
 

I 
 

 
Relatório de Estágio Farmácia Moderna Padrão da Légua 
2018/2019 

  



 

II 
 

 
Relatório de Estágio Farmácia Moderna Padrão da Légua 
2018/2019 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia Moderna Padrão da Légua 

 

15 de janeiro de 2019 a 15 de julho de 2019 

 

 

João Nuno Pinto Aires Da Mota 

 

Orientador : Dr.ª Maria do Rosário Maximiano Ferreira 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutor Paulo Lobão 

 

 

 

Setembro 2019 

  



 

III 
 

 
Relatório de Estágio Farmácia Moderna Padrão da Légua 
2018/2019 

 

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, ____ de _________de  _____ 

 

João Nuno Pinto Aires da Mota 

  



 

IV 
 

 
Relatório de Estágio Farmácia Moderna Padrão da Légua 
2018/2019 

Agradecimentos 

 Em primeiro lugar, quero agradecer aos meus pais, ao meu irmão e à minha 

namorada pelo apoio incondicional e pela motivação para perseguir os meus objetivos. 

 Ao Professor Dr. Paulo Lobão, por se ter encontrado sempre disponível para 

esclarecer as dúvidas que foram aparecendo ao longo do estágio e pelo auxílio no 

desenvolvimento dos projetos. 

 A toda a equipa da Farmácia Padrão da Légua por todo o carinho com que me 

recebeu logo desde o primeiro dia.  

 À Dr.ª Patrícia Castro, por se ter certificado que tudo corria bem e pelo apoio na 

transição do ambiente universitário para o ambiente de trabalho. 

 À Dr.ª Rosário Ferreira, por todo o conhecimento e histórias que partilhou comigo 

e pelo apoio no desenvolvimento dos projetos. 

 Ao Dr. Pedro Ferreira, por todos o conhecimento transmitido especialmente na 

área de gestão de farmácia. 

 À Dr.ª Elisabete, Dr.ª Ana, Dr.ª Mara, Dr.ª Patrícia e Dr.ª Margarida por todos os 

ensinamentos, especialmente no atendimento ao balcão, desde dicas de como prestar 

um melhor atendimento ao utente, a esclarecimento de questões científicas. 

 À Dr.ª Catarina Ramos, pelos ensinamentos relativos ao sistema informático que 

controla os equipamentos de armazenagem, à receção de encomendas e à organização 

do armazém. 

  



 

V 
 

 
Relatório de Estágio Farmácia Moderna Padrão da Légua 
2018/2019 

Resumo 

 A Unidade Curricular de Estágio, integrante do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, é a última etapa deste ciclo de estudos e visa proporcionar o primeiro 

contacto com a realidade profissional. É uma etapa fundamental, na qual o estudante 

aplica os conhecimentos adquiridos durante os cinco anos de estudos e estabelece 

comunicação com os utentes e outros profissionais de saúde. 

 O presente relatório encontra-se dividido em duas partes, numa primeira parte 

são descritas as atividades realizadas durante o estágio, desde aspetos de gestão e 

legais até à dispensa de medicamentos e serviços farmacêuticos. Na segunda parte são 

abordados os três projetos desenvolvidos em conjunto com a equipa da Farmácia 

Moderna Padrão da Légua. Os dois primeiros foram elaborados de forma a celebrar o 

mês de maio, considerado o mês do Coração, em que foram realizados dois rastreios 

gratuitos, um relativo à hipertensão arterial e outro à diabetes. O terceiro projeto 

desenvolvido foi um projeto focado no espaço veterinário presente na Farmácia 

Moderna Padrão da Légua, principalmente, nos desparasitantes internos e externos.  
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Parte 1. Atividades realizadas durante o estágio 

1- Introdução 

Considerando que a maior parte dos farmacêuticos trabalham em Farmácia 

Comunitária, é de realçar a importância destes profissionais na promoção da Saúde 

Pública através de diferentes ações como por exemplo, a gestão da terapêutica, a 

identificação de pessoas em risco e a promoção de estilos de vida mais saudáveis. [1] 

O estágio curricular, é uma unidade que vale 30 créditos e constitui a última etapa 

na formação dos estudantes do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Esta 

é uma etapa essencial, uma vez que é no estágio que se aplicam os conhecimentos 

obtidos durante os 5 anos de aprendizagem, e para muitos, incluindo eu mesmo, é o 

primeiro contacto com a Farmácia Comunitária, não sendo apenas importante ter 

conhecimento teórico, como também saber transmiti-lo, assim como saber lidar com as 

diferentes adversidades que aparecem. 

O meu estágio foi realizado apenas em Farmácia Comunitária, na Farmácia 

Moderna Padrão da Légua, e teve a duração de 6 meses, entre o dia 15 de janeiro e 15 

de julho.  

Durante o estágio, tive a oportunidade de aprender e fazer maior parte das 

atividades que se realizam numa Farmácia Comunitária, incluindo a Receção de 

Encomendas, Atendimento ao Balcão, Controlo de Validades, Devoluções, Preparação 

de Manipulados, Determinação de Parâmetros Bioquímicos (Colesterol, Triglicerídeos, 

Glicemias e Tensão Arterial), e Revisão de Receituário. O Atendimento ao Balcão 

passou por 3 etapas, uma primeira de observação dos farmacêuticos durante o 

atendimento, a segunda durante a qual o atendimento era efetuado por mim, com 

supervisão permanente do/a farmacêutico/a presente, e a última que inclui o 

atendimento autónomo. Para além das atividades executadas, tive ainda a oportunidade 

de assistir a formações em conjunto com a restante equipa da Farmácia. 
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Tabela 1- Cronograma das atividades realizadas durante o estágio 

 

 

2- Organização Física e Funcional da Farmácia 

2.1- Localização e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Moderna Padrão da Légua localiza-se na Rua Fonte Velha 23, 

Custóias. Esta existe desde 1935 e as instalações mais recentes foram inauguradas a 

29 de janeiro de 2018 sendo assim, um espaço moderno. Para além disso, beneficia de 

uma boa localização, visto que se encontra perto de várias paragens de autocarro, lojas 

de comércio, vários prédios e uma escola secundária. O pico de atividade diário é 

normalmente ao final da tarde, quando as pessoas regressam do trabalho (ou de outras 

atividades) e aproveitam para ir à Farmácia. 

Os principais utentes da Farmácia são pessoas que já são clientes há muitos 

anos, sendo as pessoas de idade a maior parte de clientes atendidos nesta instituição. 

 A Farmácia Moderna encontra-se aberta de segunda a sexta, das 8:30 até às 

22:30,  e ao sábado ,das 9:00 até às 19:00, havendo um dia a cada 29 dias em que a 

Farmácia se encontra de serviço, estando aberta durante 24 horas. 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Receção de encomendas        

Revisão de Receituário        

Controlo de validades, devoluções        

Preparação de Manipulados        

Determinação de Parâmetros 

Bioquímicos 
       

Observação de Atendimento ao Balcão.        

Atendimento ao Balcão com Supervisão        

Atendimento ao Balcão autónomo.        



 

3 
 

 
Relatório de Estágio Farmácia Moderna Padrão da Légua 
2018/2019 

2.2-  Espaço físico exterior e interior. 

2.2.1 Espaço físico exterior 

 Na fachada da Farmácia Moderna Padrão da Légua (Anexo 1), os utentes podem 

encontrar informações importantes, tais como, o nome do diretor técnico, o horário de 

funcionamento, as escalas de turnos das farmácias do município (Anexo 2). Para além 

das informações essenciais, a Farmácia apresenta também a ‘’cruz verde’’, que indica 

o horário de funcionamento e o nome da Farmácia, encontrando-se iluminado sempre 

que a farmácia se encontra em funcionamento. Todas estas informações são exigidas 

pelo artigo 28º do decreto-lei nº 307/2007 de agosto. [2] 

 A fachada, apresenta uma montra de grande dimensão, onde são expostos 

diversos produtos que variam ao longo do tempo, em função de campanhas 

promocionais e da sazonalidade. 

2.2.2 Espaço físico interior 

Segundo o artigo 29º do Decreto-Lei nº 307/2007 de agosto, as instalações de 

uma farmácia devem garantir a segurança, conservação e preparação de 

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

respetivo pessoal. As instalações devem dispor de, pelo menos, 4 divisões: sala de 

atendimento ao balcão, armazém, laboratório e instalações sanitárias. [2] 

O espaço interior da Farmácia Moderna Padrão da Légua apresenta 3 pisos, no 

piso da entrada encontra-se a zona de atendimento, o armazém, uma área destinada à 

medição de parâmetros bioquímicos, uma instalação sanitária para clientes e um 

gabinete utilizado para consultas de nutrição, podologia e administração de vacinas. No 

1º piso localizam-se os escritórios, o laboratório, a área de lazer, as instalações 

sanitárias para o pessoal da farmácia e uma sala de reuniões (utilizada também para a 

realização de formações). A cave apresenta dois armazéns adicionais onde são 

armazenados arquivos, caixas com sacos de plástico e de papel entre outros. 

Diariamente é efetuado o registo da temperatura local dos termohigrômetros 

presentes na zona de atendimento, armazém, frigorífico e laboratório. 

2.2.2.1 Zona de atendimento ao público 

 A zona de atendimento ao público da Farmácia Moderna Padrão da Légua 

(Anexo 3), encontra-se no piso de entrada. É um espaço amplo e com bastante 

iluminação, constituído por 6 balcões, todos equipados com computadores com o 

Sfarma instalado, impressoras, leitor ótico e gavetas. 
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 Para além dos balcões, este espaço apresenta três expositores centrais, vários 

lineares, tanto atrás dos balcões como nas restantes paredes. Os produtos destes 

lineares inclui Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), produtos de 

cosmética, higiene oral, higiene íntima, suplementos alimentares, veterinária, 

puericultura e ortopedia. O conteúdo de alguns expositores vai variando de acordo com 

a sazonalidade, celebração de certas épocas (ex: Dia do Pai) e campanhas.  

A determinação de parâmetros bioquímicos é feita numa área dentro da zona de 

atendimento ao público (Anexo 4), porém de forma a fazer o cliente sentir-se mais à 

vontade e menos exposto, existe um vidro opaco a separar este espaço. 

2.2.2.2 Armazém 

 O Armazém (Anexo 5) é um espaço localizado atrás da zona de atendimento. 

Devido as instalações relativamente novas, a Farmácia Moderna Padrão da Légua conta 

com 3 robôs, que trabalham em conjunto de forma a ajudar a facilitar o trabalho na 

Farmácia. Dois destes robôs funcionam como armazéns, sendo um deles para 

medicamentos que são dispensados com maior frequência. O terceiro é um robô no qual 

são colocadas as caixas dos medicamentos, que este vai armazenando. Porém, nem 

todos os produtos presentes na Farmácia podem ser armazenados nos robôs, por isso 

o armazém apresenta várias prateleiras, para ser possível guardar todos os produtos, 

onde são organizados os produtos guardados por ordem alfabética e forma 

farmacêutica. Os produtos que precisam de ser conservados no frio estão armazenados 

num frigorífico. 

De realçar que, no armazém existem vários termohigrômetros que são 

verificados diariamente, de forma a garantir que a temperatura de conservação é a 

correta. 

 Nos armazéns que se encontram na cave são armazenados produtos que não 

precisam de controlo térmico e de grande volume, como por exemplo fraldas, e ainda 

expositores antigos, caixas com sacos plástico/papel utilizados nos diferentes balcões. 

2.2.2.3 Laboratório 

 O Laboratório (Anexo 6) localiza-se no 1º andar e destina-se à preparação de 

medicamentos manipulados. Está equipado com todo o material e matéria-prima 

necessária para a preparação correta dos manipulados.  

 Todas as matérias primas encontram-se rotuladas e armazenadas de forma a 

não comprometer a qualidade das mesmas. 



 

5 
 

 
Relatório de Estágio Farmácia Moderna Padrão da Légua 
2018/2019 

2.2.2.4 Escritório 

  O escritório (Anexo 7) localiza-se no 1º andar da farmácia e é neste local onde 

se realizam as funções de gestão e administração, reuniões e encomendas. 

Para além destas atividades é também nesta área que se faz a conferência de 

receituário, a organização das mesmas, entre outras funções da Diretora Técnica.  

O escritório apresenta ainda uma zona de lazer, que é utilizada pelos 

colaboradores da farmácia para refeições e breves intervalos. Esta zona encontra-se 

equipada com uma televisão com imagem das diferentes câmaras de segurança, de 

forma a ser possível voltar ao atendimento em caso de haver clientes a espera. 

2.2.2.5 Gabinete de atendimento personalizado 

  O gabinete de atendimento personalizado (Anexo 8) localiza-se no andar da 

zona de atendimento ao público. Este espaço é utilizado para consultas de nutrição, que 

é um serviço disponibilizado pela farmácia às quintas-feiras de manhã, sendo realizadas 

por uma nutricionista. Para além disso, é também utilizado para consultas de podologia, 

administração de vacinas e para furar orelhas, estando equipado com todo o 

equipamento necessário. 

2.3 Equipamentos 

 Na Farmácia Moderna Padrão da Légua todos os balcões de atendimento estão 

equipados com um computador, uma impressora e um leitor de código de barras.  

A zona de determinação de parâmetros bioquímicos apresenta toda a 

aparelhagem e equipamento necessário para uma determinação eficaz e segura.  

O laboratório encontra-se equipado com todo o material necessário para a 

correta produção de medicamentos manipulados. 

 Em vários locais das instalações existem termohigrômetros de forma a 

monitorizar a temperatura e a humidade da Farmácia. 

 A equipa da Farmácia Moderna Padrão da Légua usufrui de uma mais valia que 

facilita de forma exponencial o armazenamento e a dispensa de medicamentos. A 

farmácia encontra-se equipada com três robôs (Anexo 9): a Fill-in-Box Automated Filling 

System [3]; a Speedbox Channel Filling System [4] e por fim, o Medimat Robotic 

Medication Pack Dispensing System [5] .A Fill-in-Box permite arrumar maior parte dos 

produtos recebidos na encomenda, colocam-se os produtos dentro do robô e ele 

armazena os medicamentos. A Speedbox é um armazém destinado a produtos que 

apresentam maior rotatividade, de forma a que a dispensa de medicamentos seja o mais 



 

6 
 

 
Relatório de Estágio Farmácia Moderna Padrão da Légua 
2018/2019 

eficaz possível. A Medimat é o armazém principal que apresenta mais espaço e é onde 

se encontra armazenada a maior parte dos medicamentos. Para além de armazenarem 

tanto a Speedbox, como a Medimat efetuam a dispensa de medicamentos para 

tabuleiros específicos de cada balcão. 

2.4 Fontes de Informação 

 Segundo o manual das Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), o farmacêutico deve 

ter acesso a uma biblioteca na farmácia atualizada e organizada, com informação sobre 

os medicamentos para que possa esclarecer qualquer dúvida que lhe surja. No processo 

de dispensa de medicamentos, o farmacêutico deve ter acesso a fontes de informação 

física ou eletrónica que contenha informação sobre indicações, contraindicações, 

interações, posologia e precauções com a utilização do medicamento. [6] 

 O artigo 37º do Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de agosto, declara que as 

farmácias têm de dispor da Farmácia Portuguesa, em edição de papel, em formato 

eletrónico ou online, a partir de sítio da Internet reconhecido pelo INFARMED e de outros 

documentos indicados pelo INFARMED. [2] 

3- Recursos Humanos 

De acordo com o artigo 23º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, as 

farmácias têm de dispor obrigatoriamente de, pelo menos, um Diretor Técnico e outro 

farmacêutico.[2] 

 A equipa da Farmácia Moderna é constituída pela gerente, seis farmacêuticos, 

sendo um destes a Diretora Técnica e dois farmacêuticos adjuntos, sendo um destes o 

substituto da Diretora Técnica na ausência da mesma, uma técnica de farmácia, uma 

colaboradora administrativa, responsável pela receção de encomendas, 

armazenamento e verificação de stocks e uma funcionária de limpeza. 

 Durante os seis meses de estágio, percebi que a equipa da Farmácia Moderna 

apresenta boa disposição sem nunca comprometer o profissionalismo, tendo sempre 

como prioridade o bom atendimento e a satisfação do cliente. Toda a equipa foi 

extremamente recetiva, o que facilitou imenso a transição para o estágio. 

4. Gestão da Farmácia 

 A boa gestão e administração é essencial para a sustentabilidade de uma 

Farmácia e permite prestar um melhor serviço para o utente. Nesse sentido o 

farmacêutico deve estar preparado, adquirindo competências, que lhe permitam ser 

uma peça valiosa no processo de gestão. 
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4.1 Sistema Informático 

 Para uma boa organização e gestão de uma farmácia, o sistema informático é 

essencial porque está presente em todos os processos, desde a encomenda e receção 

de produtos, até à gestão de stocks e atendimento. O sistema informático utilizado na 

Farmácia Moderna Padrão da Légua é o Spharma da Softreis, que se encontra instalado 

nos 10 computadores distribuídos pela Farmácia.  

4.2 Gestão de Stocks 

 A correta gestão de stocks é um equilíbrio delicado entre ter o medicamento 

disponível sempre que necessário para os utentes, sem prejudicar financeiramente a 

farmácia.  

Assim, na Farmácia Moderna Padrão da Légua esta gestão é feita através de 

stocks mínimo e máximo definidos na ficha de cada produto, desta forma, quando o 

stock mínimo de um certo produto é atingido o sistema informático elabora 

automaticamente uma sugestão de encomenda.  

4.3 Elaboração de encomendas 

 As encomendas com sugestão são executadas três vezes por dia: de manhã, ao 

meio dia e ao final do dia. Para além destas, são também efetuadas encomendas de 

produtos esgotados, com o objetivo de se adquirir estes produtos logo que estejam 

disponíveis, e as encomendas diretas ao laboratório, de forma a se beneficiar de 

condições especiais. Nas encomendas diretas ao laboratório, é preenchida uma nota de 

encomenda, cujo duplicado é arquivado na farmácia para se comparar com a guia de 

remessa que acompanha a encomenda. 

 No atendimento ao balcão, são ainda efetuadas encomendas via telefone ou via 

internet de produtos pedidos pelos utentes que não se encontrem em stock naquele 

momento. 

 Nos últimos dias de cada mês, é ainda elaborada uma encomenda ao distribuidor 

grossista, Cooprofar, designada 50+ ou plus, que possui condições especiais de 

pagamento. 

4.4- Receção de encomendas 

 Diariamente, a Farmácia Moderna Padrão da Légua recebe várias encomendas, 

dos distribuidores grossistas ou diretamente dos laboratórios, sendo essencial uma 

sistematização da receção, de forma a reduzir ao máximo a ocorrência de erros. 

Começa-se por verificar se a encomenda se destina realmente à farmácia e se está 
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acompanhada de fatura ou guia de remessa. Depois, deve-se conferir se existem 

produtos que necessitem de serem armazenados no frio (2-8ºC), que estão 

acondicionados em contentores identificados, sendo importante dar prioridade à 

receção destes produtos ou colocar no frigorifico à espera da receção.  

 De seguida, procede-se à receção dos restantes produtos no sistema informático 

onde se deve verificar se a quantidade rececionada corresponde à encomendada, a 

integridade das embalagens, os prazos de validade e os preços. Porém, podem existir 

produtos cujo pedido não foi satisfeito, pelo que na fatura está indicado o motivo pelo 

qual o produto não foi enviado. O produto pode se encontrar esgotado, ter sido 

descontinuado, estar em falta ou ter sido retirado do mercado. 

 O somatório dos Preços de Venda à Farmácia (PVF) e das unidades 

rececionadas deve coincidir com o apresentado na respetiva fatura. Após se verificar 

que o total de unidades e o valor total registado corresponde ao total de unidades e ao 

valor faturado, introduz-se o número da fatura no sistema e pode finalizar-se a receção. 

Nos produtos sem Preço de Venda ao Público (PVP) marcado na embalagem, 

deve fazer-se a marcação tendo em conta o PVF, o Imposta Valor acrescentado (IVA) 

aplicável e a margem de comercialização estabelecida pela farmácia. Nestes produtos 

deve-se imprimir uma etiqueta onde se encontra o nome do produto, o Código Nacional 

de Produto (CNP) e o PVP estabelecido. A etiquetagem deve ter alguns cuidados, 

evitando ocultar informações importantes para o utente, como o Prazo de Validade, o 

lote e a constituição, assim como não a parte frontal do produto e a parte escrita em 

braille. 

4.4.1 Receção de Psicotrópicos e estupefacientes 

 Os Psicotrópicos e estupefacientes são fármacos sujeitos a um controlo mais 

rigoroso. Desta forma, quando uma encomenda possui estes produtos, esta contém em 

conjunto com a fatura, um documento de requisição cujo duplicado é enviado ao 

fornecedor, após a Diretora Técnica ou substituto legal ter assinado e carimbado, e o 

original é arquivado na farmácia por um período de três anos.[7] Porém, no caso de 

alguns fornecedores este processo já se encontra informatizado, como por exemplo, na 

Cooprofar o número de requisição de psicotrópicos está indicado na fatura, sendo 

posteriormente verificado pela diretora técnica numa área específica do site do 

distribuidor. 



 

9 
 

 
Relatório de Estágio Farmácia Moderna Padrão da Légua 
2018/2019 

4.4.2 Matérias-primas e reagentes 

 As matérias-primas e os reagentes utilizados na elaboração de manipulados são 

adquiridos a fornecedores autorizados pelo INFARMED, I.P. A receção destes produtos 

é semelhante à dos restantes produtos, sendo que estes produtos devem vir 

acompanhados pelo boletim de análise, que deve estar conforme a respetiva monografia 

existente na Farmacopeia Portuguesa. De seguida, é necessário registar a entrada da 

matéria-prima no programa Manipulados, com origem, prazo de validade e o lote do 

produto para que seja possível proceder ao registo dos manipulados corretamente. O 

armazenamento deve ser feito no laboratório em local apropriado e o boletim de análise 

arquivado em dossier próprio. [8] 

4.4.3 Reservas 

 As reservas são produtos encomendados, que resultam de pedidos ou receitas 

pendentes de utentes que, no momento da sua receção e introdução no sistema 

informático, emitem um alerta que indica que o produto se encontra reservado. Assim, 

estes produtos são identificados com o nome do utente e data de reserva e são 

armazenados numa zona especifica para as reservas, de forma a que, no momento do 

levantamento, seja mais fácil encontrar os produtos.  

Para além do alerta, o sistema informático permite também enviar uma 

mensagem SMS para o telemóvel do utente a informar que o produto já se encontra 

disponível para ser levantado.  

4.4.4 Via Verde do Medicamento 

 É um projeto que se estendeu a todo o território continental, a partir do dia 15 de 

fevereiro de 2016, e foi implementado na Região Autónoma da Madeira no dia 20 abril 

de 2018. 

 Foi resultado da colaboração entre o INFARMED, I.P com as associações 

profissionais do setor do medicamento, nomeadamente, a APIFARMA, a GROQUIFAR, 

a Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a Associação de Farmácias de Portugal 

(ANF). O projeto consiste numa alternativa de aquisição de medicamentos incluídos, 

que pode ser utilizada quando a Farmácia não tem stock do medicamento desejado. [37] 

 Assim, a Farmácia faz a encomenda por Via Verde do Medicamento (VVM) ao 

distribuidor aderente, com base numa receita médica válida. O pedido é processado 

pelo distribuidor, que apresenta um stock reservado para pedidos da VVM atribuído pelo 

titular da AIM do medicamento, e de seguida o produto é enviado para a farmácia. [37] 
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4.5 Devoluções e reclamações 

 Na receção de encomendas podem ser identificadas diferentes não 

conformidades que podem levar à elaboração de uma reclamação ou à devolução de 

produtos. Isto acontece em situações em que: os produtos sejam faturados e não são 

enviados, os produtos não são faturados e são enviados, produtos cuja embalagem se 

encontra com integridade comprometida, prazos de validade curtos ou a expirar, e 

pedidos de recolha pelo fabricante ou distribuidor dos produtos ou pelo INFARMED. 

 A nota de devolução é criada no sistema informático, sendo impressa em 

duplicado e envidada ao distribuidor juntamente com os produtos, devidamente 

assinada e carimbada pelo responsável da devolução. A nota de devolução possui 

informações como o número da fatura em que o produto entrou no sistema, a 

identificação do produto, a quantidade, o PVF, a data de devolução e o motivo da 

devolução.  

 Aquando da resolução da devolução, estas podem ser aceites pelo distribuidor 

e enviadas para a farmácia sob a forma de nota de crédito ou de produtos. Caso não 

sejam aceites, os produtos são reenviados para a farmácia e são definidas como 

‘’perdas’’ que se traduzem em prejuízo para a mesma. 

4.6 Gestão e controlo de prazos de validade 

 A gestão e controlo de prazos de validade é extremamente importante para que 

não se comprometa a qualidade, a segurança e eficácia do medicamento, e para evitar 

a dispensa de medicamentos e produtos de saúde com um prazo de validade curto ou 

ultrapassado.  

De forma a evitar estas situações, o controlo de prazos de validade é efetuado 

com o auxílio do sistema informático a partir do qual se imprime, mensalmente, uma 

listagem de todos os medicamentos e produtos de saúde cujo prazo de validade expire 

em três meses. Os prazos de validade são conferidos manualmente, registando-se 

sempre a validade com o prazo mais curto, sendo que os produtos de que o respetivo 

prazo de validade termine no mês seguinte, são separados para serem devidamente 

devolvidos ao distribuidor, acompanhados da nota de devolução, mais especificamente 

o original e o duplicado devidamente assinado e carimbado. 
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5- Classificação dos produtos existentes na Farmácia. 

5.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

 De acordo com o artigo 114º do Decreto-Lei nº176/2006 são Medicamentos 

Sujeitos a receita médica (MSRM) os medicamentos que preencham pelo menos uma 

das seguintes condições: [9] 

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

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

vigilância médica; 

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

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

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

atividade ou reações adversas seja, indispensável aprofundar; 

• Se destinem a ser administrados por via parentérica;  

5.2 Medicamentos não sujeitos  a receita médica 

Segundo o artigo 115º do Decreto-Lei nº 176/2006 são medicamentos não 

sujeitos a receita médica os medicamentos que não preenchem as condições previstas 

no artigo 114º, sendo estes considerados medicamentos de venda livre. [9] 

 A automedicação é a utilização de MNSRM, de forma responsável, no alívio e 

tratamento de problemas de saúde ligeiros e sem gravidade, com o aconselhamento 

opcional de um profissional de saúde. A utilização de MNSRM na automedicação está 

limitada às indicações terapêuticas que se incluam na lista de situações passíveis de 

automedicação. [10]  

5.3 Medicamentos Genéricos 

 É definido pelo Decreto-Lei nº 176/2006 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 já tenha sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados. [9] 

 Na Farmácia Moderna Padrão da Légua, os medicamentos genéricos são 

dispensados em maior quantidade, sendo que os laboratórios que estão presentes em 

maior quantidade são Sandoz ®, Mylan ®, Krka ®, Generis ® e Farmoz ®. 



 

12 
 

 
Relatório de Estágio Farmácia Moderna Padrão da Légua 
2018/2019 

5.4 Medicamentos Manipulados 

Considera-se um medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou 

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

A fórmula magistral define-se como o medicamento preparado em farmácia de oficina 

ou nos serviços farmacêuticos segundo receita que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina.  O preparado oficinal define-se como qualquer medicamento 

preparado segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um 

formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, 

destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou 

serviço. [11] 

O preço deste tipo de medicamentos obedece ao estabelecido pela Farmácia e 

é calculado com base nos honorários da preparação, matérias-primas, materiais de 

embalagem, uma taxa fixa de 1.3 e o valor do IVA aplicável (6%). [12] 

Os medicamentos manipulados podem ser comparticipados pelo Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) na presença de uma das seguintes circunstâncias: [13] 

• Na inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com a mesma 

substância ativa, na mesma forma farmacêutica. 

• No caso de existir uma lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados 

industrialmente. 

• Em situações em que é necessário adaptar a dosagem, ou a forma 

farmacêutica, às carências terapêuticas de populações específicas, como a 

pediatria e a geriatria. 

O Decreto-Lei nº 106-A/2010, define que os medicamentos manipulados constantes 

da lista em anexo do Despacho nº 18694/2010 são comparticipados em 30% do seu 

preço. [13] 

Durante o estágio tive oportunidade de preparar alguns manipulados entre os quais, 

solução de minoxidil, vaselina salicilada a 6%, solução alcoólica saturada com ácido 

bórico, entre outros. 

5.5 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

O Decreto-Lei nº148/2008 define Medicamento Veterinário como toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças ou sintomas em animais, ou que possa ser utilizada 

ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário 
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ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir 

ou modificar funções fisiológicas. [14] 

Estes produtos encontram-se num expositor dedicado apenas a produtos e 

medicamentos de uso veterinário. Os produtos mais procurados nesta área são os 

desparasitantes internos e externos, e os contracetivos orais. 

5.6 Suplementos Alimentares 

O Decreto-Lei 136/2003 define suplementos alimentares como os géneros 

alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar 

normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes, 

ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, 

comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas 

e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-

gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em 

unidades medidas de quantidade reduzida. [15] 

 A maior parte destes produtos são não sujeitos a receita médica e são uma parte 

importante da farmácia comunitária devido à elevada procura por este tipo de produtos. 

5.7 Produtos dietéticos e Produtos para alimentação especial 

 Os produtos dietéticos são definidos como produtos sujeitos a processamento 

ou formulação especial de forma a satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes 

com condições fisiológicas especiais. [16]  

 Os produtos para alimentação especial são definidos como produtos que se 

distinguem dos gêneros alimentícios de consumo corrente devido a processos de fabrico 

ou formulação especial, e podem ser indicados em determinadas situações, 

nomeadamente: [17]  

• Pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontrem alterados; 

• Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse 

facto, podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de 

determinadas substâncias contidas nos alimentos; 

• Lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde:  

5.8 Medicamento à base de plantas 

 O Decreto-Lei 176/2006 define medicamentos à base de plantas como qualquer 

medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas, ou uma 
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ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais 

preparações à base de plantas. [9]  

Um exemplo deste tipo de medicamentos com uma elevada procura é o 

Valdispert, que é utilizado em casos de ansiedade e dificuldade em adormecer. 

5.9 Medicamentos Homeopáticos 

 É definido pelo Decreto-Lei 176/2006 como um medicamento obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia 

utilizada de modo oficial num Estado Membro, e que pode conter vários princípios. [9] 

Na Farmácia Moderna Padrão da Légua estes produtos não são 

comercializados. 

5.10 Dispositivos Médicos 

 Segundo o Decreto-Lei 145/2009 um ‘’dispositivo médico é qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente 

ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado 

especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o 

bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, 

embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a 

ser utilizado em seres humanos para fins de’’: [18] 

a) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

b) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou 

de uma deficiência; 

c) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

d) Controlo da conceção; 

Na Farmácia Moderna Padrão da Légua, existe uma grande diversidade de 

dispositivos médicos, entre os quais, material ortopédico, preservativos, seringas, etc. 

5.11 Produtos cosméticos  

 Os produtos cosméticos são definidos pelo Decreto-Lei nº 189/2008 como 

qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas 

partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistema piloso e 

capilar, unhas, lábio e órgãos genitais externos ou com os dentes e as mucosas bucais, 
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com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto e/ou proteger ou manter em bom estado e/ou corrigir os odores corporais. [19] 

 Estes tipos de produtos estão presentes em grande número na Farmácia 

Moderna Padrão da Légua, sendo que as principais marcas comercializadas são a 

Bioderma®, a Uriage®, a Lierac®, La Roche-Pousay®, a Eucerin®, a SVR®, a Barral®, 

a René Furterer®, a Filorga® e a Papillon®. Existem também os produtos para a higiene 

íntima, sendo a Lactacyd®  uma das marcas com mais vendas neste tipo de produtos. 

 Durante o atendimento ao balcão, o aconselhamento de produtos cosméticos foi 

o que provocou mais dificuldade devido, há existência de diferentes marcas e de gamas 

extensas que por vezes tornava difícil escolher o produto mais adequado para o utente 

em causa. Em grande parte destes casos, tentava aconselhar mais produtos da 

Bioderma® já que foi uma das marcas que durante o estágio tive a oportunidade de 

presenciar uma formação. 

6. Dispensa de Medicamentos 

6.1 Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

A Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio regime jurídico a que obedecem as 

regras de prescrição de medicamentos, os modelos de receita médica e as condições 

de dispensa de medicamentos, define as obrigações de informação a prestar aos 

utentes. [20] 

Segundo o Despacho nº 15700/2012, no momento da dispensa, o farmacêutico 

deve garantir a inscrição no verso da receita da receita manual ou da receita eletrónica 

materializada, preferencialmente de forma impressa, a seguinte informação:[21] 

a) Identificação da farmácia; 

b) Assinatura do farmacêutico; 

c) Data da dispensa dos medicamentos na farmácia; 

d) Preço total de cada medicamento dispensado, valor total da receita, encargo do 

utente em valor por medicamento e respetivo total, comparticipação do Estado 

em valor por medicamento e respetivo total, número de registo dos 

medicamentos dispensados em carateres e códigos de barras; 

e) Espaço onde conste a frase: ‘’Declaro que me foram dispensadas as nn,nn 

embalagens de medicamentos constantes na receita e prestados os conselhos 

sobre a sua utilização’’; 

f) Espaço dedicado à declaração pelo utente em relação ao não exercício do direito 

de opção: ‘’Declaro que não exerci direito de opção’’; 
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g) Espaço dedicado à declaração pelo utente do seu direito de opção: ‘’Declaro que 

exerci o direito de opção para medicamento com preço superior ao 5º 

medicamento mais barato’’ 

h) Espaço dedicado à declaração pelo utente do seu direito de opção no caso de 

prescrição com justificação técnica destinada a assegurar a continuidade 

terapêutica de tratamento superior a 28 dias: ‘’Declaro que exerci direito de 

opção por medicamento mais barato que o prescrito para continuidade 

terapêutica de tratamento  superior a 28 dias’’ 

i) No verso da receita a farmácia deverá apor ainda o respetivo carimbo de 

identificação. 

6.1.1 Tipos de Receitas Médicas 

Em Portugal para efeitos de comparticipação são aceites três tipos de receitas, 

sendo estes, a receita manual, a receita eletrónica materializada e a receita eletrónica 

desmaterializada. [22] 

 As prescrições materializadas, podem dar origem a diferentes tipos de receitas, 

sendo possível a aplicação de regras distintas, como por exemplo: [22] 

• RN- Prescrição de medicamentos; 

• RE- Prescrição de psicotrópicos e estupefacientes; 

• MM- Prescrição de medicamentos manipulados; 

• MDT- Prescrição de produtos dietéticos; 

• MDB- Prescrição de produtos para autocontrolo da diabetes mellitus; 

Nas prescrições desmaterializadas, consoante o tipo de medicamento/produto a 

prescrição dá origem a diferentes tipos de linhas de prescrição, sendo possível a 

aplicação de regras distintas, como por exemplo: [22] 

• LN- Linha de prescrição de Medicamentos; 

• LE- Linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes; 

• LMM- Linha de prescrição de medicamentos manipulados; 

• LMDT- Linha de prescrição de produtos dietéticos; 

• LMDB- Linha de prescrição de produtos de autocontrolo de diabetes mellitus; 

Medicamentos que possuam substâncias ativas classificadas como 

estupefacientes ou psicotrópicos, medicamentos manipulados,  produtos dietéticos e 

produtos destinados ao autocontrolo de diabetes são, obrigatoriamente, prescritos 

isoladamente e têm de ser prescritos com a respetiva designação anteriormente 

descrita. [22] 
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A prescrição de medicamentos, incluindo os psicotrópicos, estupefacientes e 

manipulados é, obrigatoriamente, realizada por via eletrónica. Desta forma, a prescrição 

manual pode ser, excecionalmente, efetuada por via manual em quatro situações, sendo 

estas, uma falha do sistema informático, a inadaptação do prescritor, previamente 

confirmada e validade anualmente pela respetiva Ordem profissional, prescrição ao 

domicílio ou se o volume de receitadas prescritas for inferior a 40 receitas mensais. [20] 

A prescrição de medicamentos deve obedecer, um conjunto de regras, que 

podem variar tendo em conta o tipo de receita médica.  

Na prescrição eletrónica desmaterializada cada linha de prescrição pode conter 

duas embalagens de medicamentos destinados a tratamentos de curta ou média 

duração, até seis embalagens de medicamentos destinados a tratamentos de longa 

duração, e até 4 embalagens no caso do medicamento prescrito se apresentar sob a 

forma de embalagem unitária. [22] 

A prescrição eletrónica materializada, tem uma validade de 30 dias seguidos, a 

partir da data da sua emissão, ou pode ser renovável com uma validade até 6 meses 

sendo necessário até 3 vias da receita. A prescrição manual, tem uma validade de 30 

dias seguidos, contados a partir da data de emissão. Em cada receita podem ser 

prescritos até 4 medicamentos distintos, sendo que, podem ser prescritas no máximo 2 

embalagens por medicamento e no total 4 embalagens por receita. No caso dos 

medicamentos prescritos, se apresentarem sob a forma de embalagem unitária, podem 

ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento. [22] 

A prescrição de medicamentos inclui, obrigatoriamente, a Designação Comum 

Internacional (DCI), a forma farmacêutica, a dosagem, o tamanho da embalagem, a 

posologia e o número de embalagens, permitindo desta forma ao utente exercer o seu 

direito de opção. Contudo, a prescrição pode incluir a denominação comercial do 

medicamento, por marca ou indicação do nome do titular da Autorização de Introdução 

no Mercado (AIM), nas seguintes situações: [22] 

a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreitos- constantes da lista 

definida pelo Infarmed; 

b) Funda suspeita, previamente reportada ao Infarmed, de intolerância ou reação 

adversa a um medicamente com a mesma substância ativa, mas identificado por 

outra denominação comercial; 

c) Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias; 
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6.1.2 Validação de Receitas 

Segundo a Portaria nº 137/2012 uma receita manual só é válida se incluir a 

vinheta identificativa do local de prescrição, se aplicável; a vinheta identificativa do 

médico prescritor; identificação da especialidade médica, se aplicável, e contato 

telefónico do prescritor; identificação da exceção, que justifica a prescrição manual; 

nome e número de utente e de beneficiário de subestima, sempre que aplicável; 

entidade financeira responsável, referência ao regime especial de comparticipação de 

medicamentos, identificado pela letra ‘’R’’; denominação comum internacional da 

substância ativa; dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem; número de 

embalagens; data de prescrição e assinatura do prescritor. [20] 

6.1.3 Sistemas de Comparticipações de Medicamentos 

 Segundo o Decreto-Lei nº48-A/2010, a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos é fixada de acordo com quatro escalões: [23] 

a) Escalão A: Comparticipação de 95% do PVP do medicamento; 

b) Escalão B: Comparticipação de 69% do PVP do medicamento; 

c) Escalão C: Comparticipação de 37% do PVP do medicamento; 

d) Escalão D: Comparticipação de 15% do PVP do medicamento; 

Os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que pertencem aos diferentes 

escalões de comparticipação são definidos pela Portaria nº 924-A/2010. 

A comparticipação de medicamentos é efetuada através de um regime geral ou 

de um regime especial, no caso de utentes pensionistas e no caso de utentes portadores 

de patologias especiais abrangidas por este regime, que são definidas por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da saúde, como o Despacho nº 11387-

A/2003 no caso de lúpus, hemofilia ou hemoglobinopatias.[24] No regime especial, a 

comparticipação do Estado no preço é acrescida de 5% nos medicamentos integrados 

no escalão A e 15% nos escalões B, C e D para os pensionistas cujo rendimento total 

anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil 

transato, ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este 

ultrapassar aquele montante. [23] [25] 

Existem ainda alguns utentes que possuem sistemas de complementaridade à 

comparticipação do SNS, acumulando assim uma segunda comparticipação resultante 

de uma entidade da qual o utente é beneficiário. Alguns exemplos destes sistemas de 

complementaridade são, os Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos 

Bancários do Norte (SAMS-Norte) e os Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos 
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(SSCGD). Aquando da dispensa de receitas eletrónicas materializadas ou receitas 

manuais é necessário fotocopiar a receita juntamente com o cartão de beneficiário do 

utente, que no processo mensal de envio de receituário, é enviada para a entidade 

responsável pela complementaridade, enquanto o original segue com o restante 

receituário do SNS. Se a prescrição for uma receita eletrónica desmaterializada é 

impresso um talão que apresenta o nome do utente, o nº de beneficiário, o código e o 

códigos dos medicamentos dispensados, o encargo por medicamento e total do utente, 

o encargo por medicamento e total referente a comparticipação do Estado, o encargo 

por medicamento e total referente ao sistema de complementaridade e deve ser 

assinado pelo utente. Estes talões são organizados em lotes que são enviados, no 

processo mensal de envio de receituário, para as entidades responsáveis pela 

complementaridade.  

6.1.4 Sistema de Preços de Referência 

 O Sistema de Preços de Referência abrange os medicamentos comparticipados, 

prescritos no âmbito do SNS, e para os quais já existem medicamentos genéricos 

autorizados, comparticipados e comercializados. Este sistema estabelece um valor 

máximo a ser comparticipado, correspondendo ao escalão ou regime de 

comparticipação aplicável calculado sobre o preço de referência ou igual ao Preço de 

Venda ao Público do medicamento, conforme o que for inferior, para cada grupo 

homogéneo. O INFARMED, I.P, define e publica as listas de grupos homogéneos, até 

ao 15º dia do último mês de cada trimestre civil, sendo que o preço de referência vai 

corresponder à média dos cincos preços mais baixos dos medicamentos que integram 

o grupo. 

6.2 Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são alvo de muita atenção por 

parte das entidades competentes possuindo um controlo amplamente legislado e muito 

restrito. Desta forma, na dispensa destes medicamentos, aquando do registo da venda, 

é exigido o número da receita, o nome do médico prescritor, os dados do doente, 

nomeadamente, a morada e o nome, e a identificação do adquirente tendo este que 

apresentar um documento de identificação, como por exemplo, o cartão de cidadão ou 

a carta de condução. De seguida, esta informação é impressa e arquivada, durante um 

período de três anos, uma reprodução em papel ou em suporte informático das receitas 

que incluam este tipo de medicamentos, ordenadas por data de aviamento. [20] 
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6.3 Manipulados 

 Os medicamentos manipulados têm de ser prescritos isoladamente. No Anexo 

do Despacho nº 18694/2010 constam os medicamentos manipulados comparticipados. 

No caso de a prescrição ser efetuada em campo de texto livre não é possível 

comparticipar o medicamento manipulado, independentemente de o medicamento em 

causa constar do Despacho referido. [22] 

6.4 Conferência e Faturação Receituário 

 A conferência de receituário inicia-se no momento da dispensa, quando a 

prescrição médica é apresentada ao farmacêutico/técnica, e caso seja detetada alguma 

inconformidade, esta possa ser rapidamente resolvida. Ao longo do mês, com a ajuda 

do sistema informático Spharma e após a digitalização das receitas, efetua-se a 

verificação das receitas de forma a assegurar que todas as receitas se encontram válida 

e os medicamentos foram corretamente dispensados. 

 Após a conferência com auxílio do sistema informático, as receitas manuais e as 

receitas eletrónicas materializadas são agrupadas de acordo com o regime de 

comparticipação, ou seja, regime geral e os diferentes regimes especiais do SNS e 

outras entidades responsáveis pela complementaridade, em lotes de 30 receitas. À 

medida que se vão completando os lotes, procede-se à impressão do respetivo ‘’Verbete 

de Identificação de Lote’’, que é anexado a cada lote devidamente assinado e 

carimbado. As receitas eletrónicas materializadas são organizadas em dois tipos de 

lotes, o lote tipo 99 que inclui as receitas eletrónicas materializadas dispensadas sem 

erros, e o lote tipo 98 que inclui as receitas eletrónicas materializadas dispensadas com 

erros. As receitas eletrónicas desmaterializadas não são conferidas manualmente, 

porém o sistema informático agrupa estas receitas em dois lotes, o lote tipo 97, que 

inclui as receitas sem papel dispensadas sem erros, e o lote tipo 96, que inclui as 

receitas sem papel que foram dispensadas com erros. No caso das receitas eletrónicas 

desmaterializadas com complementaridade, os talões impressos aquando da dispensa 

de medicamentos, são organizados por organismo responsável pela 

complementaridade, não havendo limite de receitas por lote. [26] 

No fim de cada mês, procede-se ao fecho dos lotes de acordo com o organismo 

de comparticipação. Para o receituário do SNS é emitido um documento ‘’Relação 

Resumo de Lotes’’ referente a todos os lotes faturados e ainda uma fatura que 

discrimina cada regime e os valores comparticipados. Estes documentos são enviados 

para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) da Administração Central do Sistema 

de Saúde (ACSS) em conjunto com o receituário numa caixa identificada externamente 
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por um número de identificação da farmácia até ao dia 10 do mês seguinte, uma via 

desta documentação é enviada e uma segunda via fica arquivada na farmácia, por um 

período de 10 anos. [27] Concluída a validação do receituário enviado, o CCF envia, ou 

disponibiliza no respetivo portal, à Autoridade Regional de Saúde competente, para 

efeitos de validação e pagamento a informação mensal das faturas recebidas, o 

resultado da conferência, e as notas de créditos ou de débito. No dia 10 do mês seguinte 

ao do envio mensal da fatura mensal, o Estado, através da ARS ou de terceiro, procede 

ao pagamento do valor da fatura mensal, entregue no mês anterior corrigido do valor 

das retificações, através transferência para uma conta bancária indicada pela 

farmácia.[38] 

No caso das entidades de complementaridade é emitido um documento geral de 

‘’Protocolo de Envio de Faturação à Associação de Farmácias de Portugal (AFP)’’ que 

contem um resumo de todas as entidades e respetivos valores. Este documento é 

enviado para a AFP que se encarrega de enviar para as respetivas entidades e de 

proceder ao pagamento do valor da faturação mensal. 

6.5 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 Estes medicamentos podem ser facilmente adquiridos, tanto numa farmácia, 

como noutro estabelecimento legalmente habilitado para a sua venda. O papel do 

farmacêutico/técnico é fundamental, de forma a promover a utilização segura dos 

medicamentos. 

 A indicação farmacêutica é o ato profissional pelo qual o profissional se 

responsabiliza pela seleção de um medicamento não sujeito a receita médica e/ou 

medidas não farmacológicas, de forma a aliviar ou resolver um problema de saúde de 

caráter não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente relação com 

manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente. É essencial 

estabelecer uma comunicação com o doente de forma recolher informação sobre os 

sintomas ou motivo de consulta do farmacêutico, a duração do problema de saúde, 

existência de sintomas associados, os medicamentos que o utente esteja a tomar e 

outros problemas de saúde. Após a obtenção de toda a informação necessária, o 

farmacêutico pode indicar uma opção terapêutica de forma a tratar ou aliviar os 

sintomas, como a indicação de um medicamento não sujeito a receita médica ou 

medidas não farmacológicas, oferecer serviços de cuidados farmacêuticos ou ainda 

encaminhar o doente ao médico ou a outro profissional de saúde, no caso de considerar 

que a situação não se trata de um transtorno menor. Por fim, se possível, deve ser 

realizada a avaliação dos resultados clínicos. [6]   
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Durante o estágio o aconselhamento de MNSRM foi um grande desafio, e 

agradeço desde já a todos os colaboradores da Farmácia Moderna Padrão da Légua 

por todo o apoio, desde perceber os sintomas que o utente apresentava até selecionar 

o MNSRM que fosse mais adequado para a situação. 

7. Serviços Farmacêuticos 

7.1 Determinação da Glicémia 

 É uma determinação efetuada com alguma frequência na Farmácia Moderna 

Padrão da Légua, que é importante para o autocontrolo da diabetes e na identificação 

precoce de indivíduos com risco de diabetes, de modo a prevenir ou a atrasar as 

complicações da doença. 

 Um cuidado a ter antes de determinar a glicémia é perguntar ao utente se se 

encontra em jejum ou não, já que é este um fator que influencia os valores obtidos. A 

medição é feita sempre com luvas e deve-se limpar o dedo do utente com um pedaço 

de algodão com álcool etílico 96º. Após a obtenção dos resultados, procede-se à 

interpretação dos valores obtidos com base nos valores de referência (Tabela 2.). [28] 

Tabela 2- Valores de referência de glicose no sangue 

 
Glicémia em jejum 

(mg/dL) 

Glicémia pós-prandial 

(mg/dL) 

Hipoglicémia <70 <70 

Normal 70-100 70-140 

Pré-Diabetes 100-126 140-200 

Diabetes > 126 >200 

 

7.2 Determinação da Pressão Arterial 

 É a determinação feita com maior frequência na Farmácia Moderna Padrão da 

Légua, e é fundamental para o autocontrolo da hipertensão e para identificar 

precocemente indivíduos suspeitos de hipertensão, de modo a prevenir ou atrasar as 

complicações da doença. 

 Antes da determinação, deve-se garantir que o cliente se encontra confortável e 

descansado, e para este efeito podemos deixar o paciente a descansar na zona 

dedicada à medição dos parâmetros bioquímicos. Após a medição, deve proceder-se à 

interpretação dos resultados obtidos tendo em conta os valores de referência de 

Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD) (Tabela 3). [29] 
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Tabela 3- Valores de referência de Pressão Arterial 

 PAS (mmHg)  PAD (mmHg) 

Ótima <120 e < 80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alto 130-139 e/ou 85-89 

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

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

Hipertensão grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

 

7.3 Determinação de Colesterol Total e Triglicerídeos  

Dos parâmetros bioquímicos determinados na Farmácia Moderna Padrão da 

Légua, o colesterol total e os triglicerídeos, são os medidos com menos frequência. 

Porém, a sua medição é importante como uma medida de controlo e na identificação 

precoce de indivíduos com risco de doença cardiovascular. 

 Na Farmácia Moderna Padrão da Légua, as determinações destes parâmetros 

são executadas no mesmo aparelho, Accutrend Plus, cuja amostra é obtida por punção 

capilar, sendo por isso fundamental o uso de luvas. Deve-se salientar que a 

determinação de triglicerídeos só é possível após um jejum de 12 horas. 

 Após a determinação, deve-se proceder à interpretação dos valores obtidos 

tendo em conta os valores de referência (Tabela 14). [30] 

Tabela 4- Valores de referência de Colesterol Total e Triglicerídeos 

 Valores Recomendados (mg/dL) 

Colesterol Total <190 

Triglicerídeos <150 

 

7.4 Valormed 

 A  Valormed, criada em 1999, constitui uma sociedade sem fins lucrativos que 

tem como responsabilidade a gestão dos resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso. É resultado da colaboração entre a indústria farmacêutica, 

distribuidores e farmácias. [31] Disponibilizando aos cidadãos, através de contentores 

que se encontram nas farmácias, um sistema cómodo e seguro para se livrarem deste 

tipo de resíduo, que deve ser considerado um resíduo especial, e por essa razão 
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recolhido seletivamente e sob controlo farmacêutico para depois ser processado em 

estações de processamento de tratamento adequadas. [32] 

 Na Farmácia Moderna Padrão da Légua, estes contentores encontram-se 

sempre disponíveis para a recolha de medicamentos fora do prazo de validade dos 

utentes, e quando estes se encontram completos são fechados e recolhidos pelos 

distribuidores grossistas das farmácias. Neste processo, ocorre o preenchimento de 

uma ficha em quadruplicado, para que uma cópia fique no contentor, outra na farmácia, 

outra com o distribuidor e a última com a Valormed. 

7.5 Reciclagem de radiografia 

 A reciclagem de radiografias é uma iniciativa da Assistência Médica 

Internacional, que anualmente realiza a Campanha de Reciclagem de Radiografias. As 

radiografias recolhidas são radiografias com mais de 5 anos ou sem valor de 

diagnóstico. Esta iniciativa visa evitar a deposição das radiografias em aterros, já que 

pode ser um poluente, e obter prata reduzindo a necessidade de extração da natureza 

deste material. De realçar que só se deve recolher a radiografia em si, não sendo aceite 

relatórios, envelopes ou folhas de papel. [33] 

7.6 Agulhão 

 A Farmácia Moderna Padrão da Légua faz parte de um projeto-piloto inovador, 

lançado pela AFP, nas farmácias portuguesas designada ‘’Seringas no Agulhão’’, que 

consiste na instalação de um contentor, o Agulhão, nas farmácias e conta com a 

parceria de uma empresa especializada em gestão de resíduos hospitalares, a 

Stericycle.[34] 

 Até à criação deste projeto os diabéticos tinham dificuldade em depositar, de 

forma segura, os resíduos dos produtos que utilizam. Assim, a iniciativa ‘’Seringas no 

Agulhão’’ pretende responder a uma necessidade dos cidadãos, oferecendo-lhes uma 

rede de recolha e gestão de agulhas, lancetas e seringas. [35] 

8 Farmacovigilância 

 A Farmacovigilância é o conjunto de atividades relacionadas com a deteção, 

avaliação, compreensão e prevenção de reações adversas a medicamentos, visando 

melhorar a segurança dos medicamentos, em defesa do utente e da Saúde Pública. O 

Sistema Nacional de Farmacovigilância, criado em 1992, é constituído pela Direção de 

Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, I.P., que o coordena, e por nove 

Unidades Regionais de Farmacovigilância: em Guimarães, no Porto, Coimbra, Covilhã, 

Lisboa, Évora, Faro, Ponta Delgada e Funchal, sendo que cada Unidade Regional de 
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Farmacovigilância promove ações de formação junto dos notificadores e avalia as 

notificações de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) ocorridas nos respetivos 

concelhos. Os casos de Reações adversas a medicamentos ocorridos em Vila Real e 

Bragança são processados no Infarmed. [36] 

 Apesar de qualquer medicamento que é autorizado ser sujeito a estudos 

rigorosos, designados por ensaios clínicos, que comprovam a sua qualidade, eficácia e 

segurança. Estes estudos permitem detetar as reações adversas, também designados 

por efeitos adversos, mais frequentes, no entanto, podem existir reações adversas ou 

de aparecimento tardio, que podem não ser detetadas durante a fase experimental do 

medicamento. Por esta razão, as notificações de RAM são fundamentais, de forma a 

garantir a monitorização contínua eficaz da segurança dos medicamentos existentes no 

mercado, permitindo identificar reações adversas desconhecidas, quantificar e/ou 

melhor caracterizar reações adversas previamente identificadas e implementar medidas 

que permitam minimizar o risco da sua ocorrência.[36] 

 A notificação de suspeitas de reações adversas pode ser efetuada por qualquer 

profissional de saúde (médico, farmacêutico, enfermeiro, médico dentista, técnico de 

farmácia, ou outro) e qualquer cidadão, quer seja o doente que sofreu a reação adversa, 

quer seja um familiar ou cuidador. [36]  

9. Formação Complementar 

 As formações são importantes porque permitem aos farmacêuticos manter o seu 

conhecimento atualizado, já que o conhecimento científico é algo que está em constante 

evolução. 

 Durante o estágio na Farmácia Moderna Padrão da Légua, tive a oportunidade 

de presenciar algumas formações, entre as quais: 

• Gama de produtos de cosméticos e produtos de higiene corporal da Bioderma®; 

• Gama de produtos de proteção solar da ISDIN®; 

• Suplementos alimentares Solgar®; 

• Produtos de cuidados ortopédicos da Prim®; 
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Parte II- Projetos desenvolvidos 

1- Rastreio da Hipertensão Arterial 

1.1 Enquadramento do Projeto 

Em 2015, estimou-se que a prevalência global de hipertensão é de 1.13 mil 

milhões. A prevalência em adultos é de entre 30-45%, com prevalência de 24% em 

homens e de 20% em mulheres, sendo que é uma patologia mais comum em idades 

mais avançadas, apresentando uma prevalência superior a 60% em pessoas com idade 

superior a 60 anos. À medida que a população envelhece e adota hábitos de vida mais 

sedentário, a prevalência da hipertensão vai continuar a aumentar, projetando-se que 

em 2025 possa aumentar em 15-20%. [39] 

Em Portugal, as doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de 

morte. Sendo o fator de risco mais prevalente, na população portuguesa, a hipertensão 

arterial, é de extrema importância que se obedeça a um processo criterioso e rigoroso 

de avaliação, diagnóstico e classificação desta doença. 

Assim, é importante a existência de iniciativas que visam sensibilizar a população 

para a importância da adoção de hábitos de vida saudáveis, de forma a prevenir a 

Hipertensão Arterial. Em caso de pessoas já medicadas, é essencial realçar a 

importância da adesão à terapêutica e do controlo da patologia. 

1.2 Introdução  

1.2.1 Hipertensão Arterial – Definição e Diagnóstico 

Segundo a Direção-Geral de Saúde a Hipertensão arterial é definida como ‘’a 

elevação persistente, em várias medições e em diferentes ocasiões, da PAS igual ou 

superior a 140 mmHg e/ou da PAD igual ou superior a 90 mmHg’’. [40] 

Para o diagnóstico de Hipertensão Arterial, a pressão arterial tem de se manter elevada 

nas medições realizadas, em pelo menos, duas consultas, com um intervalo de pelo 

menos uma semana entre cada consulta. A definição apresentada é válida para pessoas 

de idade igual ou superior a 18 anos, que não se encontrem sujeitas a tratamento 

farmacológico anti-hipertensor e que não apresentem patologia aguda concomitante. 

Esta definição exclui as grávidas. Segundo a Norma 020/2011 da Direção-Geral de 

Saúde, atualizada em 2013, os valores de referência para diagnóstico de Hipertensão 

Arterial variam tendo em conta o tipo de medição, e estes valores são: (Tabela 5) [40} 
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Tabela 5- Valores de referência consoante tipo de medição 

Tipos de Medição PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Consultório 140 90 

24 Horas 

Global (24h) 125-130 80 

Período do dia 

(7h-23h) 
130-135 85 

Período da 

noite (23h-7h) 
120 70 

Automedição no domicílio 130-135 85 

 

A hipertensão arterial pode ser classificada em três graus, sendo que os valores 

de referência para cada grau, são: (Tabela 6) [40] 

Tabela 6- Valores de referência de Pressão Arterial 

 PAS (mmHg)  PAD (mmHg) 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alto 130-139 e/ou 85-89 

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

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

Hipertensão grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

    

1.2.2 Fatores de Risco 

Existem vários fatores que aumentam a probabilidade de desenvolvimento de 

Hipertensão Arterial, nomeadamente a idade, a existência de historial familiar de 

Hipertensão Arterial, o sexo (sendo mais comum em pessoas do sexo masculino), o 

excesso de peso ou obesidade, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a 

diabetes, o sedentarismo e a alimentação inadequada com consumo excessivo de sal. 

[41] 

1.2.3 Medidas não farmacológicas 

As medidas não farmacológicas são importantes não só no sentido de prevenção 

da doença, como também para complementar o tratamento farmacológico. Segundo a 

norma 026/2011, atualizada em 2013, as principais intervenções não farmacológicas 

que contribuem para a diminuição da pressão arterial são: [42] 
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a) Adoção de uma dieta variada, nutricionalmente equilibrada, rica em 

leguminosas, legumes, frutas e verduras e pobre em gorduras (totais e 

saturadas) 

b) Prática regular de exercício físico, 30 a 60 minutos, quatro a sete dias por 

semana; 

c) Manutenção do índice massa corporal em valores iguais ou superiores a 18,5, 

mas inferiores a 25, e do perímetro da cintura inferior a 94 cm, em homens, e 

inferior a 80 cm, em mulheres; 

d) Restrição do consumo de bebidas alcoólicas a, no máximo, duas bebidas/dia; 

e) Diminuição do consumo de sal, para valores inferiores a 5,8g/dia 

f) Cessação tabágica;  

1.2.4 Medidas farmacológicas 

As medidas farmacológicas têm como objetivo a redução e controlo da pressão 

arterial para valores inferiores a 140/90 mmHg, desde que sejam tolerados e não sejam 

contraindicados. A escolha inicial da terapêutica farmacológica deve ter em conta: [42] 

a) A recomendação, implementação e vigilância das medidas não farmacológicas; 

b) A idade; 

c) Lesões coexistentes nos órgãos-alvo; 

d) Fatores de risco cardiovascular; 

e) Doenças e condições associadas; 

f) Fatores condicionantes à adesão terapêutica; 

g) Fator económico; 

No tratamento da hipertensão arterial de risco baixo ou moderado, considera-se 

a utilização de fármacos considerados de primeira linha, nomeadamente, diuréticos 

tiazídicos ou análogos, os antagonistas dos recetores de angiotensina (ARA), os 

inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), ou bloqueadores da entrada 

de cálcio. [42] 

Em casos de tratamento de hipertensão arterial de risco alto ou muito alto, será 

aconselhável a utilização da associação de fármacos, podendo escolher entre um 

diurético com um modificador do eixo renina-angiotensina, ou um bloqueador da entrada 

de cálcio com um modificador do eixo renina-angiotensina. [42] 

Os bloqueadores adrenérgicos beta com efeitos vasodilatadores, podem ser 

utilizados em casos em que exista doença coronária associada, insuficiência cardíaca 

ou certos tipos de arritmia cardíaca. [42] 
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Segundo as Guidelines de 2018 da ESH/ESC, após o início da terapia anti-

hipertensiva, é importante que o paciente seja visto pelo menos uma vez nos primeiros 

dois meses, de forma a avaliar os efeitos do fármaco na Pressão Arterial e a ocorrência 

de possíveis efeitos secundários. Se o alvo terapêutico for atingido, as consultas 

médicas podem passar a ocorrer com um intervalo de 3 a 6 meses. [39] 

1.3 Objetivo do Projeto 

O Rastreio à Hipertensão Arterial teve com objetivo promover hábitos de vida 

saudáveis, visando a prevenção do desenvolvimento e a monitorização da hipertensão 

arterial, bem como a sensibilização da população sobre a importância da adesão à 

terapêutica e controlo da patologia, de forma a reduzir as taxas de morbilidade e 

mortalidade provocadas pelas complicações consequentes de uma hipertensão não 

controlada. 

1.4 Metodologia 

O rastreio foi realizado no dia 29 de maio, de forma a celebrar o mês do coração, e 

no sentido de divulgar a iniciativa foi elaborado um póster (Anexo 10) que foi exposto na 

zona de atendimento ao público desde dia 19 de maio até ao final do dia 29 de maio. 

As medições foram realizadas de acordo com o descrito nas Guidelines de 2018 da 

ESH/ESC. Os utentes permaneceram em repouso, durante cerca de 3 a 5 minutos, 

antes de serem efetuadas as medições. Foram realizadas 2 medições de pressão 

arterial aos utentes, com 1 a 2 minutos de intervalo entre cada medição, sendo registado 

o valor mais baixo de PAS e PAD. Os valores obtidos foram interpretados de acordo 

com os valores de referência estipulados pela Norma nº 020/2011 da Direção-Geral de 

Saúde. No caso dos valores se encontrarem acima dos valores de referência, foi 

aconselhado ao utente adotar algumas medidas não farmacológicas e, no caso de o 

utente já encontrar medicado, realçou-se a importância da adesão à terapêutica. No 

caso de utentes já medicados e de utentes que não apresentam hipertensão 

diagnosticada com valores bastante elevados, sempre tendo em conta os valores de 

referência, foi aconselhada a ida ao médico de forma a avaliar a situação.  

1.5 Resultados e conclusão 

 Após o rastreio foi recolhida a folha de registos (Anexo 11), com uma amostra 

total de 33 utentes, 10 do sexo masculino (30%) e 23 do sexo feminino (70%). Com 

idades compreendidas entre os 30 e os 89, maioritariamente entre os 70-89 (57%).  

 Deste grupo de utentes, 21 apresentavam hipertensão diagnosticada (63%). 

Quanto aos valores de tensão arterial, 23 utentes apresentavam valores de PAS ≤ 140 
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mmHg e/ou de PAD ≤ 90 mmHg, em que destes, 8 pessoas não apresentavam 

hipertensão diagnosticada (35%) e 15 já tinham sido diagnosticados e medicados para 

a hipertensão arterial (65%). Das restantes 10 pessoas que apresentaram valores de 

PAS ≥ 140 mmHg e/ou PAD ≥ 90 mmHg, 4 destas não tinham sido diagnosticadas com 

hipertensão (40%), enquanto as outras 6 pessoas, apesar dos valores altos, eram 

hipertensas e tomavam medicação para a hipertensão arterial. Durante o rastreio, os 

utentes foram aconselhados relativamente à importância das mudanças de estilo de 

vida, desde a prática de exercício físico regular à alimentação adequada e, nos casos 

em que se aplicava, sobre o papel fundamental da adesão à terapêutica.  

 Um utente com hipertensão diagnosticada apresentava valores de pressão 

arterial com valores de PAS de 170 mmHg e PAD de 91 mmHg, afirmando que estes já 

eram os seus valores normais, tendo sido desta forma aconselhado a marcar uma 

consulta com o médico, para rever o esquema terapêutico. Os utentes que não tinham 

hipertensão diagnosticada com valores superiores aos valores de diagnóstico segundo 

a norma 020/2011, foram aconselhados a ser observados por um médico, tendo em 

conta os valores que foram registados. 

 Em geral, penso que foi um projeto bem sucedido, não só pela boa adesão por 

parte das pessoas, mas também pela promoção de saúde através da consciencialização 

da importância do controlo e prevenção da Hipertensão arterial, sendo este o principal 

objetivo do rastreio. 

2- Rastreio da Diabetes 

2.1 Enquadramento do Projeto 

 Segundo o Relatório Anual do Observatório Nacional de Diabetes de 2016, com 

dados relativos ao ano de 2015, a prevalência estimada da Diabetes na população 

portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos foi de 13,3%, ou seja, 

mais de 1 milhão de portugueses nesta faixa etária têm Diabetes. O envelhecimento da 

população é um fator que contribui para o aumento da prevalência da diabetes, 

traduzindo-se num aumento na ordem dos 13,5% entre 2009 e 2015. É importante 

realçar que 44% das pessoas ainda não tinham sido diagnosticadas com diabetes. [43] 

 Assim, é importante a realização de iniciativas que visam a promoção de estilos 

de vida saudáveis e a educação da população, de forma a se for possível prevenir a 

doença ou evitar as complicações devido a uma diabetes não controlada. Tendo em 

conta que existe uma grande percentagem de pessoas que apresentam diabetes não 

diagnosticadas, os rastreios são de extrema relevância porque podem ser utilizados 
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como ferramenta para descobrir casos de pessoas com diabetes que ainda não tenham 

sido diagnosticadas. 

2.2 Introdução 

2.2.1 Diabetes- Definição e Classificação 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, a diabetes é uma doença crónica 

que ocorre quando o pâncreas deixa de produzir insulina suficiente, ou o corpo não tem 

a capacidade de utilizar a insulina eficazmente. O nível elevado de glucose no sangue 

é característico da diabetes que, se não for controlada, pode levar a complicações 

graves em diversos órgãos. 

 Os sintomas mais comuns da diabetes são a poliúria, a sede e fome constante, 

falta de energia, visão turva, infeções recorrentes, cicatrização fraca. [44]  

2.2.1.1 Diabetes tipo 1 

 É o tipo de diabetes que resulta da destruição das células produtoras de insulina, 

células β dos ilhéus de Langerhans, fazendo com que o corpo produza pouca ou 

nenhuma insulina. A maior parte dos casos devem-se a uma reação auto-imune, 

contudo em alguns casos não é possível evidenciar a existência do processo 

imunológico, sendo estes casos denominados por diabetes tipo 1 idiopática. [43] [45] 

 Como o organismo não tem a capacidade de produzir insulina, as pessoas com 

este tipo de diabetes necessitam de insulinoterapia de forma a controlar os seus níveis 

de glucose no sangue. [46] 

2.2.1.2 Diabetes tipo 2 

 É o tipo mais comum da diabetes, representando cerca de 90% dos casos de 

diabetes. Pode ser assintomática, sendo muitas vezes diagnosticada durante um exame 

de rotina, ou no decorrer de uma hospitalização consequente de uma complicação da 

patologia não controlada. 

 A diabetes tipo 2 ocorre quando o organismo apresenta insulinorresistência, ou 

quando a produção de insulina não é suficiente para controlar os níveis de glucose no 

sangue. [47] 

2.2.1.3 Diabetes Gestacional 

 Caracteriza-se por qualquer grau de anomalia do metabolismo da glicose 

documentado, durante a gravidez. O controlo de níveis de glucose no sangue materno 

é importante para o bem estar do recém-nascido, uma vez que o aumento do nível de 

açúcar no sangue materno pode levar a complicações para o recém-nascido, como a 
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macrossomia e a hipoglicémia. Tanto a grávida como o recém-nascido apresentam um 

maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. [43] [48]  

2.1.4 Hiperglicemia intermédia 

 É o termo utilizado para substituir a expressão pré-diabetes. Pode ser 

diagnosticada como Anomalia da Glicemia de Jejum ou como Tolerância Diminuída à 

Glicose. É um estado no qual o indivíduo apresenta níveis de glicose no sangue 

elevados, mas não o suficiente para o diagnóstico de diabetes. Se detetada nesta fase, 

a situação pode ser revertida através da alteração do estilo de vida. [49] 

2.2.2 Diagnóstico 

 Segundo a Norma 002/2011, o diagnóstico de diabetes é feito com base nos 

seguintes valores: [45] 

a) Glicemia de jejum ≥ 126mg/dl; 

b) Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl às 2 horas, na Prova de Tolerância à Glicose Oral 

(PTGO) com 75 g de glicose; 

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5% 

O diagnóstico de diabetes não deve ser efetuado com base num único valor 

anormal de glicemia de jejum ou de HbA1c, pelo que se deve realizar uma segunda 

análise, após uma a duas semanas. Se houver avaliação simultânea de glicemia de 

jejum e de HbA1c, e se ambos forem valores de diagnóstico, este fica confirmado. [45] 

O diagnóstico de diabetes gestacional é feito segundo a Norma nº 007/2011: [50] 

• Se o valor de glicemia plasmática em jejum for < 92 mg/dl implica a realização, 

entre as 24-28 semanas de gestação, de PTGO com sobrecarga de 75 g de 

glicose. 

• Se o valor da glicemia plasmática em jejum for ≥ 92 mg/dl e < 126 mg/dl é feito 

o diagnóstico de Diabetes Gestacional. 

• Se o valor de glicemia plasmática em jejum for ≥ 126 mg/dl, ou o valor de glicemia 

plasmática ocasional for > 200 mg/dl (que devem ser confirmados numa segunda 

análise) isso indica a existência de uma diabetes provavelmente anterior à 

gravidez que ainda não tinha sido diagnosticada; 

2.2.3 Fatores de Risco 

 Os fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 são: o excesso de 

peso, obesidade central ou visceral, a idade superior a 45 anos, o historial familiar de 
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diabetes, o sedentarismo, a hipertensão, a dislipidemia e o consumo de fármacos que 

predispõem para a diabetes. [51] 

2.2.4 Medidas não Farmacológicas 

 De forma prevenir a diabetes ou a controlar a patologia, deve sensibilizar-se o 

utente para a importância das medidas não farmacológicas que englobam algumas 

mudanças de estilo de vida como: [52] [53] 

• Controlo do peso; 

• A prática de exercício físico regular, sendo suficiente, 30 minutos por dia de 

atividade física. 

• Ter uma alimentação saudável, reduzindo hidratos de carbono, gorduras e sal, 

e aumentando a ingestão de fibras. 

• Não fumar; 

• Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas; 

• Fazer o controlo da patologia; 

2.2.5 Medidas Farmacológicas 

 O principal objetivo do tratamento farmacológico é manter a qualidade de vida 

do doente, controlar os níveis de glicemia no sangue e evitar as complicações da 

patologia. 

 A insulinoterapia é comum na Diabetes Mellitus tipo 1, e em alguns casos de 

Diabetes Mellitus tipo 2. Deve ser um regime individualizado, podendo ser um regime 

convencional com duas injeções diárias em que é utilizada uma insulina bifásica, ou um 

regime de insulinoterapia intensivo com várias injeções em que se pode combinar 

insulina de ação prolongada ou intermédia com uma de ação rápida, ou insulina bifásica 

em conjunto com uma de ação intermédia e uma de ação rápida. O efeito secundário 

mais comum é a hipoglicemia. 

 A outra forma de tratamento farmacológico é a utilização de antidiabéticos orais 

em que se incluem várias classes de fármacos tais como, as biguanidas (fármacos de 

1ª linha), as sulfunilureias, as glinidas, as glitazonas, os inibidores da alfa-glucosidase, 

os análogos da GLP-1 e os Inibidores da Dipeptidilpeptidase IV. [54] 

2.2.6 Complicações 

 Com os anos, se a patologia não for controlada eficazmente, podem surgir 

complicações em diversos órgãos. Estas incluem retinopatia, nefropatia, neuropatia, pé 

diabético, disfunção sexual, infeções e doenças cardiovasculares. [55] É importante 



 

34 
 

 
Relatório de Estágio Farmácia Moderna Padrão da Légua 
2018/2019 

realçar que, com a adoção de um estilo de vida saudável e adesão à terapêutica, é 

possível prevenir ou atrasar o aparecimento destas complicações. 

2.3 Objetivo do Projeto 

 O Rastreio da Diabetes foi uma iniciativa que teve como objetivo a promoção de 

hábitos de vida saudáveis, visando a prevenção da patologia, bem como alertar as 

pessoas para a importância da adesão à terapêutica e ao controlo da doença, de forma 

a reduzir as complicações causadas pela diabetes não controlada. Para além disso teve 

também como objetivo, sempre que os valores de glicémia o justifiquem aconselhar o 

utente a consultar um médico de forma a avaliar a situação mais detalhadamente. 

2.4 Metodologia 

O rastreio foi realizado no dia 3 de maio, de forma a divulgar a iniciativa foi 

elaborado um póster (Anexo 12), que foi exposto na zona de atendimento ao público 

desde o dia 26 de abril até ao final do dia 3 de maio. Após cada medição, os valores 

foram analisados tendo em conta os valores de referência. As medições foram 

efetuadas às pessoas que se apresentavam em jejum de pelo menos 2 horas, de forma 

a ser mais fácil enquadrar os resultados obtidos. No caso dos valores se encontrarem 

acima dos valores de referência, os utentes foram aconselhados sobre algumas 

mudanças de estilo de vida que poderiam adotar e foram alertados para a importância 

da adesão à terapêutica. 

Foram também distribuídos panfletos (Anexo 13) com algumas medidas não 

farmacológicas que os utentes poderiam adotar de forma a prevenir a doença ou evitar 

o aparecimento de complicações graves da patologia. 

2.5 Resultados e Conclusão 

A folha de registo (Anexo 14) foi recolhida no final do dia, com um total de 20 

registos, sendo que destes 7 eram do sexo masculino e 13 do sexo feminino, e todos 

apresentavam idades compreendidas entre os 60 e os 79 anos.  

Das 20 medições efetuadas, em 13 das medições o utente encontrava-se em 

jejum, nas restantes 7 o paciente tinha comido à menos de 2 horas. Quanto aos valores 

de glicémia, foram registados: 7 utentes com valores ≥ 126 mg/dl, em que 4 se 

encontravam em jejum e 3 não, 7 com valores > 110 mg/dl e < 126 mg/dl, sendo que 

todos se apresentavam em jejum, por último 6 utentes com valores < 110 mg/dl, em que 

3 se apresentavam em jejum e 3 não. 

Após as medições os valores foram registados num panfleto que foi distribuído 

aos utentes, que apresentava algumas medidas não farmacológicas que podem ser 
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adotadas de forma a prevenir a diabetes ou controlar a patologia. Nos casos em que os 

valores de glicemia se encontravam acima dos de referência, para além do 

aconselhamento acerca dos hábitos de vida saudáveis, foi também realçada a 

importância da adesão à terapêutica e do controlo da diabetes, de forma a evitar as 

complicações da doença. 

Houve o caso de um senhor de 64 anos que ainda não tinha sido diagnosticado 

com diabetes mellitus que apresentava um valor de glicemia de jejum de 140 mg/dl. 

Este senhor foi aconselhado a consultar o médico, de forma a avaliar a situação porque 

os valores registados eram superiores aos valores de diagnóstico segundo a Norma 

002/2011. 

Outro caso interessante, foi o de uma senhora de 70 anos que tinha medicação 

para a diabetes, que apresentou um valor de glicemia em jejum de 179 mg/dl. Quando 

questionada sobre a medicação que fazia respondeu que por vezes se esquecia de a 

tomar. Neste caso foi necessário explicar a importância de seguir o esquema terapêutico 

prescrito pelo médico e alertar para o perigo das complicações da diabetes. 

Penso que o rastreio correu bem, apesar do pequeno número de pessoas, temos 

de considerar que é um parâmetro bioquímico que é medido em jejum o que, 

naturalmente, limita o número de determinações. Apesar disso foi uma boa iniciativa, 

que cumpriu o principal objetivo, aumentar a consciencialização da população para a 

importância da prevenção e controlo da Diabetes Mellitus. 

3- Espaço Veterinária 

3.1 Enquadramento do projeto 

 A Farmácia Moderna Padrão da Légua apresenta um espaço dedicado a 

produtos de uso veterinário, sendo os produtos com maior procura os desparasitantes 

internos e externos, e os contracetivos orais. 

Durante o estágio, foram várias as situações em que os utentes procuraram 

aconselhamento sobre produtos de uso veterinário, nomeadamente, desparasitantes 

internos e/ou externos, e tendo em conta que é uma área que não é abordada durante 

o percurso académico, foi uma temática que gerou mais dificuldade, tendo recorrido a 

informação disponível na internet e ao auxílio dos colaboradores da Farmácia Moderna 

Padrão da Légua para esclarecimento de dúvidas. 

Apercebi-me que a área dos produtos veterinários era uma área que, apesar das 

formações, era a que suscitava mais dúvidas, desta forma, sugeri à Diretora Técnica da 
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Farmácia Moderna Padrão da Légua e ao Professor Paulo Lobão a elaboração de uma 

tabela com os diferentes desparasitantes externos e internos que se encontram 

disponíveis na farmácia, de forma a que caso surja uma dúvida durante o 

aconselhamento exista um suporte físico com a informação necessária. 

3.2 Objetivo do projeto 

 O objetivo deste projeto é elaborar um suporte físico com a informação 

necessária exposta de forma simples e de leitura fácil, de forma a que caso no decorrer 

de um aconselhamento, de um desparasitante interno e/ou externo, surja alguma dúvida 

os colaboradores da Farmácia Moderna Padrão da Légua o possam consultar para a 

esclarecer, desde espécies de parasitas para o qual certo medicamento é eficaz, até à 

duração do seu efeito, advertências, cuidados especiais e posologia. 

3.3 Introdução 

 A proteção dos animais domésticos é essencial não só para a saúde do animal, 

mas também para a saúde dos seres humanos sendo que as zoonoses, infeções 

transmitidas de um animal para os humanos, são a maior ameaça e podem ser 

transmitidas por contato direto ou contato indireto. Os grupos de maior risco incluem os 

bebés, as mulheres grávidas e os imunocomprometidos. 

 Assim, a desparasitação interna e externa é de extrema importância, e o 

farmacêutico deve ter conhecimento e ser capaz de aconselhar o desparasitante mais 

adequado, seja este interno ou externo, bem como fornecer a informação necessária 

para a sua utilização correta e segura. 

3.3.1 Pulgas e Carraças 

A pulga é um ectoparasita, para além de ser considerado um hospedeiro 

intermédio de cestódes, como o Dipylidium caninum e Hymenolepsis nana, pode ser um 

vetor de Bartonella henselae e de Rickettsia felis. O seu ciclo de vida é constituído por 

quatro fases a de ovo, larva, pupa e adulto. [56] 

A carraça é um ectoparasita, que é vetor de imensas doenças que podem afetar 

gravemente os cães, os gatos e até os humanos como a Babesiose, a Ehrlichiose e a 

Borreliose ou Doença de Lyme. [57]  

De forma a eliminar as pulgas e as carraças dos cães e dos gatos, podem ser 

utilizadas diferentes substâncias ativas, ou isoladas ou em combinação com outras. 

• Imidacloprida + Permetrina: a Imidacloprida possui uma ação anticolinérgica 

resultando na paralisia e morte do parasita, e a Permetrina é um piretróide do 
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tipo I e interage com os canais de sódio voltagem-dependentes dos vertebrados 

e dos invertebrados, interrompendo a ativação e inativação destes canais o que 

leva à hiperexcitabilidade e morte do parasita. [58] [59] 

• Fipronil: atua bloqueando os recetores Ácido Gama-aminobutírico (GABA) o que 

leva a superexcitação dos músculos e nervos dos insetos levando-os à morte,[60] 

• Fipronil + Metopreno: associa o mecanismo de ação do Fipronil com o Metopreno 

que imita a ação da hormona juvenil e causa o desenvolvimento deficiente e 

morte dos estádios de desenvolvimento das pulgas. [61} 

• Fipronil + Piriproxifeno: combinação com ação semelhante à de Fipronil + 

Metopreno, já que o Metopreno e o Piriproxifeno fazem parte da mesma classe 

de reguladores do crescimento dos insetos. 

• Deltametrina: é um piretróide sintético que atua a nível dos canais de sódio, 

provocando a hiperexcitabilidade e morte do parasita. [63] 

• Sarolaner e Furolaner: são compostos mais recentes, que tem a grande 

vantagem de serem eficazes por via oral. Estes atuam por inibição dos recetores 

GABA conduzindo à hiperexcitação dos músculos e nervos levando à morte do 

parasita. [64] 

Para a proteção dos animais domésticos contra estes parasitas existem produtos 

como por exemplo, o Simparica ®, o Amflee ® e o Effipro Duo ®, e os mais conhecidos 

como o Frontline Combo ®, o Advantix ® e o Advantage ® 

3.3.2 Mosquitos 

 Os mosquitos são vetores de diferentes doenças que afetam não só os humanos, 

como também os cães e os gatos. Algumas destas doenças são a Leishmaniose, 

transmitida por flebótomos, e a Dirofilariose também conhecida como ‘’verme do 

coração’’. [65] 

 Devido ao impacto que estas doenças têm nos animais é importante proteger os 

animais domésticos contra as picadas de mosquitos. As substâncias utilizadas para este 

efeito são: 

• Flumetrina, Permetrina e Deltametrina: são três substâncias que pertencem à 

classe de piretróide que, para além da ação inseticida contra pulgas e carraças, 

apresentam também ação repelente para mosquitos. Sendo assim em,alguns 

casos, associadas com outras substâncias inseticidas como no caso do Effitix, 

que combina o Fipronil com a Permetrina, para proteção contra pulgas, carraças 

e picadas de mosquitos. [58] 
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Alguns dos produtos que apresentam na sua composição estas substâncias são 

Advantix ®, Effitix ®, Ataxxa ®, Seresto ®, Prevendog ®. 

3.3.3 Nemátodes e Céstodes 

 São parasitas intestinais, que podem ser divididos em nemátodes e céstodes. 

Os nemátodes mais relevantes em cães e gatos são Toxocara cati e Toxascaris 

leoninam. Enquanto que Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala e Thricuris 

vulpis são mais comuns nos cães. Quanto aos céstodes os de maior relevância comuns 

em gatos e cães são Echinococcus multiocularis, Taenia taeniaeformis e Dipylidium 

caninum. Os céstodes que afetam mais os cães são Echinococcus granulosus, Taenia 

hydatigena e Taenia psiformis. [66] [67] 

 A desparasitação interna é extremamente importante, visto que alguns destes 

parasitas podem ser transmitidos para os humanos através de contato com animais. 

Pode ser efetuado através da utilização das seguintes substâncias: 

• Pirantel: Atua como agonista colinérgico nicotínico, o que leva à paralisia 

espástica dos nemátodes e são eliminados por peristaltismo. [68] 

• Pirantel + Praziquantel: O Pirantel atua sobre os nemátodes e o Praziquantel 

elimina os céstodes. O Praziquantel aumenta o influxo de iões Ca2+ levando à 

contração e paralisia dos parasitas. Esta combinação é utilizada em gatos.[69] 

• Pirantel + Praziquantel + Febantel: O Pirantel atua sobre os nemátodes, o 

Praziquantel e o Febantel apresentam sinergismo na eliminação de céstodes. O 

Febantel é um probenzimidazol cujo metabolito ativo é o fenbendazol e a 

eliminação dos parasitas resulta da capacidade de inibir a polimerização da 

tubulina impedindo a formação de microtúbulos, que leva à alteração de 

estruturas vitais do parasita e afeta o uptake de glucose, conduzindo à depleção 

do Trifosfato Adenosina (ATP) celular. Após a utilização das reservas 

energéticas, o parasita acaba por morrer. [67] 

Alguns exemplos de produtos com estas substâncias na sua composição são, 

por exemplo, Cazitel ®, Antihelmin ®, Drontal ®, Strongid ® e Dehinel ® 

3.4 Metodologia 

O primeiro passo do projeto foi identificar os diferentes desparasitantes internos 

e externos que existiam na farmácia, de seguida foram selecionados os que eram mais 

vendidos e sobre os quais surgiam mais dúvidas. 

Depois de ter selecionados os produtos, a pesquisa de informação foi feita à 

base dos Resumos de Características do Medicamento Veterinários disponíveis no site 



 

39 
 

 
Relatório de Estágio Farmácia Moderna Padrão da Légua 
2018/2019 

da Direção Geral de Alimentação e Veterinária. A partir destes documentos recolhi a 

informação que seria mais importante para o correto aconselhamento de um 

desparasitante interno e externo. 

Com a informação selecionada, foi altura de a organizar de uma forma percetível 

e sucinta (Anexo 15) 

3.5 Conclusão 

Tendo em conta que os medicamentos de uso veterinário, nomeadamente os 

desparasitantes internos e externos, são produtos vendidos com alguma frequência na 

Farmácia Moderna Padrão da Légua, é importante que os colaboradores da farmácia 

se encontrem preparados para aconselhar os utentes sobre este tipo de produto.  

O projeto foi desenvolvido no sentido de disponibilizar uma ferramenta com 

linguagem simples e clara que permita o esclarecimento de dúvidas que possam surgir 

durante o atendimento. Foi uma iniciativa bem recebida pelos colaboradores da 

farmácia, que gostaram principalmente da simplicidade do design, com texto 

informativo, sem ser demasiado extenso. Da minha parte, foi o projeto desenvolvido 

mais interessante, por se tratar de um tema que não é abordado ao longo do curso. 

Conclusão Geral 

 O farmacêutico é um dos profissionais de saúde com maior proximidade com a 

população, tendo assim um papel essencial na promoção da saúde. Durante o estágio 

compreendi que a maior parte da população confia nos farmacêuticos, sendo muitas 

vezes o primeiro profissional de saúde que procuram na tentativa de resolver um 

problema de saúde ou fazer alguma questão. É uma profissão com uma grande 

responsabilidade no uso racional e seguro do medicamento. Durante os seis meses de 

estágio tive a oportunidade de efetuar todas as atividades que permitem o bom 

funcionamento de uma farmácia. Desde a receção de encomendas, armazenamento de 

produtos, gestão de stock, elaboração de manipulados, atendimento ao público, 

elaboração de montras, reposição de produtos nos lineares na área de atendimento ao 

público e conferência de receituário. Foi uma experiência extremamente motivadora 

tanto a nível profissional, como a nível pessoal, já que permitiu consolidar 

conhecimentos obtidos durante o percurso académico e adquirir novos conhecimentos 

práticos e teóricos, que são fundamentais para exercer a profissão. 

Por fim, acredito que os objetivos do estágio foram cumpridos e que o estágio foi 

uma experiência essencial no meu crescimento e maturação enquanto futuro 

profissional. 
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ANEXOS 
Anexo 1- Fachada da Farmácia Padrão da Légua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2- Entrada da Farmácia 
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Anexo 3- Área do Atendimento ao público 

 

Anexo 4- Zona de Determinação de parâmetros bioquímicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5- Armazém 
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Anexo 6- Laboratório 

Anexo 7- Escritório 
Anexo 8- Gabinete de 

atendimento personalizado 
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Anexo 9- Medimat, Fill in box, Speedbox e Interior Medimat 
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Anexo 10- Póster Rastreio da Hipertensão 

 

 

Anexo 11- Folha Registo Rastreio da Hipertensão 
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Anexo 14- Folha de Registo do Rastreio da Diabetes 

 

Anexo 12- Póster Rastreio da Diabetes Anexo 13- Panfleto Rastreio da Diabetes 
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Anexo 15 - Projeto Veterinária 

 

 

 



 

 

 


