes rápidos para o rastreio de infeções por VIH, VHC e VHB 

(testes ‘point of care’), incluindo o aconselhamento pré e pós -teste e a 

orientação para as instituições hospitalares dos casos reativos; 

• Serviços simples de enfermagem, nomeadamente tratamento de feridas e 

cuidados a doentes ostomizados; 

•  Cuidados na prevenção e tratamento do pé diabético. 

Os serviços farmacêuticos vêm completar a dispensa de medicamentos e outros 

produtos de saúde e aliam a vertente terapêutica à vertente preventiva do estado de 

saúde dos utentes. A evolução dos serviços farmacêuticos tende a acompanhar a 

necessidade da população que é grande foco da atividade farmacêutica. 

Na farmácia de Anta realizam-se algumas determinações de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, tratamento de feridas, incentivo à recolha de medicamentos 

através do VALORMED e reciclagem de radiografias. 

5.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

De acordo com as BPF, “a determinação dos parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos permite a medição de indicadores para avaliação do estado de saúde”. 

Enquanto estabelecimento de saúde, a farmácia reúne todas as condições que 

possibilitam esta determinação, acompanhada de uma interpretação dos valores obtidos 

pelos profissionais de saúde que lá se encontram.7 

A determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos na farmácia permite 

monitorizar a terapêutica bem como identificar precocemente situações de risco que 

necessitam de um encaminhamento para outros cuidados se saúde.  

Na farmácia de Anta realiza-se a determinação da pressão arterial (PA) e da 

glicemia capilar.  

Na determinação da PA utiliza-se um tensiómetro digital de braço, este aparelho 

fornece os valores de pressão arterial sistólica, diastólica e pulsação. A determinação é 

realizada com a pessoa sentada e após um período de repouso de 5 a 10 minutos. Após 

a determinação é importante fazer uma interpretação dos resultados com o utente de 

forma a identificar possíveis problemas relacionados com a medicação (PRM) ou 

situações de risco que ainda não tenham sido diagnosticadas.  

Na determinação da glicémia capilar utiliza-se um glicómetro e tiras teste. Para 

esta determinação é realizada uma punção com uma lanceta em que se recolhe uma 

gota de sangue de volume suficiente para preencher área de aplicação na tira teste. O 
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aparelho fornece o valor de glicemia no sangue em mg/dl este valor à semelhança do 

que acontece com o da PA deve ser avaliado e interpretado com o utente.  

Os utentes que recorrem a estes serviços são aqueles que por norma já fazem 

uma monitorização regular, todavia também são frequentes os casos dos utentes que 

chegam à farmácia com uma sintomatologia anormal e lhes é indicado o serviço ou eles 

próprios o solicitam. 

A determinação destes parâmetros é muito frequente na FA e como tal tive 

oportunidade de fazer várias determinações inseridas no dia-a-dia da farmácia. Achei 

esta tarefa muito importante não só pela oportunidade de junto dos utentes poder fazer 

a promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis como também por poder identificar 

algumas situações de PRM, nomeadamente utentes que abandonam a terapêuticas 

anti-hipertensora com inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) porque 

tem como manifestação a tosse que lhes causa muito transtorno. 

5.2. Recolha de medicamentos (VALORMED) e radiografias: 

A gestão de embalagens vazias e medicamentos fora de uso é muito importante 

para evitar que estes acabem na rede de resíduos urbanos, assim é possível evitar a 

contaminação ambiental que estes podem causar constituindo um risco para a saúde 

pública. 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos criada no fim da década de 

90 do século passado e é responsável pela gestão do medicamento como resíduo a 

nível nacional.29 

As farmácias dispõem de contentores de recolha específico para este efeito. 

Uma vez cheios, os contentores são selados, debitados e recolhidos pelos 

distribuidores. Os contentores são depois devidamente encaminhados para o centro de 

triagem onde é feita a separação dos diferentes resíduos que seguem para reciclagem 

ou destruição por entidades responsáveis.30  

A reciclagem de radiografias surge também para minimizar a contaminação 

ambiental, para além do reaproveitamento da prata o que reduz a exploração deste 

minério e consequentemente a poluição associada ao processo de extração. 

A AMI (Assistência Médica Internacional) desenvolve uma campanha anual de 

recolha de radiografias, durante a qual a população entrega nas farmácias as 

radiografias com mais de 5 anos e/ou sem valor de diagnostico. Até à data do final da 

campanha as radiografias são guardadas em sacos apropriados na farmácia e depois 

são despachados pelo distribuidor.31  

Na FA existe um contentor permanente do VALORMED que fica na zona de 

atendimento e é de fácil acesso para os utentes, durante o período de estágio verifiquei 

que existe uma preocupação crescente por parte dos utentes em levar os seus 

medicamentos fora de uso de volta à farmácia, muitas vezes por incentivo dos 

farmacêuticos e profissionais da farmácia, da mesma forma que se verificou durante a 

campanha de recolha de radiografias levada a cabo pela AMI. 
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CONCLUSÃO 

 

Este estágio curricular permitiu-me um contacto muito próximo com a realidade 

da farmácia comunitária, apesar de adaptado ao dia-a-dia de trabalho na Farmácia de 

Anta, tive oportunidade de desenvolver as mais diversas atividades participando 

ativamente com toda a equipa, aplicando conhecimentos que adquiri ao longo da minha 

formação na faculdade de farmácia e desenvolvendo novas competências. 

Aprendi que ser farmacêutico é uma profissão muito mais abrangente do que se 

julga, carregada de uma enorme responsabilidade técnica, social e humana e que na 

prática profissional este tem um papel decisivo no bem-estar do outro. 

O estágio curricular é a etapa final do mestrado integrado em ciências 

farmacêuticas e constitui a ponte para o mercado de trabalho, desta forma este estágio 

contribuiu para enriquecer a minha formação pessoal e enquanto futura profissional. 

Este estágio deixou em mim a noção que ainda existe um longo caminho pela 

frente da profissão farmacêutica, acredito que estamos num ponto de viragem do 

paradigma da farmácia comunitária e é com muito gosto que me comprometo a fazer 

parte desta força de mudança. 

Esta profissão que de ora em diante tenho o prazer de defender é a meu ver uma 

das mais nobres profissões do mundo pois encerra em si a procura constante pelo 

conhecimento que trará a melhoria do bem-estar ao próximo. 
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PARTE II – APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO 

 

1. MEDICAMENTOS GENÉRICOS OU DE MARCA: 

1.1. Enquadramento: 

A saúde é um bem inestimável para o ser humano, contudo situações como o 

envelhecimento populacional e as doenças metabólicas associadas ao estilo de vida 

são uma presença cada vez mais assídua no nosso quotidiano.32 

 Os custos associados à manutenção e restabelecimento da saúde têm um peso 

considerável no orçamento de cada família, uma vez que a necessidade de recorrer a 

cuidados de saúde é cada vez maior e o custo dos tratamentos também tende a 

aumentar, todavia a proteção na saúde é um direito constitucional em Portugal, e como 

tal o Estado providencia aos seus cidadãos o acesso a um conjunto de cuidados de 

saúde alargados, nomeadamente assume em média 67% da despesa com os 

medicamentos.32, 33  

Face ao crescimento da despesa pública com os medicamentos o Estado vê-se 

obrigado a debruçar-se sobre este mercado e nesse sentido têm sido adotadas medidas 

que visam assegurar a acessibilidade ao medicamento, mas também manter a 

sustentabilidade do SNS. Uma dessas medidas é a promoção do uso de medicamentos 

genéricos.33, 34 

O medicamento genérico (MG) é segundo a legislação “um medicamento com a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados.”, ou seja, um MG 

apresenta a mesma efetividade e segurança que o medicamento que lhe deu origem.10 

Quando surge um MG isso significa que a sua fórmula já se encontra no mercado 

há vários anos. Pois para a sua introdução no mercado é necessário que a patente do 

medicamento de marca tenha expirado, isto é, quando um medicamento é novo o 

laboratório que o produz tem o direito de explorar esse medicamento em exclusivo, por 

um período que vai dos 10 aos 20 anos, este período serve para que o laboratório que 

investiu muito tempo e dinheiro no desenvolvimento e investigação do novo 

medicamento possa em parte reaver o seu investimento, isto reforça a segurança e 

efetividade dos MG.33, 34 

É possível identificar um MG pela inscrição na cartonagem da sigla “MG”. Estes 

são mais baratos que os medicamentos de marca pois segundo a legislação não 

precisam de apresentar relatórios sobre ensaios toxicológicos, farmacológicos, clínicos 

e pré-clínicos, uma vez que estes são os mesmos do medicamento de marca 

correspondente, por este motivo a opção por medicamentos genéricos pode concretizar 

uma poupança entre 20 a 35%, facilitando a acessibilidade ao tratamento e permitindo 

tratar mais doentes e mais doenças. 10, 33 

Em Portugal existe legislação sobre medicamentos genéricos desde 1990, 

contudo as quotas de mercado destes medicamentos não foram expressivas até ao 

início no seculo XXI, tendência que se tem vindo a inverter com quotas atuais de 

unidades vendidas a rondar os 48,6%.34, 38, 39, 40 

O Sistema de preços de referência (SPR), que entrou em vigor em 2003,  foi a 

medida impulsionadora do mercado de genéricos em Portugal, este estabelece o valor 

do PVP de um medicamento tendo em conta a média do PVP dos cinco medicamentos 
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mais baratos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo, mas outras medidas têm sido 

implementadas como o incentivo de 0,35 € que é pago às farmácias por cada unidade 

de MG vendida.36, 37  

Na minha experiência durante o estágio pode verificar que ainda existe alguma 

controvérsia quanto a esta classe de medicamentos, pois se existem utentes que 

solicitam o genérico por ser o mais barato também há aqueles que se recusam 

veemente  substituir o medicamento de marca por um genérico mesmo quando o 

medicamento de marca se encontra em rutura.  

1.2. Objetivos e métodos: 

Os objetivos deste projeto foram: 

• Compreender a posição dos utentes face aos medicamentos genéricos; 

• Esclarecer as suas dúvidas relativamente ao tema fornecendo-lhes 

informação técnica de forma sintética e apelativa, para aumentar o seu 

conhecimento e promover uma escolha informada. 

No desenvolvimento do projeto realizei um pequeno inquérito (anexos VI e VII) 

que distribui aos utentes durante o atendimento, onde também conseguia indagar maior 

parte dos casos em que surgiam dúvidas, receios e ideias pré-concebidas sobre esta 

classe de medicamentos. Foi também ao balcão que entreguei um folheto informativo 

(anexos VIII e IX) alusivo ao tema com informação clara para esclarecer os utentes e 

aumentar a sua confiança nos medicamentos e nos profissionais de saúde. 

1.3.  Resultados: 

O inquérito contou com um total de 37 respostas, daqui resultou que mais de 

97% dos participantes dizem saber o que são os medicamentos genéricos e cerca de 

84% toma ou já tomou este tipo de medicamentos. Quanto a possíveis dúvidas sobre o 

tema os participantes afirmam que estas lhes são esclarecidas sobretudo na farmácia 

tal como indica o gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1 Resposta à questão “Onde esclarece as suas dúvidas sobre os MG” 

 

 Outra questão que o questionário visava era a da tomada de iniciativa para a 

toma de um medicamento genérico, neste caso a distribuição de resultados (gráfico 2) 
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foi mais uniforme, com os profissionais de saúde a ter um papel importante na promoção 

da adesão aos medicamentos genéricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Resposta à questão “Por iniciativa de quem tomou um medicamento 
genérico?” 

A substituição de medicamentos de marca pelo seu equivalente medicamento 

genérico nem sempre é fácil e muitas vezes é motivo de resistência à promoção da 

adesão aos medicamentos genéricos, por esse motivo foi colocada uma questão de 

modo a avaliar se o utente já havia realizado essa troca, e neste caso verificou-se que 

cerca de 76% dos inquiridos já a realizaram.  

O motivo que leva à troca do medicamento de marca pelo medicamento genérico 

também é muito importante de se conhecer, pois permite averiguar se o propósito dos 

MG está a ser cumprido, nomeadamente da facilitação do acesso ao medicamento, mas 

também permite avaliar se as campanhas de promoção do uso estão a ocorrer 

eficazmente. Neste sentido foram recolhidos os resultados apresentados no gráfico 3 

que demonstram que a particularidade da poupança associada aos MG continua a ser 

a principal razão para a escolha destes medicamentos. 
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Gráfico 3 Resposta à questão “Qual o motivo que o levou a fazer essa troca” 
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inquérito, mas sobretudo para aqueles utentes que não respondendo ao inquérito 

demonstravam durante o atendimento ter bastantes dúvidas e ideias pré-concebidas 

acerca do tema, neste sentido o folheto serviu como uma tentativa de aproximação aos 

utentes e também como uma forma simples e atrativa de passar informação sobre o 

tema desmistificando algumas noções e preconceitos.   

1.4. Discussão e conclusão: 

O desenvolvimento deste projeto foi condicionado pela minha presença ao 

balcão bem como pela disponibilidade dos utentes para a participação no inquérito e 

recetividade ao tema. Pois se ao longo do tempo que passei a fazer atendimento houve 

tema que mais vezes foi mencionado foi o tema dos medicamentos genéricos, pois 

mesmo em situações de rutura do medicamento de marca em que se tornava 

indispensável a opção por um MG em detrimento da interrupção do tratamento, alguns 

utentes resistiam até ao último minuto à substituição, dificultando a gestão na farmácia 

que muitas vezes teve de procurar junto de farmácias vizinhas o medicamento de marca 

de forma infrutífera.  

Apesar das dificuldades apresentadas acho que o projeto cumpriu com os seus 

objetivos ao promover a literacia em saúde junto dos utentes.   

    

2. RASTREIO CARDIOVASCULAR: 

2.1. Enquadramento: 

As doenças cardiovasculares são tal como o nome indica, aquelas que afetam o 

coração e os vasos sanguíneos, destas as mais preocupantes são as que afetam as 

artérias coronárias do coração e as que afetam as artérias do cérebro. 

O risco cardiovascular (RCV) mede a probabilidade de ocorrer um evento fatal 

no período de 10 anos fruto de doença cardiovascular, pessoas que reúnam 

cumulativamente fatores de risco cardiovascular aumentam essa probabilidade. Os 

fatores de risco cardiovascular podem ser de dois tipos: modificáveis como glicemia 

elevada no sangue, hipertensão arterial, obesidade e dislipidemia; e fatores de risco não 

modificáveis como a idade, sexo e a predisposição genética.41, 42, 43 

Os fatores de risco modificáveis são aqueles onde podemos intervir diretamente 

para controlar o risco cardiovascular.  

A intervenção no estilo de vida é parte integrante na gestão do risco 

cardiovascular, esta é constituída por políticas que visam a promoção de uma dieta 

variada e nutricionalmente equilibrada, da prática de exercício físico, manutenção de 

peso, restrição do consumo de álcool e de tabaco e diminuição do consumo de sal. 

A luta contra as doenças cardiovasculares tem vindo a demonstrar bons 

resultados, contudo estas ainda são a principal causa de morte, doença e incapacidade 

no mundo.44, 45, 46 

Assim o rastreio dos fatores de risco, a sua monitorização e diagnóstico precoce 

são fatores determinantes na prevenção cardiovascular e proteção da saúde pública. 

A hipertensão arterial (HTA) é um fator de risco major para a ocorrência de 

eventos cardiovasculares pelo é que muito importante definir critérios que permitam o 

seu diagnóstico e avaliação.  

Segundo a norma nº 20/2011 publicada pela direção geral da saúde (DGS) o 

diagnostico da HTA define a presença da patologia quando se verifica uma elevação 

persistente da pressão arterial sistólica (PAS), igual ou superior a 140 mmHg, e/ou da 
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pressão arterial diastólica (PAD), igual ou superior 90 mmHg. Para além dos valores de 

diagnóstico importa saber que a HTA pode de acordo com esta norma ser classificada 

em 3 níveis (tabela 3).46, 47 

Atualmente existem estudos que revelam que o RCV começa para valores de 

PAS de 130 mmHg e de PAD de 80 mmHg o que sugere o diagnostico de hipertensão 

para o patamar PAS 130 – 139 mmHg PAD 85 – 89 mmHg. Esta alteração nas 

guidelines para avaliação da HTA pode levar a um aumento significativo na população 

que sofre desta doença e consequentemente fator de risco cardiovascular.48 

 

Tabela 3 - Algoritmo de decisão sobre valores de PA (adaptado de 45) 

Categoria Hipertensão PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Ótima ˂ 120 ˂ 80 

Normal 120 - 129 80 – 84 

Normal – Alta 130 - 139 85 – 89 

HTA grau 1 140 - 159 90 - 99 

HTA grau 2 160 - 179 100 - 109 

HTA grau 3 ≥ 180  ≥ 110 

  

A diabetes mellitus (DM) caracteriza-se por um aumento da quantidade de 

glicemia na corrente sanguínea, fruto de uma desregulação no metabolismo da glicose, 

que pode ser devida à diminuição da quantidade de insulina (insulinopenia) e/ou ao 

aumento da resistência à insulina (insulinorresistência).  

Os critérios de diagnóstico da DM baseiam-se na concentração de glicémia no 

plasma venoso. De acordo com a norma nº 002/2011, de janeiro de 2011 emitida pela 

DGS os critérios de diagnostico são: 

a) Glicemia em jejum ≤ 126 mg/dl; 

b) Glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl + sintomas clássicos de diagnóstico; 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl, duas horas após a prova de tolerância à glicose 

com 75 g de glicose, ou 

d)  Valor de Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6.5% 

  A diabetes mellitus (DM) para além de ser um fator de RCV é uma doença que 

pode evoluir para consequências tão graves como amputação de membros inferiores, 

cegueira e insuficiência renal crónica. Segundo dados de 2015 tem uma prevalência de 

9.8% na população portuguesa com idades entre os 25 e os 74 anos, um valor superior 

à média europeia que se situa nos 9.1%.49, 50 

A ocorrência de eventos cardiovasculares como o acidente vascular cerebral 

(AVC) e enfarte agudo do miocárdio (EAM) tende a ser superior na população diabética 

sendo que este risco pode ser 2 a 4 vezes superior ao da população não diabética.51,52,53  

Resultado da prevalência e da associação com o RCV a monitorização e controlo 

da DM é também muito importante, uma vez que é muito comum existirem utentes com 

a doença descontrolada, para além disso a monitorização simultânea de outros fatores 

de risco como a HTA é recomendada a todos os doentes com DM.54  

A obesidade é um fator de risco que comum à HTA, à DM e às doenças 

cardiovasculares, o que determina que seja um dos fatores de risco com mais peso nas 

doenças em Portugal. Para além disso afeta 28.7% da população portuguesa.56 
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A obesidade é caraterizada de acordo com o índice de massa corporal (IMC), 

que relaciona o peso em kg com a altura em metros elevado ao quadrado. Sendo que 

considerasse estar na presença de obesidade para um IMC ≥ 30, para um IMC ≥ 25 é 

considerado excesso de peso.57   

A obesidade pode ser classificada de acordo com a sua distribuição anatómica 

sendo que a acumulação de gordura na parte superior do corpo é designada obesidade 

abdominal, este tipo de obesidade é mais comum no sexo masculino, mas também é 

aquele que se encontra diretamente ligado com os fatores de risco cardiovasculares, 

diabetes e hipertensão. 

A determinação deste parâmetro é de fácil resolução, em consultório é apenas 

necessário medir o perímetro abdominal do utente, que se for mulher deve ser inferior 

a 88 cm e se for homem deve ser inferior a 102 cm, valores superiores ou iguais a estes 

são considerados patológicos e determinam a intervenção clínica.58, 59  

Estas patologias são uma constante na atividade diária da farmácia e pela sua 

condição são um forte alvo para a intervenção farmacêutica. Da minha experiência na 

FA pude concluir que o controlo destas doenças não é obtido da forma esperada pois 

muitos são os utentes em que é notório o não cumprimento da terapêutica instituída 

e/ou a manifestação de sintomas e sinais característicos da doença. Assim resultou o 

desenvolvimento deste projeto.    

2.2. Objetivos e métodos: 

O principal objetivo deste projeto foi sensibilizar os utentes para a problemática 

das doenças cardiovasculares com foco nos fatores de risco diabetes mellitus e 

hipertensão arterial. Paralelamente foi também objetivo avaliar a adesão à terapêutica 

e possíveis problemas relacionados com esta. 

Para realização deste projeto organizei um rastreio em que fiz a determinação 

dos parâmetros e uma pequena entrevista para avaliar adesão à terapêutica sempre 

que se verificava e para enquadrar o estilo de vida dos utentes. 

O rastreio foi realizado de forma gratuita durante um dia na farmácia, foi 

previamente anunciado, foram marcadas as participações e foi solicitado o jejum sempre 

que se pretende-se realizar a determinação da glicemia capilar, após o rastreio os 

utentes levaram consigo um livro de registo dos parâmetros para incentivar a 

monitorização continua e a adoção de um estilo de vida saudável (anexos X e XI).  

2.3. Resultados: 

O rastreio cardiovascular contou com um total de 25 participantes, na sua maioria 

(60%) a fazer tratamento para a hipertensão arterial. 16% dos participantes não tomava 

qualquer medicação e desses só um dos casos é que quis fazer o rastreio porque 

ultimamente tinha registado valores de PA aumentados, como se verificou, neste caso 

a utente tinha antecedentes de HTA porque tinha sofrido de hipertensão na gravidez 

controlada com medicação. 

Nos casos dos utentes com HTA 20% apresentavam-se medicados também 

para a diabetes mellitus e 30% faziam terapêutica com associação de 2 classes de 

antihipertensores. Dos 15 doentes com HTA apenas um assumiu que por vezes não 

cumpria as tomas porque se esquecia, este utente também era diabético e nas 

determinações realizadas apresentou valores de PAS e PAD correspondentes a 

hipertensão de grau 2, valor de glicémia capilar em jejum superior a 126 mg/dl e 
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perímetro abdominal superior ao limite recomendado. Este foi o único caso que reuniu 

a descompensação dos três fatores de risco avaliados.  

  Dos 9 utentes com DM 7 faziam terapia combinada de dois ou três princípios 

ativos, neste grupo 2 utentes assumiram nem sempre cumprir as tomas e foi num 

desses casos que se registou o valor de glicemia capilar em jejum mais discrepante (> 

500 mg/dl), o outro caso é o já referido a cima. 

Relativamente à determinação do perímetro abdominal, verificaram-se 12 casos 

em que se excedia o valor recomendado e na sua maioria em mulheres o que não está 

de acordo com a definição que aponta o sexo masculino como principal portador de 

obesidade abdominal, todavia este resultado está enviesado pelo número de 

participantes femininas que é de 67%.  

A manifestação do fator de risco obesidade abdominal está na maioria das vezes 

(92%) associado a pelo menos um dos outros fatores de risco.  

2.4. Discussão e conclusão: 

A realização do rastreio permitiu consciencializar os utentes para a problemática 

dos fatores de risco cardiovasculares, permitiu também identificar pelo menos 2 casos 

em que não existe uma boa adesão à terapêutica com a possível ocorrência de um 

PRM, porque a terapêutica não está a ser efetiva uma vez que não está a ser cumprida. 

Assim é possível concluir que os objetivos do projeto foram cumpridos sendo 

que para obter melhores resultados o estudo devia ser alargado a um maior número de 

participantes e por um período de tempo maior para que fosse possível fazer a devidas 

comparações durante o acompanhamento e tiradas elações mais precisas.  

3. ATO FARMACÊUTICO: 

3.1. Enquadramento: 

O ato farmacêutico define a prática especializada do farmacêutico, sendo sua 

exclusiva responsabilidade e competência. As atividades que constituem o ato 

farmacêutico estão consignadas no código deontológico da ordem dos farmacêuticos 

como apresentado no anexo XII.60 

 Na sua atividade diária o farmacêutico comunitário pratica o ato farmacêutico 

em 3 áreas distintas: 

Grupo I: Dispensa de medicamentos, produtos de saúde, dispositivos médicos e 

promoção do uso responsável do medicamento; 

Grupo II: Gestão; 

Grupo III: Saúde Pública 

 Nestas áreas de atuação são funções do farmacêutico comunitário as 

constantes na seguinte tabela:  
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Tabela 4 - Funções que correspondem à atividade do farmacêutico comunitário 
(adaptado de 61) 

Grupo I Grupo II Grupo III 

Aconselhamento e 
indicação farmacêutica 

Gestão de stocks Colaboração em 
programas de educação 

para a saúde; 

Farmacovigilância Gestão de Recursos 
Humanos 

Campanhas de promoção 
da literacia em saúde; 

Farmacoterapia e 
conhecimento técnico de 

MSRM e MNSRM 

Articulação com outros 
níveis de cuidados de 

saúde; 

Preparação de 
medicamentos 
manipulados; 

Gestão económica e 
financeira 

Deteção precoce de 
problemas de saúde; 

Administração de 
medicamentos, vacinas e 
medicamentos injetáveis; 

Gestão de compras Colaboração em 
programas de redução de 

danos para a saúde 
(cessação tabágica, 

substituição narcótica) 
Serviços farmacêuticos 

(determinação de 
parâmetros, programas de 
adesão à terapêutica…) 

Gestão de marketing Avaliação do risco em 
saúde; 

 

A intervenção farmacêutica decorrente da atuação nestas áreas de atividade é 

essencialmente não remunerada, uma vez que as farmácias subsistiram durante muito 

tempo à custa da margem sobre os medicamentos que vendiam, contudo este 

paradigma mudou por força da pressão politica e económica que diminuiu o reembolso 

concedido às farmácias e aumentou a competição na politica dos descontos, daqui 

resultou uma maior aposta nos serviços e cuidados oferecidos aos utentes. Todavia o 

que se verifica é uma relutância e/ou impossibilidade em assumir os encargos destes 

por parte dos utentes, o que coloca as farmácias novamente numa situação de 

fragilidade.62 

O benefício que a atividade do farmacêutico comunitário exerce para os utentes 

e para o sistema nacional de saúde tem vindo a ser estudado nos últimos anos, pois 

fruto da conjuntura económica que afeta as farmácias portuguesas cada vez é mais 

importante valorizar o ato farmacêutico.63 

A intervenção farmacêutica em tópicos como o melhoramento na adesão à 

terapêutica, diminuição nos erros associados à medicação, diminuição da utilização 

indevida de outros recursos de saúde e controlo e monitorização de doenças crónicas 

já vem sido documentada com claro benefício inerente.64, 65 

Segundo dados de 2015 cada intervenção farmacêutica tinha já o valor 

económico de 7.30€, sendo que o valor por farmacêutico por hora seria de 79.30€ estes 

valores foram calculados tendo em conta a atividade do farmacêutico que não a 

dispensa de medicamentos ou produtos de saúde, ou seja, esta avaliação incidiu sobre 

a intervenção farmacêutica não remunerada, poupança em consultas, poupança em 

internamentos hospitalares, poupança em urgências hospitalares e poupança no 

desperdício de medicamentos, programa de troca de seringas e outros programas, tudo 

isto originou uma poupança global de cerca 879.6 milhões de euros.66  
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Muito embora a farmácia e os farmacêuticos tenham um papel fundamental nos 

cuidados saúde a tendência atual das políticas de saúde é para negligenciar esta 

posição, o que impele as organizações de farmácias, os proprietários e os farmacêuticos 

a adjudicarem o desenvolvimento e o respeito pela prática farmacêutica.67   

Neste sentido como estagiária e futura farmacêutica senti-me impelida à 

realização deste projeto. 

3.2. Objetivos e métodos: 

Os objetivos deste projeto foram alertar os utentes para a função do seu 

farmacêutico, avaliar o reconhecimento do serviço prestado na farmácia e valor que os 

utentes atribuem à prática farmacêutica. 

No desenvolvimento deste projeto realizei um questionário (anexos XIII e XIV), 

que foi distribuído na farmácia. O questionário tinha sete questões que poderiam ser 

respondidas num curto espaço de tempo durante a espera pelo atendimento ou mesmo 

durante este. 

3.3. Resultados: 

O inquérito sobre o ato farmacêutico foi realizado a 30 utentes, estes na sua 

maioria consideram que o trabalho do farmacêutico é pago no valor dos medicamentos 

que vendem (gráfico 4). 

 

 

 
Gráfico 4 Resposta à questão “Como é pago o trabalho do farmacêutico” 

Quanto à questão sobre se a poupança que o ato farmacêutico traz ao SNS e 

esse valor poder reverter para as farmácias os inquiridos maioritariamente afirmaram 

que sim (gráfico 5). 
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Gráfico 5 Resposta à questão “A poupança gerada deve reverter para a farmácia” 

    

Relativamente a remuneração da intervenção farmacêutica/ato farmacêutico 

maioritariamente os utentes responderam afirmativamente (gráfico 6) contudo quando 

se questiona a disponibilidade para os próprios comparticiparem essa remuneração a 

percentagem daqueles que estariam disponíveis para tal desce para os 40% (gráfico 7). 

 

 

 

 
     Gráfico 6 Resposta à questão “O ato farmacêutico devia ser pago” 
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O valor que os utentes estariam dispostos a pagar pelo ato farmacêutico seria 

um pouco variável e numa percentagem muito reduzida (gráfico 8). 

 
Gráfico 8 Resposta à questão “Quanto estaria disposto a pagar pelo ato farmacêutico” 

 

3.4. Discussão e conclusão: 

Os resultados obtidos estão de acordo com o esperado, os utentes reconhecem 

na sua maioria o benefício que a farmácia e o seu farmacêutico acrescentam à sua vida 

e à comunidade e concordam que o ato farmacêutico deve ser remunerado, contudo 

quando se trata de assumir essa responsabilidade a disponibilidade é reduzida e 

acreditam que esse valor deve ser retirado de outras fontes, essencialmente do valor 

dos medicamentos.  

Desta forma é possível concluir que os objetivos do projeto foram cumpridos 

apesar de ser necessário um estudo mais abrangente e com mais envolvidos para poder 

tecer uma conclusão melhor fundamentada.  
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ANEXOS 
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Anexo II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 1 – Zona de atendimento 

2 – Armazém 

3 – Gabinete utente 

4 – Instalações sanitárias 

5 – Laboratório 

6 – Escritório 

7 – Gavetas deslizantes 

8 - Sala dos colaboradores  

Anexo I Fachada da Farmácia de Anta 

Anexo II Planta da Farmácia de Anta 
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Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receção e validação da prescrição

Avaliação farmacoterapêutica da prescrição, 
indicação/automedicação

Intervenção para resolverpossiveis problemas relacionados com a 
medicação

Entrega do medicamento/produto de saúde;

Comunicação clínica para garantir a correta utilização e máximo 
beneficio;

Revisão do processo de uso

Oferta de outros serviços

Anexo III Zona de Atendimento 

Anexo IV Processo de dispensação (adaptado de 7) 
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Anexo V 

 

 

ETAPA DA INDICAÇÃO 

FARMACÊUTICA 
ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO 

Apresentação do 
caso pelo utente 

O utente expõe as suas dúvidas, solicita um medicamento 
ou produto específico ou pede aconselhamento;  

• O farmacêutico deve em todo o caso avaliar as 
necessidades/solicitações do utente com espírito 
critico;  

Entrevista ao utente O farmacêutico estabelece uma comunicação com o utente, 
de forma a recolher toda a informação necessária: 

• Qual o motivo da queixa? 

• Quais os sintomas e sua duração? 

• Outros problemas de saúde? 

• Toma alguma medicação? 
 

 
  

Intervenção 
farmacêutica 

Dotado de toda a informação necessária o farmacêutico 
pode: 

• Indicar um medicamento/produto para tratar as 
queixas/sintomas; 

• Disponibilizar serviços farmacêuticos de promoção e 
educação para a saúde; 

• Encaminhar o utente para o médico; 
Avaliação dos 
resultados clínicos 

A avaliação do serviço permite a sua monitorização e 
melhoramento; 

• O processo deve ser registado e documentado; 
 

 

Anexo V Descrição do processo de indicação farmacêutica (adaptado 15) 
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Anexo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI Inquérito medicamentos genéricos página 1 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária Farmácia de Anta 
 

33 
 

Anexo VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII Inquérito medicamento genéricos página 2 
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Anexos VIII e IX 

 

Anexo VIII Folheto informativo Medicamentos genéricos - frente 

Anexo IX Folheto Informativo Medicamentos Genéricos - verso 
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Anexo X e XI 

 

  

Anexo XI Livro de registo de parâmetros - verso 

Anexo X Livro de registo de parâmetros – frente 
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Anexo XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento e preparação de medicamentos;

Registo, fabrico e controlo de medicamentos e dispositivos 
médicos;

Controlo de qualidade;

Armazenamento, conservação e distribuição de 
medicamentos e dispositivos médicos;

Preparação, controlo, seleção, aquisição, armazenamento e 
dispensação de medicamentos e dispositivos médicos em 
farmácias, hospitais ou serviços farmacêuticos privados;

Interpretação e avaliação de prescrições médicas;

Promoção do uso correto de MSRM e MNSRM;

Acompanhamento, vigilância e controlo da distribuição, 
dispensa e utilização de medicamentos;

Monitorização de fármacos, incluindo a determinação de 
parâmetros farmacocinéticos e o estabelecimento de 
esquemas posológicos individualizados;

Colheita de produtos biológicos, execução e interpretação de 
análises clínicas e determinação de níveis séricos;

Execução e interpretação de análises toxicológicas, 
hidrológicas e bromatológicas;

Anexo XII Atividades que constituem o ato farmacêutico (adaptado de 55) 
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Anexo XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII Inquérito Ato farmacêutico página 1 
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Anexo XIV 

  

Anexo XIV Inquérito ato farmacêutico – página 2 
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