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Resumo 

De forma a garantir uma formação adequada ao exercício farmacêutico em Farmácia 

comunitária (FC), o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto possibilita a realização de seis meses de estágio profissionalizante numa FC. O 

meu estágio decorreu, entre janeiro e julho, na Farmácia Porto (FP), localizada no distrito do Porto. O 

estágio profissionalizante surge como uma oportunidade para aplicar os conhecimentos teóricos e para 

adquirir novas competências deontológicas, profissionais e humanas. Este é o primeiro contacto com a 

realidade de trabalho de um farmacêutico comunitário e é a altura em que nos começamos a moldar 

como futuros profissionais de saúde.  

A primeira parte deste relatório resume, de forma personalizada, todas as atividades 

desenvolvidas durante o estágio efetuado na FP. Assim, é descrita a organização, o funcionamento e a 

gestão da FP, a dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde e a prestação de outro tipo de 

serviços, como a medição de parâmetros bioquímicos ou cuidados farmacêuticos.  

Na segunda parte do relatório apresento os projetos desenvolvidos ao longo do estágio. Desde 

o momento que soube que iria estagiar numa FC e que durante o período de estágio teria que desenvolver 

projetos que aproximassem o farmacêutico da comunidade com o objetivo de contribuir para uma 

melhoria da saúde pública, demonstrando que esta classe profissional não se limita apenas a dispensar 

medicamentos, mas tem também ela um papel importante na sociedade, soube também que gostaria que 

pelo menos um dos projetos, passasse pelo contacto com as crianças. São elas o nosso futuro e a sua 

saúde no presente e no futuro está dependente de muitos hábitos e cuidados que devem ser adquiridos 

desde a mais tenra idade. Assim, um dos projetos desenvolvidos foi uma atividade com as crianças dos 

4 aos 5 anos de uma associação de solidariedade e ação social, sobre ‘Higiene Oral nas Crianças’. 

O segundo projeto desenvolvido resultou de após vários atendimentos, perceber que 

diariamente, não só eu como praticamente todos os colaboradores da FP, eram e são questionados sobre 

o conteúdo do guia de tratamento correspondente às receitas eletrónicas. Este tipo de receitas embora 

presente na nossa sociedade há alguns anos, continua a suscitar dúvidas, nomeadamente no concerne 

que à prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI) e ao custo de cada medicamento 

apresentado na secção ‘Encargos’. Assim, decidi desenvolver um pequeno flyer onde tentei expor de 

forma simplificada as secções da receita que suscitam mais dúvidas aos utentes assim como incluir 

respostas às perguntas mais frequentes, relacionadas também elas com prescrições, colocadas pelos 

utentes no ato da dispensa. 

O meu terceiro e último projeto consistiu numa pequena formação à equipa da FP, sobre 

medicamentos veterinários, mais concretamente sobre ‘Desparasitantes Internos’. O tema escolhido 

resultou da perceção obtida após alguns meses de acompanhamento dos utentes e de atendimento ao 

público. Rapidamente percebi que era uma lacuna na minha formação pessoal, na qual senti que deveria 

estar mais bem preparada e informada, assim como, era também um tema que suscitava por vezes 

algumas dúvidas na restante equipa. Assim, pareceu-me constituir uma mais-valia para a FP ao mesmo 



vii 
 

tempo que através de todo o trabalho de pesquisa e preparação da apresentação para a equipa, também 

eu aí me informava e atualizava sobre este tipo de medicamentos, tornando assim a minha formação 

como farmacêutica mais completa e consequentemente mais bem preparada para prestar o melhor 

atendimento clínico. 
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

1.Introdução 

O meu estágio realizou-se na Farmácia Porto (FP), desde o dia 15 de Janeiro ao dia 15 de julho 

de 2019, sob orientação da Dr.ª Adriana Osório e apoio da Dr.ª Susana Castanho, sendo de realçar que 

ao longo dos seis meses de estágio todos os elementos da equipa estiveram sempre disponíveis para 

esclarecer todas as dúvidas e questões, assim como para prestar auxílio nas mais variadas tarefas e 

projetos em que estive envolvida. O horário que realizei na maioria do estágio foi das 9:00h às 18h:00h 

de segunda a sexta-feira, tendo também tido oportunidade de experimentar outros horários de trabalho, 

como por exemplo das 10:00h às 19:00h, das 14:30h às 23:00 e das 15:00h às 00:00h e outros dias da 

semana, como o sábado e o domingo.  

Hoje sei que não podia ter escolhido melhor farmácia para realizar o estágio. Para além de ser 

uma farmácia que se distingue por estar aberta 24 horas, 365 dias por ano (366 dias no caso de anos 

bissexto), assim como pela sua proximidade com dois hospitais públicos e dois hospitais privados e 

ainda a comodidade de possuir um parque de estacionamento reservado a clientes. É também ela 

constituída por uma equipa excecional com extrema competência e qualidade de atendimento e 

aconselhamento, que me transmitiu para além de conhecimentos teóricos, deontológicos e técnicos, 

valores humanos imprescindíveis a um farmacêutico comunitário.  

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte estão descritas as 

atividades desenvolvidas durante o estágio, como a gestão geral da farmácia, dispensa de medicamentos 

e a prestação de serviços farmacêuticos. E na segunda parte encontram-se descritos alguns temas que 

abordei durante o período de estágio, pela relevância que estes apresentavam para a farmácia em si e 

para a saúde da comunidade. O cronograma das atividades desenvolvidas encontra-se representado na 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas durante o período de estágio na Farmácia Porto. 

Atividades Desenvolvidas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Aconselhamento e dispensa de outros produtos  X X X X X X 

Contabilidade e Gestão na Farmácia X X X X X X X 

Dispensa de medicamentos  X X X X X X 

Encomendas e Aprovisionamento X X X X X X X 

Formações X X X X X X X 

Medicamentos e Produtos Manipulados   X    X 

Participação no Rastreio Cardiovascular no Edifício 
Aviz 

X       

Serviços Farmacêuticos X X X X X X X 

TEMA 1: Saúde Oral nas Crianças    X X X  

TEMA 2: Guia de Tratamento – Esclarecimento de 

dúvidas e respostas às perguntas mais frequentes 
     X X 

TEMA 3: Desparasitação Interna dos animais 
companhia 

     X X 
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2. Organização espacial e funcional da Farmácia Porto 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A FP localiza-se na cidade do Porto, na Estrada da Circunvalação nº 14075, junto à rotunda 

AEP, Hospital Pedro Hispano, Hospital Magalhães Lemos, Hospital CUF Porto e Instituto CUF Porto. 

A farmácia está aberta 24 horas por dia 365 dias por dias em anos comuns e 366 dias por ano 

em anos bissexto, tal como já foi referido anteriormente. No entanto, é de salientar que de domingo a 

quinta-feira as portas da farmácia encerram às 00:00h, passando o atendimento a realizar-se através de 

um postigo, tal como acontece nas farmácias quando se encontram de serviço durante a noite, das 00:00h 

às 8:00h, sendo que a esta hora, oito da manhã as portas voltam a abrir. À sexta-feira e ao sábado, assim 

como nas vésperas de feriado, as portas de acesso ao interior da farmácia apenas encerram à 1:00h.   

2.2. Recursos humanos 

A Direção Técnica (DT) da FP é assegurada pela Dr.ª Adriana Geraldo Rodrigues Osório, 

integrada numa extensa equipa de recursos humanos, em resultado do horário de funcionamento da 

farmácia, cumprindo-se o disposto no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto [1, 2]. Assim, de forma a simplificar a apresentação da mesma, a equipa 

de recursos humanos é apresentada sob a forma de tabelas, apresentadas no Anexo A, sendo que em 

cada tabela estão representados os elementos responsáveis por cada serviço/valência.  

Esta equipa trabalha todos os dias com o objetivo de garantir o melhor aconselhamento 

farmacêutico e promover a melhoria contínua dos serviços prestados aos utentes. Para tal, aliados a uma 

forte experiência profissional e uma atualização de conhecimentos permanente, os profissionais desta 

farmácia distinguem-se por valências e atributos humanos que permitem a realização de um 

acompanhamento personalizado e individual de cada utente. 

2.3. Espaço interior e exterior 

A FP tal como todas as farmácias comunitárias, é uma porta de entrada para o Sistema de Saúde. 

Por essa razão, esta farmácia cumpre as normas enunciadas no manual das Boas Práticas Farmacêuticas 

para a Farmácia Comunitária (BPF) [3]. Seguindo o disposto no Decreto-Lei n.º 171/2012, a FP 

encontra-se identificada exteriormente pelo símbolo “cruz verde” luminosa e pelo letreiro com a 

inscrição “Farmácia Porto” e ainda um outro letreiro com a inscrição “ 24h, 365 dias” [2]. Esta farmácia 

dispõe no seu exterior, mais propriamente junto à porta de entrada, de forma visível, de uma painel com 

a identificação da farmácia, da DT e informação sobre o horário de funcionamento. A farmácia possui 

ainda um parque de estacionamento reservado exclusivamente a clientes, partilhado com os clientes das 

empresas Cudell® - Outdoor Solutions, S.A e Bicicletas Coelho, que se localizam junto à FP. No parque 

de estacionamento é de salientar que existe uma zona reservada para o serviço de FarmaDrive, e ainda 

um painel LED, visível através da Estrada da Circunvalação e da rotunda AEP, onde passa publicidade 

referente às campanhas em vigor na farmácia e também ao cartão cliente da farmácia.  
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Durante o período de estágio foi possível perceber que o painel LED localizado no parque de 

estacionamento da farmácia, constitui uma ótima estratégia de marketing, uma vez que muitos dos 

utentes quando se dirigem ao balcão da farmácia para obter o aconselhamento sobre o que os motivou a 

procurar a mesma, fazem também referência às campanhas publicitadas, de forma a obter mais 

informação sobre estas o que, na maioria das vezes, após esclarecimento da campanha e aconselhamento 

personalizado, quando o mesmo é solicitado, culmina na venda dos produtos em questão. 

Ainda no que se refere ao edifício da FP, esta possui dois postigos de atendimento, localizados 

nas portas que dividem a primeira sala da farmácia da sala principal, (descrição mais detalhada 

posteriormente) que utiliza durante o período noturno para o atendimento e dispensa de medicamentos, 

cumprindo o disposto na Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro [4].  

A organização do espaço interior da FP segue o disposto no Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de 

agosto [2]. A farmácia encontra-se dividida em dois pisos, sendo que apenas o piso inferior é reservado 

a clientes enquanto que o piso superior é de acesso exclusivo à equipa de recursos humanos. O piso 

inferior possui uma zona ampla de atendimento ao público, divida em quatro salas: uma primeira sala 

que destina essencialmente ao atendimento noturno (Anexo B), e onde se encontra o laboratório de 

manipulados, um acesso sanitário reservado ao público e o acesso à cave da farmácia; a sala principal 

(Anexo C), correspondente ao maior espaço da farmácia e através do qual se tem acesso aos dois 

gabinetes, ao backoffice e ainda às duas salas, a seguir descritas, a sala Natura (Anexo D), onde se 

encontram os suplementos alimentares, produtos naturais e ainda soluções nutricionais específicas e, a 

sala Bebé (Anexo E), onde se encontram essencialmente produtos de puericultura, papas e leites. 

A FP dispõe de doze balcões de atendimento, que se encontram divididos entre as diferentes 

salas e que se encontram separados o suficientemente entre si, de modo a garantir a privacidade entre os 

atendimentos. Em cada balcão existe um terminal informático, com ligação à Internet, dotado do 

respetivo leitor ótico, impressora e terminal multibanco. Atrás dos balcões existem prateleiras e armários 

onde estão dispostos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), produtos manipulados 

de venda a granel e também outros produtos de saúde, como produtos cosméticos e de higiene oral, 

dispositivos médicos e alguns produtos farmacêuticos homeopáticos. Já aa superfície dos balcões são 

dispostos alguns produtos com IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) a 23%, e IVA a 13%, como 

é o caso das garrafas de água, funcionando também como marketing para a farmácia, uma vez que tem 

como objetivo criar uma necessidade ao utente. Durante todo o período de estágio, em que estive no 

atendimento, verifiquei que muitos dos utentes apresentam uma tendência natural para observar e testar 

todos os produtos que se encontram no balcão. Tal suscita a curiosidade sobre os mesmos o que, 

consequentemente, leva a que na maioria das vezes o utente acabe por comprar um dos produtos ou 

questione o farmacêutico sobre a disponibilidade de um produto semelhante mas de uma marca distinta, 

ou sobre a disponibilidade de outros produtos da mesma marca. No entanto, é de salientar que estes 

produtos que se encontram sobre o balcão no local apropriado ou em expositores próprios do produto, 

são mais facilmente alvo de extravio, pelo que a equipa tem uma atenção redobrada sobre os mesmos.  
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Tal como descrito anteriormente, a FP dispõe de dois gabinetes de atendimento privado (Anexo 

F), para a determinação de parâmetros bioquímicos, nomeadamente glicemia, colesterolemia e 

trigliceridemia, medição da pressão arterial utilizando esfigmomanómetro digital ou sempre que o 

doente expresse vontade em falar num local mais privado, por se tratar de um assunto mais delicado. 

Também é aqui que se realiza a administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 

(PNV) e de medicamentos injetáveis, de acordo com a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro [5]. É 

ainda nestes dois gabinetes que se efetua a preparação das suspensões orais (como por exemplo o 

Clamoxyl® 500 mg/5 mL pó para suspensão oral e o ZIPOS® 125 mg/5 mL granulado para suspensão 

oral). Para além desta utilização comum, os gabinetes são também utilizados para a realização de 

consultas de nutrição; esclarecimento de dúvidas de futuros pais e mães, nomeadamente em relação às 

bombas de extração de leite; verificação de tamanhos de cintas abdominais e outro material ortopédico, 

entre outras situações que requerem mais cuidado, tempo ou um espaço com mais privacidade.  

A zona denominada backoffice, corresponde às traseiras da farmácia, sendo um local de acesso 

restrito ao público. Aqui procede-se a toda a logística da farmácia, realizando-se neste espaço a gestão 

de encomendas, nomeadamente receção, devoluções, gestão das reservas por telefone ou via e-mail, e 

ainda se trata de todas as encomendas/pedidos para entrega ao domicílio entre outras tarefas. 

O backoffice é uma zona ampla onde existem armários altos, dois frigoríficos com termo-

higrómetros onde são armazenados os medicamentos e produtos de frio, uma mesa de grandes 

dimensões onde se encontra material de apoio à farmácia, nomeadamente a impressora e material de 

apoio às campanhas promocionais. A FP possui condições de temperatura e humidade controladas e 

registadas periodicamente, segundo as BPF [3]. Neste espaço também se encontram os arquivos com 

documentação resultante da atividade da farmácia e fontes bibliográficas sobre medicamentos, como a 

Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário Terapêutico e o Índice Nacional Terapêutico. É também no 

backoffice que se localiza o acesso ao robot da farmácia, onde são armazenados praticamente todos os 

medicamentos, exceto os medicamentos genéricos que apresentam os cinco preços mais baixos de cada 

grupo homogéneo, (designados internamente na FP, como ‘medicamentos genéricos pertencentes ao 

grupo 48’, e daqui em diante designados como tal) dos medicamentos de disponibilidade reduzida, 

comumente designados de medicamentos rateados, embalagens de grandes dimensões, uma vez que 

ocupam muito espaço no interior do robot e, por esse mesmo motivo, são armazenadas nas gavetas, 

outros medicamentos cuja embalagem exterior não permite que o seu armazenamento seja realizado no 

robot, de como é exemplo a embalagem do ‘Permadoze Oral 28 mg© (Generis Farmacêutica, S.A.)’ e 

ainda excessos de medicamentos. É também importante salientar que todos os medicamentos 

pertencentes à classe terapêutica dos ‘Psicotrópicos e Estupefacientes’ são armazenados no robot, 

independentemente do tamanho da embalagem ou do número de embalagens, por questões de segurança.  

Nos armários, anteriormente descritos os medicamentos são organizados de acordo com a forma 

farmacêutica e por ordem alfabética do seu nome comercial, no caso dos medicamentos de marca, e por 

ordem alfabética da Denominação Comum Internacional (DCI), no caso dos medicamentos genéricos. 
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Para além disso são dispostos de acordo com os prazos de validade, segundo a metodologia de gestão 

de stocks denominada First Expired, First Out (FEFO).  

No armazém da FP encontram-se todos os excessos de Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) e, por vezes, de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), quando o espaço 

nos armários não é suficiente. Armazenam-se também os excessos de todos os produtos expostos – 

produtos de dermocosmética, higiene oral, puericultura, suplementos alimentares, entre outros - assim 

como o conteúdo das embalagens expostas, quando o mesmo é passível de ser retirado, excessos de 

dispositivos médicos, material ortopédico e material de apoio à montagem e apresentação dos lineares. 

No armazém encontra-se também uma área onde estão reunidas todas as reservas dos clientes, sendo 

que as mesmas estão divididas em reservas pagas e reservas não pagas e, em cada um destes grupos, 

encontram-se organizadas por ordem alfabética do nome do utente. 

A FP dispõe também de um laboratório de manipulados, que é da responsabilidade da Dr.ª Flávia 

Pezella, onde se preparam todos os medicamentos manipulados e onde se encontra arquivada toda a 

documentação de apoio ao laboratório assim como todos os registos deste. Neste laboratório existe 

também um terminal informático com ligação à internet e acesso ao SIFARMA 2000®, dotado de um 

leitor ótico e ligação a uma impressora de etiquetas, exclusiva para as etiquetas dos produtos 

manipulados.  

No piso superior da farmácia podem-se destacar duas zonas distintas, uma zona correspondente 

ao receituário, combidose e call center e outra zona correspondente à área de pessoal.  

2.4. Enquadramento socioeconómico 

A FP está localizada numa região do Porto conhecida pelo enorme tráfego, dado a sua 

proximidade com a rotunda AEP, que faz a ligação Matosinhos – Porto e ainda tem ligação com a 

autoestrada A28, Estrada da Circunvalação e Avenida AEP com ligação à Via de Cintura Interna (VCI), 

uma das estradas mais conhecidas e mais movimentadas do distrito do Porto. Além disso, tal como 

referido anteriormente, a FP encontra-se próxima de duas unidades hospitalares públicas, uma das quais 

possui serviço de urgência, e duas unidades hospitalares privadas, apresentando também uma delas 

serviço de urgência. Assim, a farmácia abrange uma gama de clientes muito díspar entre si, no que se 

refere ao nível socioeconómico. Mesmo os clientes habituais, que correspondem a uma grande 

percentagem dos clientes da farmácia, apresentam um poder de compra que difere bastante de cliente 

para cliente.  

2.5. Cartão Cliente Famácia Porto 

A FP possui um cartão de cliente virtual (habitualmente designado de “ficha na farmácia”), 

gerido pelo programa YCLIENT®, cujo o acesso é normalmente realizado através do contato telefónico. 

Este cartão funciona por um sistema de pontos, isto é, por cada euro pago pelo cliente, acumula um 

ponto no cartão, exceto no caso dos MSRM em que os pontos acumulados se baseiam no Preço Inscrito 

na Cartonagem (PIC) do medicamento e não no preço pago pelo utente. Quando o utente acumula 
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duzentos e cinquenta pontos tem direito a um vale de cinco euros para descontar numa compra com 

valor igual ou superior a cinco euros. É importante referir que este vale não tem prazo de validade e o 

utente não é obrigado a usufruir do mesmo quando este é atingido. Quando um vale é descontado, 

aquando da atualização dos pontos pelo sistema informático, processo que ocorre automaticamente no 

final de cada dia, os pontos correspondentes são descontados do cartão cliente. 

O cartão cliente além do sistema de pontos, vantajoso a nível económico para o utente, está 

diretamente associado à ficha do utente no SIFARMA 2000®, na qual está contida informação acerca 

do utente, essencial para a realização do melhor atendimento/aconselhamento farmacêutico.  

 É também importante referir que a FP apresenta ainda parcerias com diferentes entidades, tal 

como o Automóvel Club de Portugal (ACP), em que os sócios, em vez de usufruírem do sistema habitual 

de pontos, usufruem de descontos. Os sócios ACP clientes na FP dispõe de 10% de desconto em 

produtos com IVA a 6% e 15% de desconto em produtos com IVA a 23%, exceto suplementos 

alimentares em que o desconto é de apenas 10%, e papas e leites em que não usufruem de qualquer 

desconto. Contudo, existem exceções a estes descontos fixos, que estão igualmente tabelados e dos quais 

os clientes são informados aquando da realização da ficha de cliente na farmácia, do qual é exemplo um 

desconto de apenas 3,00 € em medicamentos cujo preço para o utente é igual ou superior a 69,13 €. 

 

2.6. Sistema Informático (SI)  

As farmácias comunitárias devem possuir um SI de gestão e informação eficiente e 

permanentemente atualizado. Diariamente, as farmácias exercem atividades que apenas são 

concretizáveis com auxílio de uma ferramenta informática rápida, acessível e com várias funções 

integradas e ligadas entre si, como a dispensa de medicamentos, gestão de encomendas, receção de 

encomendas, controlo de prazos de validade, entre outras.  

O SI utilizado na FP é o SIFARMA 2000®, criado pela Global Intelligence Technologies 

(GLINTT®) na qual a Associação Nacional de Farmácias (ANF) tem participação.  

Ao permitir o acesso a informação científica, o SIFARMA 2000® possibilita uma intervenção 

do farmacêutico mais centrada no aconselhamento e na segurança aquando da dispensa dos 

medicamentos. Para além de possibilitar a prestação de um atendimento mais individualizado, este 

software permite gerir o produto em todo o seu circuito, desde a criação, envio e receção de encomendas 

até à gestão de stocks. É ainda possível dispensar medicamentos e outros produtos tendo em conta a 

comparticipação feita pelas entidades competentes, realizar o controlo de prazos de validade, atualizar 

e marcar preços, controlar a entrada e saída de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, e 

processar mensalmente o receituário dos diferentes organismos, através da emissão do “Verbete de 

Identificação de Lote”, da “Relação de Resumos de Lote” e da “Fatura Final Mensal”.  

Durante o período de estágio, todos os dias, para a realização da maioria das tarefas, a utilização 

do SIFARMA 2000® revelou ser indispensável. Trata-se de uma ferramenta imprescindível à prática 

farmacêutica por permitir um rápido acesso a informação relevante como indicações terapêuticas, 
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posologia, reações adversas, precauções, possíveis interações medicamentosas, quer com a medicação 

adquirida no momento, quer com medicação habitual do utente adquirida num dia distinto do momento 

da venda, entre outras funções. Uma vez que muitos dos utentes entendem adquirir sempre o mesmo 

laboratório de determinado medicamento, esta ferramenta foi também imprescindível para consulta, pois 

permitiu a consulta do histórico dos medicamentos já dispensados para cada utente em atendimentos 

anteriores.  

3. Circuito de medicamentos e produtos farmacêuticos 

3.1. Gestão de encomendas e fornecedores 

As encomendas na FP são feitas diretamente aos laboratórios da indústria farmacêutica ou 

através de distribuidores grossistas, que funcionam como intermediários entre as farmácias e os 

laboratórios. As encomendas diretas aos laboratórios são feitas esporadicamente e apenas se justifica a 

sua concretização quando: há vantagem económica, quando se pretende adquirir um número maior de 

unidades ou quando a encomenda ao distribuidor grossista não se consegue satisfazer. Este tipo de 

encomendas é muitas vezes realizado junto dos delegados comerciais que visitam a FP ou via e-mail.  

Diariamente a FP trabalha com vários distribuidores grossistas. A avaliação e seleção destes 

distribuidores depende de fatores que variam de acordo com as exigências de cada farmácia mas que 

normalmente consistem em: estarem autorizados pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde, I.P. (INFARMED, I.P.) para o exercício da sua atividade, o produto comprado estar conforme 

os requisitos de compra especificados, os requisitos de qualidade da farmácia e os requisitos legais, 

condições de pagamento, descontos e bonificações, possibilidade e facilidade na realização de 

devoluções, periodicidade das encomendas e pontualidade na entrega, entre outros. A FP possui como 

distribuidores grossistas principais a Alliance Healthcare e a Empifarma. No entanto, para diminuir a 

possibilidade de rotura de stock e permitir dar uma resposta rápida e eficaz aos utentes, a FP trabalha 

com outros fornecedores, tal como a OCP Portugal, Plural e a Proquifa. Diariamente, são realizados 

dois tipos de encomendas na FP: as encomendas diárias e as encomendas instantâneas. As encomendas 

diárias têm por princípio uma proposta criada automaticamente pelo SIFARMA 2000® com base nos 

produtos que atingiram o stock mínimo estabelecido. Esta proposta é analisada e alterada de acordo com 

as necessidades da farmácia. Para auxiliar nas decisões sobre a encomenda o sistema apresenta a 

quantidade de unidades vendidas no último mês e a média de vendas nos três meses anteriores. No final, 

a encomenda é aprovada e enviada ao fornecedor. Quando um medicamento se encontra como esgotado 

aquando da realização de uma encomenda instantânea, o farmacêutico contacta diretamente os 

distribuidores com quem trabalha, via telefone, de forma a verificar se os mesmos não dispõem ainda 

de algumas embalagens que possam enviar ou, em alguns casos, contacta diretamente o laboratório e 

tenta adquirir o número máximo de unidades que este pode dispensar, de forma a garantir a medicação 

para o utente que se dirige à farmácia na procura daquele medicamento e/ou quando é possível garantir 

um stock mínimo na farmácia.  
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Na FP procede-se à realização de uma encomenda instantânea sempre que o produto não existe 

em stock. Tal pode ser realizada por telefone ou através da opção “Encomenda instantânea” existente 

na ficha de produto, selecionado(s) o(s) distribuidor(es) é possível verificar no momento se o produto 

se encontra disponível ou não, assim como o motivo pelo qual não está disponível. Para além disso é 

também possível verificar a hora a que cada distribuidor consegue colocar o produto na farmácia e ainda 

o preço de custo para a farmácia do produto, consoante o distribuidor. Neste tipo de encomenda 

enquadra-se o projeto “Via Verde do Medicamento”. Este projeto consiste numa via excecional de 

aquisição de determinados medicamentos (de como são exemplo o Lovenox® - Sanofi - Produtos 

Farmacêuticos, Lda. e o Forxiga® - AstraZeneca AB), que pode ser ativada quando a farmácia não tem 

stock do medicamento pretendido e com base numa receita médica válida [6].  

A opção de criar uma encomenda manual realiza-se quando se encomenda um produto por 

telefone ou por e-mail. Tal cria a necessidade de registo a nível do SIFARMA 2000®, sendo esta a forma 

mais vantajosa no caso dos medicamentos rateados e no caso dos medicamentos que, por algum motivo 

num determinado período de tempo, se esgotam frequentemente. Exemplo disso, é o que se tem vindo 

a verificar desde o dia 9 de Fevereiro de 2019 até à presente data, em diversos medicamentos, devido à 

mudança da embalagem secundária – cartonagem, para inclusão do código de barras bidimensional e 

selo de prevenção de adulterações, em cumprimento da Directiva 2011/62/EC de 8 de Junho, do 

Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia [7].  

3.2. Receção e conferência de encomendas 

Todos os dias chegam à FP várias encomendas provenientes dos diferentes fornecedores. As 

encomendas chegam à farmácia em contentores específicos, devidamente identificados com o nome do 

fornecedor e da farmácia e acompanhados com uma fatura ou guia de remessa. A fatura traz sempre um 

original e um duplicado. Os contentores que transportam produtos de frio possuem acumuladores de frio 

no seu interior e são identificados pela sua cor diferente ou tampa de cor distinta ou na etiqueta de 

identificação vem escrito de forma bem visível ‘FRIO’. 

Para proceder à receção da encomenda acede-se ao menu “Receção de Encomendas” no 

SIFARMA 2000®. De seguida, procura-se na lista de encomendas em espera para serem rececionadas, 

o número da encomenda que se pretende dar entrada, para tal verifica-se na fatura ou guia de remessa 

qual o número da encomenda e posteriormente seleciona-se essa mesma encomenda no programa. 

Posteriormente, é se remetido para um display diferente em que o primeiro passo é colocar a 

identificação da fatura e o valor total faturado. De seguida, procede-se à leitura do código de barras ou 

à introdução manual do Código Nacional do Produto (CNP) e verifica-se o estado de cada embalagem, 

se o número de produtos rececionados corresponde à quantidade pedida, a existência de produtos bónus, 

o Prazo de Validade (PV) e o Preço de Venda à Farmácia (PVF). Nos produtos com o PIC verifica-se 

se este corresponde ao Preço de Venda ao Público (PVP) que é indicado no SIFARMA 2000®. Quando 

isso não acontece, verifica-se o stock do produto: se for nulo, procede-se à atualização informática do 



9 
 

PVP, se não for, identifica-se o produto com um post-it, e assim que as unidades com PVP antigo fossem 

todas vendidas, atualiza-se o novo PVP do produto no SIFARMA 2000®. 

Para MNSRM e outros produtos de marcação, que não possuem PIC, a Margem de 

Comercialização (MC) pode ser alterada e é impressa uma etiqueta contendo o PVP atribuído pela 

farmácia, calculado com base no PVF e no Fator Multiplicativo (que tem em conta o IVA). A 

conferência termina com a comparação entre o valor total da encomenda indicado pelo SIFARMA 

2000® e o valor total faturado pelo fornecedor. Caso não haja diferença, procede-se à aprovação da 

receção da encomenda. Quando se verifica alguma diferença, seja no valor total faturado seja no número 

de unidades, procede-se novamente à conferência, comparando os dados apresentados pelo sistema e os 

dados da fatura ou guia de remessa, uma vez que podem ter existido erros durante a picagem dos 

produtos ou na inserção do PVF dos mesmos. No caso de ser identificadas irregularidades na 

encomenda, como produtos que foram debitados, mas não foram pedidos, quantidades erradas e 

embalagens danificadas, a FP entra em contacto com o fornecedor para tentar resolver o problema. A 

solução, na maioria dos casos, passa pela emissão de uma nota de crédito. No entanto, também pode ser 

feita uma troca direta do produto ou o envio do produto em falta. 

É também importante referir, que quando se receciona uma encomenda contendo 

benzodiazepinas e/ou psicotrópicos é gerado um número que corresponde ao número da fatura. Esse 

número é gravado para posteriormente ser comparado com o registo deste tipo de medicamentos. Na 

aquisição de estupefacientes, a farmácia recebe junto da encomenda uma requisição de estupefacientes. 

Este documento é assinado pelo fornecedor e pelo farmacêutico, sendo uma das vias enviada 

mensalmente para o fornecedor e outra arquivada durante três anos na farmácia. A Alliance Healthcare 

envia para a FP no final do mês todos os documentos que dizem respeito aos estupefacientes, de forma 

a facilitar o processo.  

3.3. Armazenamento 

Após a receção de uma encomenda, procede-se ao armazenamento. Trata-se de um 

procedimento de extrema importância, devendo-se sempre respeitar as exigências específicas dos 

medicamentos, de outros produtos farmacêuticos, de matérias-primas, entre outros [3]. Um atendimento 

torna-se tão mais rápido, eficaz e seguro quanto mais organizado estiver o espaço e os produtos. Na FP 

os produtos são armazenados em locais próprios com adequadas condições de iluminação, temperatura, 

humidade e ventilação. Os produtos que são termolábeis são distribuídos por dois frigoríficos, que 

apresentam uma temperatura que varia entre os 2 e os 8º C. Os restantes produtos são armazenados numa 

temperatura entre os 15 e 25ºC e humidade inferior a 60%. Esta temperatura não oscila entre grandes 

intervalos, uma vez que toda a farmácia se encontra equipada com sistema de ar condicionado e onze 

termo-higrómetros (dois analógicos que obrigam a registo manual e nove digitais) para controlo da 

temperatura e humidade.  
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Como já foi referido anteriormente (consultar secção 2.3), na FP os medicamentos são 

maioritariamente armazenados no robot da farmácia, encontrando-se todos os outros dispostos de acordo 

com a metodologia FEFO, de forma a garantir que os produtos com PV mais antigo sejam os primeiros 

a serem vendidos. Para além desta metodologia é praticado o sistema First In, First Out (FIFO), que 

consiste em vender os produtos sem PV mais antigos primeiro.  

O armazenamento dos psicotrópicos e estupefacientes é realizado de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 15/93, de 22 de janeiro [8], regulamentado pelo Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro 

[9], que determina que sejam armazenados em local separado e de acesso restrito. Na FP estes 

encontram-se armazenados no robot. 

3.4. Gestão de stocks 

A gestão racional de uma farmácia é de grande importância e exige uma grande 

responsabilidade. Hoje, ser farmacêutico não dispensa o papel de gestor, competindo a cada farmácia 

gerir o seu espaço de saúde que se pretende financeiramente estável [10].  

Entende-se por stock de uma farmácia, o conjunto de todos os produtos nela existente, num 

determinado período de tempo, passíveis de serem comercializados. Segundo as BPF, “deve ser 

garantida a gestão de stock de medicamentos e de outros produtos de saúde, de forma a suprir as 

necessidades dos utentes” [3]. Contudo, vários fatores influenciam a definição da quantidade máxima e 

mínima dos produtos a ter em stock: a disponibilidade financeira e física da farmácia, a rotatividade dos 

produtos, o perfil de utentes, a época do ano, o tipo de prescrição dos médicos da região, as condições 

de negociação, as margens de lucro, a publicidade e campanhas promocionais existentes nos meios de 

comunicação social, entre outros. Para além destes fatores, as farmácias devem obedecer às regras de 

dispensa de medicamentos enunciadas na Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho. Assim, cada farmácia 

deve ter disponível para venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma Substância Ativa (SA), 

forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços mais baixos de cada 

grupo homogéneo (medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em SA’s, 

dosagem e via de administração, com a mesma forma farmacêutica ou com formas farmacêuticas 

equivalentes, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado) [11].  

Um stock elevado de um produto pode comprometer a rentabilidade da farmácia, por 

imobilização de capital, redução do espaço de armazenamento e dificuldade de controlo na qualidade 

dos produtos. Por outro lado, um stock baixo ou uma rotura de stock pode dificultar a adesão e 

fidelização dos utentes. Na FP, esta gestão é realizada com auxílio do SIFARMA 2000®. Esta ferramenta 

permite definir para cada produto o stock máximo e mínimo, consultar o histórico de vendas desse 

produto e o número de unidades em stock nesse momento. Quando o stock de um produto fica abaixo 

do stock mínimo pré-definido, o produto entra diretamente para a proposta de encomenda, com o intuito 

de evitar a rotura do mesmo. A informação contida e disponível no SIFARMA 2000® depende da 

introdução de dados por parte dos membros da farmácia, sendo possível que ocorram discrepâncias entre 



11 
 

stocks físicos e informáticos. Para evitar esta situação, a FP realiza periodicamente a contagem física de 

existências. 

3.5. Controlo de qualidade: gestão de prazos de validade 

A gestão dos prazos de validade tem uma importância fundamental para a qualidade, segurança 

e eficácia de medicamentos e outros produtos. Aquando da receção de uma encomenda é importante 

verificar o PV inserido no SI. Caso o produto já exista em stock, apenas se altera o PV se o produto 

enviado pelo fornecedor tiver um PV inferior àquele que consta no SIFARMA 2000®. Caso não haja 

stock do produto, coloca-se o PV do produto enviado pelo fornecedor. Para além deste controlo, na FP, 

ao início de cada mês, é emitida uma lista dos produtos cujo PV termina dentro de seis meses. No caso 

dos medicamentos de uso veterinário e do protocolo “Diabetes Mellitus”, estes precisam de ser retirados 

seis meses antes do seu PV terminar. Estes produtos são posteriormente separados e devolvidos ao 

fornecedor, acompanhados de uma Nota de Devolução (ND).  

3.6. Inventário e quebra de produtos 

Um inventário permite comparar um stock físico com um stock informático. Na FP, no final de 

cada mês procede-se à verificação física de existências, atividade esta que é realizada por vários 

elementos da equipa responsáveis por diferentes ‘famílias’ de produtos. Desta forma é possível otimizar 

e simplificar esta atividade que é demorada e exigente, mas que permite encontrar e corrigir erros de 

stock. A quebra de produtos permite retirar produtos do stock informático e realiza-se sempre que são 

necessários produtos para consumo interno da farmácia, ou então quando os produtos se encontram 

danificados, foram extraviados ou não são aceites para devolução, no caso, por exemplo de PV expirado, 

pelo fornecedor.  

3.7. Gestão de devoluções 

As devoluções são realizadas para produtos com PV já expirado ou a expirar em pouco tempo 

após a receção na farmácia, embalagens danificadas ou incompletas, erros no envio da encomenda 

(como produtos trocados ou produtos debitados e não encomendados) e desistências de reserva por parte 

dos utentes. Também se devolvem produtos que são alvo de circulares de suspensão de comercialização 

pelo INFARMED, I.P., ou circulares de recolha voluntária de lotes emitidas pelo detentor de 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM).  

Durante o período de estágio foi possível perceber toda a dinâmica do circuito do medicamento 

e produtos farmacêuticos através da realização de atividades como a receção, conferência e 

armazenamento de encomendas. Aliás, essas foram as primeiras tarefas desenvolvidas na farmácia tendo 

sido essenciais para começar a conhecer os nomes comerciais dos medicamentos, assim como dos 

restantes produtos existentes na farmácia, as diferentes apresentações existentes para um mesmo 

medicamento e o local de armazenamento dos mesmos. Também durante este período, em que houve 

oportunidade de fazer atendimento ao balcão, foram inúmeras as vezes em que procedi à realização de 
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encomendas instantâneas. Também o acompanhamento do processo de validação de encomendas diárias 

foi possível, assim como a realização de pedidos de produtos que não medicamentos, a outras farmácias 

do grupo, proceder à respetiva receção dos mesmos e ainda à faturação de produtos pedidos à nossa 

farmácia para outras farmácias do grupo. Para além disso, procedi também ao controlo dos prazos de 

validade, realização de inventários, contagem de stocks, tratamento de ‘reservas pagas’ e ‘reservas não 

pagas’ e ainda a criação e gestão de devoluções.  

3.8. Marcação de preços 

O Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de Junho estabelece o regime de preços dos MSRM e MNSRM 

[12]. O cálculo do PVP dos produtos de venda livre, que não possuem PIC, é efetuado através da seguinte 

fórmula: PVP = PVF + MC + IVA. Estes produtos necessitam da respetiva etiqueta com a sua 

identificação, PVP e taxa de IVA.  

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos é um ato profissional de grande responsabilidade. O farmacêutico 

comunitário é o último profissional de saúde a contactar com o utente ou por vezes o primeiro, quando 

o utente se dirige à farmácia antes de consultar o médico ou evitando a consulta do mesmo, pelo que 

tem o dever de dar a informação indispensável para o correto uso dos medicamentos e avaliar a 

medicação que está a ser dispensada relativamente a Problemas Relacionados com os Medicamentos 

(PRM), de forma a evitar Resultados Negativos Associados à Medicação (RNM) [2]. Ao longo do 

estágio, desde o período em que se iniciou o atendimento e até ao fim do estágio, em retrospetiva é de 

salientar que os atendimentos realizados foram-se tornando cada vez mais completos ao longo do tempo, 

não se limitando a apenas à dispensa da medicação prescrita e a transmitir informação sobre a posologia 

(dose, frequência e duração), mas também comtemplando informação sobre as possíveis interações com 

alimentos e outros medicamentos utilizados concomitantemente, modo de utilização e condições de 

conservação. Para além disso, proceder à identificação de informação chave através de perguntas 

simples e claras, aquando de um pedido de aconselhamento para o tratamento de uma determinada 

sintomatologia ou patologia já diagnosticada, permitiu a indicação de medidas farmacológicas e não 

farmacológicas ou, quando necessário, reencaminhamento para o médico de família e/ou especialista. 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos são classificados, 

quanto à dispensa ao público em MSRM e MNSRM.  

Consideram-se MSRM, aqueles que de alguma forma possam constituir um risco para a saúde 

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

médica ou quando utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele 

a que se destinam. Também se enquadram nesta classificação os medicamentos que contenham 

substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar e aqueles que se destinam 
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a ser administrados por via parentérica [13]. Todas estas condições justificam a necessidade destes 

medicamentos serem dispensados unicamente com uma receita médica válida. 

4.2. Receita médica 

Entende-se por receita médica o “documento através do qual são prescritos, por um médico ou, 

nos casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou 

mais medicamentos determinados” [13]. Em Portugal, a prescrição de medicamentos é regulada pela 

Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho. De acordo com a mesma, a prescrição médica deverá incluir, 

obrigatoriamente, a DCI da SA, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação, a quantidade e a 

posologia. No entanto, é possível que ocorra a prescrição por marca ou nome do titular da AIM, quando 

os medicamentos não possuem medicamentos genéricos similares comparticipados, só exista original 

ou quando há justificação técnica do prescritor, nas seguintes situações: a) medicamentos com margem 

ou índice terapêutico estreito constantes numa lista definida pelo INFARMED, I.P., neste momento, 

apenas existem três substâncias abrangidas: ciclosporina, levotiroxina sódica e tacrolímus; b) 

intolerância ou reação adversa prévia a um medicamento com a mesma SA, mas identificado por outra 

denominação comercial; c) medicamento destinado a assegurar a continuidade do tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias [11, 14, 15]. Perante as exceções a) e b) descritas, o farmacêutico 

tem de dispensar impreterivelmente o medicamento que consta na receita, uma vez que o utente não 

exerce o direito de opção sobre os medicamentos que cumpram a prescrição médica. No entanto, na 

exceção c) o utente já exerce direito de opção, mas está limitado a medicamentos equivalentes com um 

PVP igual ou inferior ao do medicamento prescrito [11]. No caso dos medicamentos psicotrópicos ou 

estupefacientes e dos dispositivos médicos do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

(tiras, sensores e lancetas), as receitas em papel não podem conter outros medicamentos [16].  

Atualmente existem dois modelos de prescrição médica possíveis: a prescrição por via 

eletrónica e a prescrição manual [11]. 

4.2.1. Prescrição manual  

O número de receitas manuais que chega à farmácia é cada vez menor e apenas em casos 

excecionais poderão ser prescritos medicamentos desta forma, como: em caso de falência do SI, 

inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio, ou outras situações, até um máximo de 40 receitas 

por mês, por médico [11]. Não é admitida mais do que uma via da receita manual e este tipo de prescrição 

tem uma validade de apenas 30 dias. As receitas não podem conter rasuras, caligrafias distintas e não 

podem ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis, sendo motivos para a não comparticipação das 

mesmas [15]. 

4.2.2. Prescrição eletrónica  

A prescrição eletrónica é o modelo de prescrição mais frequente na farmácia e aquela que, 

provavelmente, conduz a menos erros durante a dispensa de medicamentos. As receitas prescritas por 
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via eletrónica são acedidas e interpretadas via SIFARMA 2000® e têm de incluir atributos que 

comprovam a sua autoria e integridade. Quando se trata de medicamentos destinados a tratamentos de 

longa duração, a receita pode ser renovável, contendo até três vias que vigoram por seis meses, contada 

a partir da data da respetiva prescrição. O mesmo sucede com cada linha da receita desmaterializada. 

Quando se trata de tratamentos de curta duração, a receita tem validade de 30 dias [16, 17].  

A prescrição eletrónica pode ser subdividida em:  

 Prescrição eletrónica materializada: também denominada “Receita em Papel”, pois a 

prescrição é impressa; a prescrição pode ocorrer em modo online, ou seja, a receita é 

validada e registada no Sistema Central de Prescrições, podendo ser acedida 

eletronicamente através dos códigos de acesso e dispensa e do direito de opção ou, 

excecionalmente, em modo offline, em que a validação e registo da receita no Sistema 

Central de Prescrições são realizados após a sua emissão, não podendo na farmácia ser 

dispensada eletronicamente [15, 16]. Neste tipo de receita podem ser prescritos até 4 

medicamentos diferentes, num total de 4 embalagens por receita e um máximo de 2 

embalagens por medicamento [16]. No caso dos medicamentos prescritos se 

apresentarem sob a forma de embalagens unitárias (como acontece por exemplo com o 

medicamento Diprofos Depot® - Schering-Plough Labo, N.V.) podem ser prescritas até 4 

embalagens do mesmo medicamento por receita. 

 Prescrição eletrónica desmaterializada: também denominada “Receita sem Papel”. 

Segundo o Despacho n.º 2935-B/2016, de 25 de fevereiro, a partir do dia 1 de abril de 

2016, passou a ser obrigatória a prescrição exclusiva através de receita eletrónica 

desmaterializada em todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS) [18]. Os dados da receita, 

como o número da receita, o código de dispensa e o código de direito de opção, podem, 

posteriormente, ser enviados para o telemóvel do utente. São inúmeras as vantagens 

associadas a este tipo de receitas desde: i) ausência de limitação de quatro unidades por 

receita, podendo receitar um número ilimitado de produtos de saúde e medicamentos 

distintos. No entanto, tal como sucede com a receita em papel, o médico pode prescrever 

para cada medicamento até um máximo de duas unidades (tratamentos de curta duração) 

ou seis unidades (tratamentos de longa duração); ii) diminuição dos erros no processo de 

dispensa de medicamentos, uma vez que o SIFARMA 2000® permite, no final do 

atendimento, verificar, através do código bidimensional, ou nos medicamentos em que a 

validação através do mesmo ainda não é possível, através do CNP, se o produto 

dispensado corresponde ao produto prescrito e iii) possibilidade de o utente ter um maior 

controlo sobre a sua medicação, pois pode levantar apenas as unidades que necessita, 

desde que dentro do PV [16].  

Durante o estágio a grande maioria das receitas dispensadas foram receitas médicas com 

prescrição eletrónica desmaterializada, tendo-se verificado que as mesmas permitem um atendimento 
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mais rápido e seguro. Verificou-se também que as mesmas permitem ao utente gerir de forma distinta o 

processo de dispensa da medicação,  dado que a mesma pode ser dispensada consoante a necessidade. 

Em caso de utentes carenciados do ponto de vista económico, a gestão que este tipo de prescrição 

permite, revela-se fundamental para que a carência económica não se reverta numa carência de saúde. 

4.3. Regimes de comparticipação de medicamentos 

Em Portugal, existem várias entidades responsáveis pela comparticipação de medicamentos, no 

entanto, são beneficiários do SNS todos os cidadãos portugueses, independentemente de estes terem 

acesso a outros subsistemas de comparticipação. A legislação prevê a possibilidade de comparticipação 

de medicamentos através de um regime geral e de um regime especial, definindo a percentagem de 

comparticipação a pagar pelo Estado. Com o objetivo de melhorar o acesso ao medicamento a quem 

necessita, em especial às pessoas com menos recursos económicos, as comparticipações do Estado 

foram divididas em quatro escalões diferentes, de acordo com descrito na Portaria n.º 195-D/2015, de 

30 de junho [16, 19]. 

Alguns medicamentos manipulados são comparticipados em 30% do seu preço, as tiras-teste 

para determinação de glicemia assim como os sensores, destinados a pessoas com diabetes, em 85% e 

as agulhas, seringas e lancetas em 100%. Para que um medicamento manipulado seja comparticipado 

tem de constar na lista do anexo ao Despacho n.º 18694/2010, 18 de novembro [20], devendo a receita 

obdecer ao estabelecido nos Despacho n.º 18694/2010, de 18 de Novembro, no Decreto-Lei n.º 106-

A/2010, de 1 de Outubro e na Portaria n.º 222/2014, de 4 de novembro. Todos medicamentos para a 

paramiloidose têm uma comparticipação de 100% [23]. No caso de doentes com lúpus, hemofilia e 

hemoglobinopatias os medicamentos comparticipados têm uma comparticipação de 100% e o carbonato 

de lítio para doença bipolar também é totalmente comparticipado [24, 25]. Existem outras patologias 

que usufruem de comparticipações especiais, nomeadamente a artrite reumatoide, artrite idiopática 

juvenil, artrite psoriática, espondiloartrites, psoríase, e em medicamentos para o tratamento da dor 

crónica não oncológica e oncológica moderada a forte, para o tratamento da infertilidade e ictiose [26-

31]. No caso da doença de Alzheimer ou da doença inflamatória intestinal, os medicamentos têm 

comparticipação especial se forem prescritos por médicos especialistas [32, 33]. O Estado comparticipa 

o preço das câmaras expansoras em 80%, não podendo o valor da comparticipação ultrapassar os 28 

euros. Esta comparticipação é limitada a uma câmara expansora, independentemente do tipo, por utente, 

por cada período de um ano [34].  

Além da comparticipação a cargo do SNS (que inclui subsistemas públicos como ADSE, SAD-

GNR, SAD-PSP e IASFA), existem outras entidades que comparticipam medicamentos em Portugal, 

nomeadamente subsistemas privados (como o SAMS, SÃVIDA, SSCGD) ou agências seguradoras 

privadas (como por exemplo: a Seguradora Fidelidade). Para que o utente possa beneficiar da 

comparticipação em complementaridade precisa de apresentar junto da receita médica, o cartão de 

beneficiário válido. A comparticipação do Estado para o fármaco Betmiga® - Astellas Pharma, Lda. é 
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nula, pelo que o laboratório produtor comparticipa parte do preço. No entanto este é apenas um exemplo, 

existindo outros medicamentos na mesma situação. 

4.4. Conferência do receituário e faturação 

A conferência de receituário e faturação são atividades que implicam muita atenção, pois a 

sustentabilidade financeira da farmácia depende, em parte, do reembolso do valor relativo à percentagem 

de comparticipação dos medicamentos. Na etapa final de dispensa de uma receita é gerado um 

documento de faturação, contendo informação do número da receita, o organismo de comparticipação, 

o número de lote e a série respetiva de cada mês, os medicamentos comparticipados dispensados e as 

quantidades, sendo que este documento é impresso sempre que se tratem de receitas manuais ou em 

receitas comparticipadas por subsistemas. 

Na FP realiza-se a conferência de receituário e faturação não só da própria farmácia como das 

restantes farmácias do grupo, no qual a FP se integra. Este é o motivo pelo qual parte da equipa de 

recursos humanos da farmácia é responsável pelo receituário (serviço de combidose, e call center – 

assunto explorado na secção 5.4) a tempo inteiro. Para que o mesmo seja possível, as restantes farmácias 

do grupo enviam por correio ou através do pessoal da equipa responsável pelo comunicação e transporte 

entre farmácias, toda a documentação referente ao receituário e faturação. 

Para cada farmácia as receitas são inicialmente organizadas tendo em conta a entidade 

comparticipante, o número de lote e o número da receita do respetivo lote. Posteriormente, são agrupadas 

por lotes de trinta receitas. Vários campos da receita são verificados, como a validade da receita, a 

assinatura do médico, a assinatura do utente, se os medicamentos dispensados são os correspondentes 

(por comparação do documento de faturação com os medicamentos prescritos), o regime de 

comparticipação, portarias, despachos, o carimbo da farmácia, assinatura do profissional de saúde e data 

da dispensa. Este processo de organização e validação das receitas médicas, é realizado na FP sempre 

com tripla verificação, isto é, durante o próprio atendimento é sempre realizada a dupla verificação – 

pelo farmacêutico que está atender o utente e por outro, e ainda pelo farmacêutico que faz a conferência 

final durante a conferência do receituário. Quando um lote de receitas está completo e devidamente 

validado, procede-se ao fecho do lote, através do SIFARMA 2000® e à impressão do “Verbete de 

Identificação do Lote” devidamente carimbado, rubricado e anexado ao lote das respetivas receitas. No 

final de cada mês, imprime-se, assina-se e carimba-se a “Relação de Resumos de Lote” e a “Fatura Final 

Mensal” para cada entidade comparticipante. No caso das receitas comparticipadas pelo SNS estas são 

enviadas para o Centro de Conferência de Faturas, até ao dia dez de cada mês, organizadas nos respetivos 

lotes e acompanhadas do “Verbete de Identificação do Lote”, da “Relação de Resumos de Lote” e da 1ª 

e 2ª via da “Fatura Final Mensal”. Uma vez que a FP é associada da ANF, envia a 3ª via da fatura para 

a ANF e a 4ª via fica guardada na farmácia. As receitas e documentação respetiva dos restantes 

organismos é enviada por correio para a ANF até à mesma data. A ANF posteriormente encarrega-se 

por distribuir pelos organismos correspondentes. Na ausência de inconformidades, o envio destes 
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documentos garante o pagamento do valor comparticipado. Contudo, se existir alguma inconformidade, 

a farmácia não recebe o montante correspondente à comparticipação, sendo enviado um documento 

onde se encontra o montante comparticipado e não comparticipado, com a respetiva explicação.  

Durante o estágio foi possível participar ativamente no processo de organização e validação do 

receituário. No final de cada mês no período de janeiro a julho, tive a oportunidade de proceder não só 

à organização anteriormente descrita, como também de proceder à emissão dos Verbetes de 

Identificação de Lotes, da Relação de Resumos de Lote e da Fatura Final Mensal para cada entidade 

comparticipante. 

4.6. Medicamentos genéricos e preços de referência 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, um medicamento genérico (MG) é aquele 

“com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica 

e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados”. No acondicionamento secundário de um MG deve estar identificado o 

seu nome, seguido da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla "MG” [13]. Apenas são considerados 

medicamentos genéricos aqueles que são essencialmente similares de um medicamento de referência, 

se tiver caducado os direitos de propriedade industrial relativos às respetivas substâncias ativas ou 

processo de fabrico e se não se invocarem a seu favor indicações terapêuticas diferentes relativamente 

ao medicamento de referência já autorizado [35]. O sistema de preços de referência aplica-se sempre 

que existam medicamentos genéricos comparticipados e comercializados [36–38]. O preço de referência 

é entendido como o “valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

incluídos em cada um dos grupos homogéneos, de acordo com o escalão ou o regime de comparticipação 

que lhes é aplicável”. O preço de referência para cada grupo homogéneo corresponde à média dos cinco 

PVP mais baixos praticados no mercado, tendo em consideração os medicamentos que integrem aquele 

grupo [39]. As farmácias devem ter disponível para venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma 

SA, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços mais baixos de cada 

grupo homogéneo [16, 21]. O farmacêutico tem de dispensar o medicamento que cumpra a prescrição 

médica e nos casos em que existe grupo homogéneo, o mais barato dos três medicamentos. No entanto, 

o utente pode optar por qualquer medicamento com o mesmo CNPEM (Código Nacional de Prescrição 

Eletrónica de Medicamentos), independentemente do seu valor, desde que assuma a diferença de preço 

e demonstre que exerceu o direito de opção [15].  

Durante o período de estágio dedicado ao atendimento foram várias as vezes em que os utentes 

questionaram sobre a garantia da qualidade do MG, devido ao seu preço inferior. Pode-se mesmo afirmar 

que embora estes medicamentos se encontrem disponíveis no mercado há alguns anos, todos os dias, em 

pelo menos um atendimento, questões acerca dos medicamentos genéricos, nomeadamente no que 

concerne à sua qualidade e eficácia, são levantadas. Em todos estes momentos tentou-se explicar de 

forma objetiva e clara, o que é um MG e quais as vantagens da redução do custo dos medicamentos para 



18 
 

o utente e essencialmente o porquê destes medicamentos apresentarem um preço mais baixo, uma vez 

que se verifica ser esta a principal razão de desconfiança dos utentes. Contudo, alguns utentes preferiam 

continuar o tratamento com o medicamento de referência, alegando que já tinham tomado o MG e este 

não teve qualquer efeito ou provocou efeitos adversos que não se verificaram com o medicamento de 

referência. 

4.7. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos que contém substâncias ativas classificadas como psicotrópicos e 

estupefacientes apresentam risco de dependência física e psíquica, sendo sujeitos a um controlo especial 

para evitar o seu uso ilícito e o tráfico ilegal. O Decreto-Lei n º 15/93, de 22 de janeiro apresenta uma 

lista de substâncias que são reconhecidas como estupefacientes ou psicotrópicas [8]. Estes 

medicamentos exigem um tratamento específico em todo o seu circuito, nomeadamente na requisição, 

entrega, armazenamento, dispensa e controlo de receituário. Estas substâncias implicam uma receita 

médica especial para a sua aquisição e a sua entrega a um doente mental manifesto ou a um menor é 

punida, por ser considerado abuso do exercício da profissão [8].  

Na FP, o controlo destes medicamentos é efetuado em dois momentos distintos. O primeiro 

momento ocorre aquando da receção da encomenda, em que assim que esta é dada entrada no sistema, 

se procede ao armazenamento dos produtos no robot da farmácia. Para além disso, é tirada uma cópia 

da fatura ou guia de remessa onde vem descritos os medicamentos pertencentes a esta classe, onde 

posteriormente se assinalam os produtos, e onde a pessoa que efetuou a receção da encomenda, rubrica 

e coloca a data. A pessoa que rececionou a encomenda tem também de preencher manualmente o 

documento ‘Registo de entrada de Psicotrópicos’ disponível no backoffice. O segundo momento ocorre 

no final de cada mês, em que cada um dos distribuidores, envia um resumo dos movimentos destes 

medicamentos para a FP. Posteriormente é assinado, carimbado e datado o original e duplicado, ficando 

o original arquivado na farmácia (durante 3 anos) e o duplicado enviado ao fornecedor.  

Independentemente do tipo de prescrição (manual, materializada ou desmaterializada), o 

farmacêutico, no ato da dispensa, tem de registar informaticamente os dados do utente, do médico 

prescritor e do adquirente (que pode ou não ser o utente). A dispensa só pode ser efetuada após 

apresentação do cartão de cidadão ou outro documento de identificação. Quando se trata de uma receita 

manual ou materializada, deve-se proceder a uma cópia desta e deve ser mantida em arquivo adequado 

pela farmácia durante três anos [16]. O comprovativo da venda dos psicotrópicos ou estupefacientes que 

é impresso pelo SIFARMA 2000® (registo de saída) deve ser anexado à cópia da receita. No caso das 

receitas desmaterializadas, é arquivado o “Documento de Psicotrópicos” impresso pelo SI, anexadas a 

uma cópia do guia de tratamento apresentado pelo utente ou a um printsreen da receita, a que se tem 

acesso pelo SIFARMA 2000®.  
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A FP envia mensalmente até ao dia oito de cada mês as cópias das receitas manuais e a lista das 

receitas dispensadas e, anualmente, até dia trinta e um de janeiro, o balanço do registo das entradas e 

saídas dos medicamentos [8]. 

4.8. Medicamentos manipulados 

Segundo a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, um medicamento manipulado corresponde a 

“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de 

um farmacêutico”. Uma fórmula magistral corresponde a um medicamento preparado segundo uma 

receita médica e um preparado oficial é um medicamento preparado segundo as indicações de uma 

farmacopeia ou de um formulário [40]. Para que possam ser objeto de comparticipação pelo SNS, os 

medicamentos manipulados prescritos têm de cumprir uma das seguintes condições: i) não existir 

comercialmente uma especialidade farmacêutica com igual SA na forma farmacêutica pretendida; ii) 

lacuna de terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; c) necessidade de adaptação 

de dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas de populações específicas (pediatria ou 

geriatria). O anexo do Despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro, possui uma lista de medicamentos 

manipulados comparticipados [20].  

A FP dispõe de um laboratório para a preparação de manipulados, que obedece às normas da 

Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho. Todos os medicamentos manipulados produzidos na farmácia são 

rotulados. No rótulo deve constar toda a informação necessária ao doente: nome do doente (no caso de 

uma fórmula magistral), fórmula do medicamento, número do lote atribuído, prazo de utilização, 

condições de conservação, instruções especiais (por exemplo, “agitar antes de usar”), via de 

administração, identificação da farmácia e identificação do/a farmacêutico/a diretor/a técnico/a [40]. O 

PVP dos manipulados, é calculado conforme os critérios da Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho e reflete 

o valor dos honorários da preparação, que tem por base um fator “F”, o preço das matérias-primas e dos 

materiais de embalagem [41].  

Durante o de estágio, houve oportunidade de proceder à preparação dos seguintes manipulados: 

Álcool Etílico a 60˚ (m/m), Solução Alcoólica 70˚ Saturada em Ácido Bórico (m/V) FGP A.II.1,  Solução 

Aquosa de Salicilato de Sódio 2% (m/V), Tretinoína 0,025%, Coenzima Q10 2,5%, Alfabisabolol 2,5%, 

Creme antioxidante, Suspensão Oral Trimetoprim 1% (m/V) FGP A.III.2, Solução Hidroalcoólica de 

ácido salicílico 6 g, resorcina 6 g e álcool 70˚ qbp 100 g, Solução Oral de Propanolol HCl 0,1% - 1 

mg/ml (m/V) FGP A.VII.3. 

Para além da preparação dos mesmos, procedeu-se também ao preenchimento das respetivas 

fichas de preparação, ao cálculo do PVP final dos manipulados preparados, à rotulagem dos mesmos e 

à verificação dos caracteres organoléticos para controlo da qualidade. No Anexo G apresento como 

exemplo a ficha de preparação da solução alcoólica a 70% saturada com ácido bórico (m/V), assim como 

o cálculo do PVP deste manipulado, preenchidas por mim, supervisionada pela Doutora Flávia Pezella, 

farmacêutica adjunta, responsável pelo Laboratório de Manipulados.  
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4.9. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Quando os medicamentos não preenchem nenhuma das condições referidas na secção 4.1., são 

denominados de MNSRM. Normalmente, os MNSRM não são comparticipáveis [13]. A utilização de 

MNSRM de forma responsável, para o alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem 

gravidade denomina-se de automedicação. Esta prática pode ser ou não realizada com assistência e 

aconselhamento de um profissional de saúde, sendo que as situações passíveis de automedicação estão 

bem definidas no anexo ao Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho [42]. O farmacêutico é muitas 

vezes solicitado para transmitir informação sobre saúde. Cada indicação terapêutica deve ser realizada 

de forma consciente e com um conhecimento profundo e atualizado, de forma a evitar a automedicação 

desnecessária. A abordagem de uma indicação terapêutica passa pela recolha de informação sobre o 

doente, nomeadamente os sintomas, duração, localização, hábitos, alergias, entre outros. É igualmente 

importante reconhecer e decidir a necessidade de referenciar para uma consulta médica quando os 

sintomas podem estar relacionados com um problema de saúde mais grave. Aquando da decisão de 

dispensar um MNSRM, o farmacêutico deve educar o doente para que este obtenha o máximo de 

benefício com a medicação, em termos de eficácia e segurança. Assim, deve ser prestada informação 

como a indicação terapêutica do MNSRM, posologia, efeitos adversos e possíveis contraindicações. Os 

MNSRM que foram mais vezes indicados no atendimento durante o estágio na FP estavam associados 

a situações de dores de garganta ligeiras a moderadas, tosse, dificuldade temporária em adormecer, 

ansiedade, secura ocular, alergias, enxaquecas, pediculose, obstipação, diarreia, dores de estômago, 

entre outros. 

4.10. Outros produtos de saúde  

De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias podem 

fornecer ao público outros produtos de saúde, nomeadamente medicamentos e produtos veterinários, 

medicamentos e produtos homeopáticos, produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos 

alimentares e produtos de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de 

higiene corporal, artigos de puericultura, entre outros [1]. De seguida procede-se à abordagem dos 

produtos que possuem mais procura na FP. 

4.10.1. Medicamentos e produtos veterinários  

O medicamento veterinário é fundamental para a promoção da saúde e do bem-estar animal 

assim como, para o controlo de infeções em animais que apresentam potencial de transmissão ao 

homem. Segundo o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho, um medicamento veterinário é aquele que 

possui propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas. Também 

pode incluir as substâncias ativas utilizadas ou administradas no animal com vista a estabelecer um 

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

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. Estes produtos apresentam a menção «USO 

VETERINÁRIO» impressa de forma destacada, em fundo verde, na sua embalagem [43].  
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A FP dispõe de uma pequena gama de produtos veterinários, armazenados num local distinto 

dos medicamentos de uso humano, possuindo principalmente anticoncecionais para cão e gato, de como 

é exemplo o Megecat® (Vétoquinol), desparasitantes externos como a gama Frontline® (Merial) e 

desparasitantes internos como o PARAVET Exitel Plus® (Omega Pharma). Apesar de grande parte das 

pessoas possuírem indicação do médico-veterinário para a compra dos medicamentos e produtos 

veterinários, um número considerável de pessoas procura a farmácia para obter aconselhamento para os 

seus animais de companhia. Esta foi uma área em que se verificaram bastantes dificuldades em prestar 

o melhor aconselhamento durante o estágio, no entanto com o apoio da equipa da FP e com alguma 

pesquisa realizada no momento do atendimento, foi possível dar resposta aos pedidos realizados. As 

dificuldades sentidas não só por mim como pela restante equipa, principalmente no que respeita ao 

aconselhamento de desparasitantes internos quer para cão quer para gato, foram também um dos motivos 

que levou ao desenvolvimento de um dos projetos de estágio que realizei, apresentados na segunda parte 

deste relatório. 

4.10.2. Produtos de cosmética e higiene corporal  

Um produto cosmético é definido, segundo o Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, 

como um produto destinado a ser colocado em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

humano, designadamente a epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, 

ou com os dentes e mucosas bucais, com a finalidade de limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou corrigir os odores corporais [44]. Diariamente, na FP eram 

procurados este tipo de produtos, para as mais diversas situações. A acne e rosácea foram das situações 

mais frequentes, assim como a pele atópica. Muitos dos clientes também procuravam produtos para a 

hidratação facial e corporal e para proteção solar. A Farmácia Porto possui várias marcas para dar 

resposta, nomeadamente a La Roche-Posay®, Uriage®, Avène®, Bioderma®, Vichy®, A-Derma®, 

Sesderma®, Neutrogena®, ISDIN® entre muitas outras. Os produtos para a higiene oral também eram 

bastante procurados, nomeadamente escovas de dentes, pastas dentífricas, fixadores para próteses, 

escovilhões, fio e fita dentária, colutórios, entre outros. De entre os produtos para a higiene íntima, 

destacam-se as marcas Saforelle®, Lactacyd® e LETIfem®. A gama René Furterer® era muito solicitada 

e igualmente muito aconselhada para a queda de cabelo, cabelos oleosos, secos, estragados, entre outras 

situações, destacando-se também os produtos capilares da gama APVITA®, uma marca com a qual a FP 

começou a trabalhar durante o meu período de estágio, e a qual teve e tem um excelente feedback por 

parte dos utentes, que na maioria dos casos após a primeira compra, ficou fidelizado aos produtos. 

Este é um tipo de produtos que me fascina pela sua enorme diversidade e capacidade de resposta 

às mais diversas situações, mas no qual ainda sinto alguma dificuldade no seu aconselhamento. No 

entanto, é de ressalvar que durante o estágio foram várias as formações nas quais tive oportunidade de 

participar, e que sem dúvida constituíram uma mais-valia, para me permitir melhorar a cada dia e me 

sentir mais preparada para responder às necessidades dos clientes. Merece também destaque todo o 
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conhecimento da equipa da FP acerca deste tipo de produtos, nomeadamente pela farmácia apresentar 

uma vasta gama de produtos e marcas diferentes, assim como por todo o auxílio que me prestaram 

sempre que me foi pedido aconselhamento por parte dos utentes, tal como para me ajudarem todos os 

dias a ter uma formação mais vasta e profunda acerca destes produtos, contribuindo de forma excecional 

para todos os dias me tornar numa futura farmacêutica melhor. 

4.10.3. Dispositivos médicos  

Entende-se por dispositivo médico, qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo destinado a ser utilizado em seres humanos para fins de i) diagnóstico, prevenção, 

controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou de uma deficiência; ii) estudo, substituição 

ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; iii) controlo da conceção. Os dispositivos 

médicos devem conter a marcação “CE” [45].  

Os dispositivos médicos estão divididos em quatro classes de risco (I, IIa, IIb, III) atendendo à 

vulnerabilidade do corpo humano e aos potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico 

[46]. Na FP é possível encontrar uma grande variedade de dispositivos médicos, nomeadamente 

seringas, lancetas, meias de compressão, pulsos, meias e joelheiras elásticas para compressão, 

canadianas, compressas de gaze, material de penso, sacos coletores de urina, sacos para ostomia, 

preservativos masculinos entre muitos outros. 

4.10.4. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial  

Os suplementos alimentares complementam ou suplementam um regime alimentar normal e 

constituem fontes concentradas de determinas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico, comercializadas em forma doseada [47]. Este tipo de produtos é muito procurado nas 

farmácias, pelo que o farmacêutico assume um papel fundamental no aconselhamento e dispensa deste 

tipo de produtos. Em si, os suplementos alimentares podem conter vitaminas, minerais, aminoácidos, 

ácidos gordos essenciais, fibras, plantas ou extratos de ervas, que garantem o bom funcionamento do 

organismo, a capacidade de defesa e de recuperação do mesmo. No entanto, é dever do farmacêutico 

informar que os suplementos alimentares são um complemento e não um substituto de uma alimentação 

variada e equilibrada, que a toma pode estar contraindicada em algumas situações e que podem existir 

efeitos adversos associados. Verifica-se que o utente procura esses produtos principalmente por três 

razões: por ter visto num anúncio publicitário, por recomendação médica ou por aconselhamento 

farmacêutico.  

A FP possui vários suplementos alimentares, desde suplementos de magnésio, como o 

Magnesium-OK®, multivitamínicos, como o Centrum® e o Viterra®, suplementos para melhorar a saúde 

das articulações, como o BioActivo® Glucosamina Duplo e o Optimus®, suplementos alimentares para 

a gravidez ou para o período de amamentação, como o Natalben Supra® e o Gestacare Lactação®, 

suplementos fortificantes, para o cuidado das unhas e cabelo, como o Ecophane®, suplementos para a 
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melhoria da saúde ocular, como Preservision 3®, suplementos para promover o emagrecimento, como o 

LibraMed® entre muitos outros.  

O Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho, define os géneros alimentícios destinados a uma 

alimentação especial como “produtos alimentares que, devido à sua composição ou processos especiais 

de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao 

objetivo nutricional pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo”. Estes produtos destinados à alimentação especial são utilizados por pessoas cujo processo de 

assimilação ou metabolismo se encontra perturbado, ou possuam condições fisiológicas especiais e que, 

por tal, podem retirar benefício da ingestão controlada de certas substâncias contidas nos alimentos. Isto 

inclui géneros alimentícios com valor energético baixo ou reduzido, destinados ao controlo de peso, 

alimentos pobres em sódio, alimentos sem glúten, alimentos adaptados a esforços musculares intensos, 

sobretudo para os desportistas e alimentos destinados a pessoas diabéticas. Também se considera 

alimentação especial aquela que corresponde às necessidades de lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de 

idade em bom estado de saúde, nomeadamente os preparados para lactentes, os leites de transição e 

alimentos para bebés. Inclui-se também nos produtos de alimentação especial, os alimentos dietéticos 

destinados a fins medicinais, nomeadamente as fórmulas para lactentes anti-regurgitação, isentas de 

lactose, alimentos para doenças hereditárias do metabolismo como a fenilcetonúria e a tirosinemia [48]. 

4.10.5. Artigos de puericultura  

Segundo o Decreto-Lei n.º 10/2007, de 18 de janeiro, um artigo de puericultura corresponde a 

“qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das 

crianças” [49]. A FP dispõe de vários produtos de puericultura, nomeadamente chupetas, biberões, 

tetinas entre outros da marca Chicco®, fraldas da marca Libero® e Dodot Sensitive®, produtos de limpeza 

da marca Mustela®, Uriage®, Isdin®, Bioderma®, entre outros. 

5. Serviços e cuidados prestados pela farmácia  

A farmácia comunitária deixou de ser um mero local de preparação e dispensa de medicamentos, 

e passou a ser um espaço de promoção de saúde e bem-estar. Nos últimos anos, as farmácias portuguesas 

têm vindo a prestar um número cada vez maior de serviços farmacêuticos [50]. As alterações 

legislativas, nomeadamente a introdução do Decreto-Lei n º 307/2007, de 31 de agosto, a Portaria n º 

1429/2007, de 2 de novembro e o Despacho nº 2522/2018, de 12 de Março, vieram assinalar profundas 

alterações no funcionamento das farmácias e nos serviços que podem ser prestados por estas unidades 

de saúde [1, 5, 51]. Este último autorizou a realização de testes rápidos (testes "point of care") de rastreio 

de infeções por VIH, VHC e VHB nas farmácias comunitárias, contribuindo assim para aumentar o 

número de serviços prestados pelas farmácias. Contudo, é de salientar que para a realização deste serviço 

por parte da farmácia, a mesma precisa de cumprir uma série de requisitos estabelecidos na Circular 

Normativa N.º 111/CD/100.20.200, nomeadamente a capacitação dos farmacêuticos para realização de 

http://www.infarmed.pt/documents/15786/2398909/Realiza%C3%A7%C3%A3o+de+testes+r%C3%A1pidos+de+rastreio+de+infe%C3%A7%C3%B5es+por+VIH%2C+VHB+e+VHC+na+farm%C3%A1cia/5f74fe0c-aaec-4ce9-a6af-51345f3fdbd8
http://www.infarmed.pt/documents/15786/2398909/Realiza%C3%A7%C3%A3o+de+testes+r%C3%A1pidos+de+rastreio+de+infe%C3%A7%C3%B5es+por+VIH%2C+VHB+e+VHC+na+farm%C3%A1cia/5f74fe0c-aaec-4ce9-a6af-51345f3fdbd8


24 
 

testes rápidos de rastreio, através da frequência de formação específica, designadamente a ministrada 

pela ordem dos farmacêuticos (OF). [52-54] 

A FP disponibiliza serviços farmacêuticos tal como a monitorização de parâmetros bioquímicos 

e/ou fisiológicos, administração de vacinas não incluídas no PNV, assim como a administração de 

medicamentos injetáveis, consultas específicas, nomeadamente de nutrição, serviço de preparação de 

medicação individualizada, designado por Combidose e ainda o serviço de Farmadrive.  

5.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos  

A farmácia é, frequentemente, a primeira unidade de saúde a que os utentes recorrem para a 

medição de parâmetros bioquímicos, fisiológicos e antropométricos. Isto porque, os utentes 

reconhecem-lhe a proximidade, a facilidade de acesso, a disponibilidade, a competência e a dedicação 

dos profissionais de saúde. Na FP é realizada a medição da pressão arterial, frequência cardíaca, 

glicemia, colesterolemia e trigliceridemia, sendo de destacar que a aferição da pressão arterial e 

frequência cardíaca, corresponde a um serviço gratuito. Durante o estágio procedi várias vezes à 

determinação destes parâmetros, com especial relevância para a pressão arterial e glicemia. Com base 

nos resultados obtidos nas diversas determinações, comparava com os valores de referência e prestava 

aconselhamento, sempre que aplicável. Antes de iniciar a medição da pressão arterial, convidava o 

utente a repousar durante 2 minutos e questionava se tinha alguma patologia, nomeadamente hipertensão 

arterial diagnosticada, se fazia algum tipo de medicação e se a medicação era apenas por rotina, 

aconselhamento médico ou alguma sintomatologia que fizesse suspeitar de alterações ao nível da tensão 

arterial. Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar vários utentes na monitorização dos 

valores de pressão arterial, sendo este um dos serviços mais solicitados diariamente, a par do 

atendimento.  

Os valores de pressão arterial a partir do qual se considera hipertensão arterial, de acordo com 

a European Society of Cardiology (ESC), e as normas da DGS, são 140/90 mmHg [55, 56]. No entanto 

é importante verificar a coexistência de doenças concomitantes para assim ser considerada. Na 

determinação da glicemia, sempre que um indivíduo apresentava glicemia em jejum (de 8 horas no 

mínimo) superior ou igual a 126 mg/dL aconselhava o utente a consultar o seu médico e prestava 

aconselhamento farmacêutico, nomeadamente no que diz respeito a medidas não farmacológicas, como 

a redução do consumo de açúcares e prática de exercício físico ajustada à condição de cada utente. Estas 

medidas eram também referidas para indivíduos com glicemia superior ou igual a 110 mg/dL. Quando 

o doente já estava referenciado com diagnóstico de diabetes mellitus pelo médico, tentava reforçar a 

importância da adesão à terapêutica, da determinação do perfil glicémico diário e das complicações tanto 

agudas como a longo prazo. Relativamente ao colesterol, a FP possibilita apenas a determinação do 

colesterol total. Sempre que o utente apresentava valores de colesterol superiores a 190 mg/dL e de 

triglicerídeos superiores a 150 mg/dL, recomendava a adoção de hábitos de vida mais saudáveis e/ou a 

necessidade de consultar o seu médico. No mês de Janeiro, mais concretamente no dia 24 de Janeiro, 
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foi realizado pela FP no Edifício Aviz, localizado na zona industrial do Porto, um rastreio cardiovascular 

gratuito, no qual tive oportunidade de participar ativamente, que incluía a determinação da glicemia, 

medição da pressão arterial e determinação do IMC. 

5.2. Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação  

A FP possibilita aos utentes adultos realizarem a administração de vacinas que não estão 

incluídas no PNV, assim como de alguns medicamentos injetáveis. Este tipo de serviço aumenta a 

comodidade dos utentes, pois dispensa a deslocação a uma outra unidade de saúde [57-59]. 

5.3. Acompanhamento nutricional  

A FP possui uma nutricionista, a Dr.ª Ana Delindro, que realiza acompanhamento nutricional 

na zona de atendimento privado da farmácia, semanalmente. Os principais motivos que mobilizam os 

utentes, na sua maioria do sexo feminino, a se inscreverem são o excesso de peso e a obesidade. Esta 

nutricionista elabora planos alimentares direcionados a cada utente, de forma a que o mesmo consiga 

atingir os seus objetivos, sejam eles atingir o seu peso ideal, proceder a uma reeducação alimentar, com 

vista à melhoria da saúde, entre outros.  

5.4. Preparação individualizada de medicação – Serviço de combidose 

A FP apresenta o serviço de preparação individualizada de medicação – serviço de combidose. 

Este serviço visa auxiliar o utente na correta administração dos medicamentos e promover uma melhor 

adesão à terapêutica. Este destina-se essencialmente a utentes que se encontram em unidades de 

cuidados de saúde, nomeadamente lares, que estabeleceram acordo com a FP. 

A preparação individualizada de medicação (PIM) é realizada com recurso a um robot, que 

organiza as formas farmacêuticas sólidas para uso oral, para cada utente, de acordo com a posologia 

prescrita, numa fita organizada por toma em alvéolos (Anexo H), selado de forma estanque na farmácia 

e que será descartada após a sua utilização. Cada alvéolo é identificado com o nome do utente, dia e 

hora a que destina o(s) medicamento(s), um pictograma alusivo à hora do dia a que se destina, quais os 

medicamentos que contém, assim como a descrição destes, de forma a facilitar a identificação dos 

mesmos [60] . A fita de cada utente após verificação por parte de uma farmacêutica, é enrolada e 

colocada numa caixa de cartão identificada com o nome do/a utente, estando pronta a ser utilizada. 

Trata-se assim de um serviço diferenciado que constitui uma mais-valia para todos os utentes 

que dela usufruem, e que uma vez mais vem destacar a importância do farmacêutico comunitário como 

um profissional de saúde próximo do utente. 

5.5. Serviço de Farmadrive 

A FP distingue-se também por apresentar o serviço de FarmaDrive, ao qual os utentes tem 

acesso através do parque de estacionamento, onde após estacionar a sua viatura no local apropriado, 

tocam à campainha. Posteriormente, um dos membros da equipa assim que lhe for possível dirige-se à 

janela do FarmaDrive para proceder à atribuição de uma senha ao utente, caso estejam mais utentes em 
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espera na farmácia, e o utente do FarmaDrive não seja prioritário. No caso de se tratar de um utente 

prioritário de acordo com o Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de Agosto [61], ou no caso de ausência de 

utentes em espera, o atendimento é então realizado no imediato. Este serviço funciona todos os dias das 

8:00h às 00:00h, e destina-se a qualquer utente.  

6. VALORMED  

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão dos 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso ou de prazo. Esta entidade resultou da 

colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias [62]. A FP colabora com a 

VALORMED, recolhendo em contentores específicos os resíduos. Uma vez cheios, os contentores de 

recolha são selados, preenchendo-se o nome e número da farmácia, o peso do contentor, a data de recolha 

e a rubrica do responsável pelo fecho. Posteriormente, são entregues aos distribuidores, no caso da FP à 

Alliance Healthcare, para que procedam ao seu tratamento (reciclagem e incineração).  

Na FP embora não haja publicidade ao VALORMED e o contentor onde se procede à recolha 

não esteja visível para os utentes, todos os dias são vários os clientes que se dirigem à farmácia para 

deixar os seus resíduos de embalagens vazias e/ou medicamentos fora de uso ou de prazo, podendo-se 

destacar que muitas dos utentes dirigem-se à farmácia apenas com esse objetivo, o que demonstra que 

temos uma sociedade cada vez mais consciente para a proteção do ambiente e para a promoção da saúde 

pública. 

7. Formações frequentadas  

A FP reconhece a importância da atualização de conhecimentos técnicos e científicos para 

melhorar e aperfeiçoar a atividade farmacêutica. Uma farmácia está mais habilitada para responder às 

necessidades dos utentes, cada vez mais exigentes na sociedade atual, com a participação contínua nestas 

formações [63]. Na qualidade de farmacêutica estagiária, tive oportunidade de frequentar as formações 

internas enumeradas no Anexo I, e as formações externas enumeradas no Anexo J. 
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PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO  

1. AÇÃO DE FORMAÇÃO – SAÚDE ORAL NAS CRIANÇAS 

1.1. Motivação do projeto 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o termo ‘saúde oral’ define-se como 

“a ausência de dor na boca e face, de doenças orais e de desordens que limitem a capacidade de um 

indivíduo trincar, mastigar, sorrir e falar e o seu bem-estar psicossocial”, constituindo ela mesma, um 

indicador do estado de saúde, bem-estar e qualidade de vida do indivíduo [64].  

Quando as doenças orais surgem, ficando a ‘saúde oral’ comprometida, verifica-se que as 

mesmas têm um grande impacto na vida do ser humano, dado que podem afetar o relacionamento 

interpessoal, a autoconfiança na escola, no caso das crianças, e no trabalho no casos dos adultos, e até o 

prazer em apreciar a comida, comprometendo a alimentação. Além disso, podem também conduzir ao 

isolamento social, uma vez que levam a que a pessoa evite sorrir ou rir, e em casos mais extremos, pode 

levar mesmo a que a interação com os outros seja evitada em resultado da pessoa se sentir embaraçada 

por causa da aparência dos seus dentes e da perceção que as outras pessoas têm sobre a sua saúde oral 

[65]. Assim, é importante preservar a saúde oral, durante todas as fases da vida, nomeadamente no que 

diz respeito à manutenção de uma dentição saudável e funcional, uma vez que esta é fundamental para 

a realização de várias funções humanas essenciais, como comer, falar e sorrir. Para além disso, os dentes 

ajudam a moldar a forma da face e têm uma função estética [66].  

Em Portugal, de acordo com os dados epidemiológicos apresentados no “Programa Nacional de 

Promoção da Saúde Oral 2019” os indicadores utilizados para medir a prevalência das doenças orais 

têm vindo a melhorar desde o ano 2000. Exemplo disso foi o aumento da percentagem de crianças e 

jovens livres de cárie, de 33% aos 6 anos e 27% aos 12 anos, no ano 2000, para 54% e 53%, 

respetivamente, no ano 2013/14, assim como, a redução do índice CPOD (índice de dentes permanentes 

cariados, perdidos e obturados) [67]. Aos 6 anos, em 2000, era de 3,56 dentes decíduos afetados por 

cárie dentária, tendo esse valor diminuído para 1,65 em 2013/14; e aos 12 anos, no mesmo período, o 

índice CPOD passou de 2,95 para 1,18, em 2013/14. Isto significa que nos índices de saúde oral nas 

crianças e jovens, Portugal está a aproximar-se dos países mais desenvolvidos da Europa [68]. 

Assim, o mesmo programa estabelece que “é fundamental, iniciar os cuidados adequados de 

saúde oral logo desde o nascimento. Quanto maior for o envolvimento dos pais, dos cuidadores, dos 

profissionais de saúde e de educação bem como de todos os que poderão acompanhar e, de alguma 

forma, interceder na promoção da saúde oral, melhores e mais duradouros serão os resultados. A 

transmissão de informação, os conhecimentos e o exemplo, contribuem e incentivam o próprio a adotar 

comportamentos favorecedores da saúde e a ser por ela responsável”. Reforça também “(…)que a 

escola deve ser utilizada como uma plataforma para a promoção da saúde, qualidade de vida e prevenção 

das doenças nas crianças e jovens envolvendo famílias e comunidades” [68]. 



28 
 

Neste sentido, surgiu este projeto de estágio, que teve como objetivo dinamizar uma pequena 

atividade sobre a temática com crianças, um público com o qual o farmacêutico tem menor contacto 

direto, mas no qual pode fazer a diferença. Neste caso, transmitindo conhecimentos e informações 

importantes sobre os cuidados de saúde oral, no decorrer de uma pequena atividade, demonstrando assim 

também a importância do farmacêutico e do seu papel na sociedade. 

Definido o projeto de estágio, o seu objetivo e o público-alvo, era necessário definir também o 

local onde o mesmo teria lugar. Pela observação diária do estilo de vida e comportamentos das famílias 

residentes no bairro social que se localiza em frente à minha casa, há muito que havia reparado que a 

saúde oral da maioria das crianças continua a ser um problema de saúde, destacando-se a sua presença 

em crianças provenientes de famílias carenciadas ou provenientes de seios familiares problemáticos, em 

que por vezes a escola, dentro das suas limitações, é o principal apoio e cuidador da criança. Assim, pela 

proximidade diária com esta realidade, e tendo o conhecimento do local de ensino frequentado pela 

maioria das crianças, o ASAS DE RAMALDE (Associação de Solidariedade e Ação Social de 

Ramalde), assim como pela proximidade deste à Farmácia Porto, esta associação pareceu-me ser o local 

ideal para a realização deste projeto de estágio. Assim, juntamente com o Dr.º Pedro Perereira, 

responsável pelas relações externas da FP, dirigimo-nos à associação para apresentar a farmácia assim 

como o meu projeto de estágio, de forma a perceber se a mesma teria interesse na realização da pequena 

atividade e de que modo é que a mesma poderia ser dinamizada. Após duas reuniões com a professora 

Filipa Dias Texeira, que desde o primeiro momento se demonstrou receptiva à realização da mesma 

assim como extremamente disponível, foi acordada a data assim como a dinâmica da atividade. É 

também importante referir, que após a primeira reunião, foi estabelecido um acordo entre a FP e o ASAS 

DE RAMALDE, uma vez o serviço de “Creche Ramaldinhos”, que integra crianças dos 3 meses aos 2 

anos de idade, “Creche”, que integra crianças com 2 anos de idade e “Pré-escolar” que integra crianças 

dos 3 aos 5 anos de idade, não usufruía de qualquer apoio na gestão dos medicamentos e primeiros 

socorros, o que levava a que os mesmos por vezes falhassem, tendo conduzido no passado, a que 

determinadas situações se agravassem por falta de material.  

A atividade desenvolvida sobre a temática ‘Saúde Oral nas Crianças, realizou-se no dia 19 de 

Junho, com as três turmas da pré-escolar (3 anos, 4 anos e 5 anos), (Anexo K) e consistiu na apresentação 

de um pequeno PowerPoint (Anexo L) adaptado às idades das crianças (estando de acordo com as 

sugestões da professora responsável pelas três turmas), acompanhado da apresentação de um pequeno 

filme do YouTube sobre a mesma temática. Para além disso, procedi também à distribuição de um kit a 

cada criança, patrocionado pela marca Colgate®, constituído por: 1 escova de dentes, 1 pasta dos dentes, 

1 imagem alusiva à higiene dentária para colorir, 1 caixa de lápis para colorir, e 1 folheto informativo 

desenvolvido por mim alusivo à temática da atividade, cujos principais alvos eram os pais das crianças 

(Anexo M). O panfleto apresentado no Anexo N foi concebido de forma a apresentar as informações 

mais importantes sobre os cuidados de saúde oral, numa linguagem simples e prática, acompanhada de 
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imagens, para que os pais o pudessem ler juntamente com os filhos, transmitindo assim a mensagem a 

toda a família através da criação de um momento educativo e de partilha.  

1.2. Cuidados de higiene oral nas crianças 

É de extrema importância informar crianças, pais e educadores acerca dos cuidados a ter durante 

a infância relativamente à saúde oral, para que estes possam atuar em conjunto de forma a obter os 

resultados ideais.  

Os dentes de leite ou temporários, que geralmente iniciam a sua erupção aos 6-8 meses de idade, 

são importantes e afetam o desenvolvimento dos dentes definitivos, uma vez que para além das funções 

anteriormente referidas, influenciam o crescimento dos maxilares e mantém o espaço adequado para os 

dentes definitivos que irão erupcionar posteriormente. Razão pela qual, a perda prematura de dentes de 

leite pode levar a falta de espaço para os dentes definitivos e anomalias no desenvolvimento dos 

maxilares e da dentição definitiva. Por isso, é essencial iniciar os cuidados orais assim que nascem os 

primeiros dentes de leite [66]. 

 De facto, mesmo antes de erupcionarem os primeiros dentes, deve-se limpar diariamente as 

gengivas do bebé com uma gaze/compressa humedecida com água. Sendo que, a partir do aparecimento 

do primeiro dente, deverá ser introduzida uma escova de dentes de tamanho adequado e macia, assim 

como a utilização de uma pasta dentífrica fluoretada adequada, procedendo-se à limpeza do(s) dente(s) 

2 vezes por dia, sendo uma das vezes obrigatoriamente antes do bebé ir dormir [69,70]. É igualmente 

importante criar hábitos alimentares saudáveis desde cedo [71], assim como abandonar o uso do biberão 

até ao primeiro ano de idade e a chupeta até aos três anos, idade em que ainda se podem corrigir 

naturalmente possíveis defeitos na arcada dentária. Para evitar o desenvolvimento de cáries precoces, 

deve manter-se a amamentação materna até, pelo menos, aos 6 meses de idade, não adicionar líquidos 

açucarados ao biberão ou à chupeta, evitar que o bebé adormeça com o biberão na boca, assim como, 

que o bebé chuche nos dedos [69, 70]. 

A escovagem entre os 0-3 anos deve ser realizada pelos pais, devendo ser progressivamente 

realizada pela criança, devidamente auxiliada e supervisionada por um adulto, entre os 2 e os 3 anos de 

idade [70, 72]. A técnica de escovagem consiste em lavar a parte de fora, de dentro e de mastigação dos 

dentes, assim como a língua. Cada movimento deve ser realizado 5 vezes, tendo o procedimento uma 

duração total de 2-3 minutos [73]. As restantes características da escovagem dependem, essencialmente, 

da idade da criança, tal como se pode verificar anteriormente. Se até aos dois/três anos a escovagem 

deve ser realizada pelos pais, entre os três e os seis anos, a escovagem deve ser realizada pela criança, 

com supervisão e auxílio, usando uma escova macia. A quantidade de pasta dentífrica utilizada deve ser 

do tamanho da unha do quinto dedo da criança. A partir dos seis anos, a criança já terá mais autonomia 

e eventualmente deixará de necessitar de supervisão e auxílio. Deve utilizar uma escova macia ou média 

e uma quantidade de pasta dentífrica do tamanho de uma ervilha. Assim que possível, deve também ser 

iniciada a utilização de fio dentário, que auxilia na limpeza dos espaços interdentários [70]. Para além 
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disso, é importante a utilização de elixires orais, dando-se preferência aqueles que não contém álcool, 

que podem ter ação antissética, anti-inflamatória e de prevenção de cáries [74].  

As consultas no dentista devem iniciar-se quando nascem os primeiros dentes ou, no máximo, 

até a criança completar um ano. Estas consultas devem repetir-se a cada seis meses ou, em casos de 

maior risco de desenvolvimento de cáries, a cada três meses [70]. 

É igualmente importante salientar, que em Portugal, existem os “cheques-dentista”, que fazem 

parte do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral do Ministério da Saúde, com vista à melhoria 

da saúde oral e à prevenção e tratamento de doenças orais. Estes cheques são atribuídos a grávidas 

acompanhadas no SNS, beneficiários do complemento solidário para idosos utentes do SNS, crianças e 

jovens com idade igual ou inferior a 18 anos e portadores de HIV. Podem ser utilizados nos vários 

consultórios e clínicas aderentes, garantindo a prestação gratuita de determinados tratamentos, definidos 

para cada grupo beneficiário, que incluem tratamentos preventivos, desvitalizações, restaurações, 

extrações, alisamentos radiculares e destartarizações [75,76].  

 1.3. Conclusão do Projeto 

A realização da atividade ‘Saúde Oral nas Crianças’ teve um impacto bastante positivo não só 

nas crianças como também nas suas respetivas famílias. Desde a ideia à realização da atividade 

propriamente dita, a Associação ASAS de Ramalde sempre se demonstrou muito disponível e 

extremamente recetiva à realização da mesma, nomeadamente a professora Filipa com quem reuni desde 

o primeiro dia e que tornou possível a concretização deste projeto. 

A atividade foi muito bem recebida pelas crianças que participaram desde o momento que 

entraram na sala, sendo que o entusiasmo se manteve desde a apresentação, onde participaram 

ativamente, até ao momento da entrega dos kit’s. Apesar da tenra idade e do contexto familiar em que a 

maioria das crianças vive, a grande maioria acertou nas perguntas colocadas e demonstrou ter 

consciência da importância dos cuidados básicos de higiene oral, que referiram ter aprendido na escola. 

No entanto, tal como crianças que são, em que falam sempre a verdade, maioria admitiu não fazer aquilo 

que tinham aprendido com as professoras. Duas crianças referiram só lavar os dentes quando dormiam 

em casa dos avós, uma delas chegou mesmo a referir que só tinha uma escova e uma pasta dos dentes 

em casa da avó, na qual dormia ao fim de semana. Algumas crianças quando questionadas sobre os seus 

hábitos alimentares, nomeadamente ao pequeno-almoço (questão que a Professor Filipa pediu para 

abordar), disseram que comiam todos os dias um donut de chocolate juntamente com um leite 

achocolatado, e que para o lanche da manhã traziam um chocolate para comer, sabiam que não era ‘bom 

para os seus dentes’, porque a professora Filipa já tinha dito mais do que uma vez, mas com um sorriso 

maroto e meios envergonhados, admitiam adorar esses alimentos.  

Assim a realização da atividade junto das crianças foi de extrema importância não só para as 

alertar novamente para a importância da higiene oral tal como da alimentação saudável e equilibrada, 

como para proporcionar a cada criança a possibilidade de ter uma escova e uma pasta de dentes. A 
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distribuição dos kit’s que continham este e outro material revelou-se essencial, para que a comunicação 

não se limitasse apenas às crianças, mas também aos pais, uma vez que um dos constituintes 

correspondia ao panfleto realizado por mim sobre esta temática. O panfleto foi pensado e elaborado, de 

forma a que a informação essencial chegasse aos pais, criando também um momento de partilha entre 

as crianças e estes, de forma a relembrar uma vez mais aquilo que tinham ouvido na escola. De acordo 

com o feedback que recebi posteriormente, por parte da professora Filipa, nesse dia as crianças na hora 

de saída, partilharam de imediato a informação sobre a atividade que tinham tido na escola, referindo o 

kit que tinham recebido e que o criam utilizar o quanto antes. Tal refletiu-se na manhã seguinte, quando 

os familiares se dirigiram novamente à escola para deixar as crianças, os mesmos queriam saber mais 

sobre a atividade, quem a dinamizou e mais relevante ainda, que tinham lido o panfleto do qual gostaram 

muito não só visualmente, como mais importante, pelo seu conteúdo. Maioria admitiu não ter 

conhecimento de parte da informação transmitida, nomeadamente sobre a importância dos cuidados de 

higiene oral durante a gravidez, assim como da idade máxima recomendada para a utilização de chupeta. 

2. FLYER INFORMATIVO SOBRE AS GUIAS DE TRATAMENTO E DÚVIDAS MAIS 

FREQUENTES  

2.1. Motivação do projeto 

Em 2012 a prescrição e dispensa de medicamentos sofreu uma grande mudança em resultado 

do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 8 de Março, e da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de Maio. O primeiro 

estabeleceu que “a prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica ou, em casos excecionais, por 

via manual, sendo definidas (…) as regras de prescrição e modelos de receita médica (…)”, assim 

como,  “no ato de dispensa do medicamento, o farmacêutico, ou o seu colaborador devidamente 

habilitado, deve informar o doente da existência dos medicamentos disponíveis na farmácia com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito, bem 

como sobre aqueles que são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde e o que tem o preço mais 

baixo disponível no mercado.”. Desta forma, pode-se afirmar que 2012 foi um ano de revolução no ato 

de prescrição e dispensa de medicamentos, com grande impacto para os profissionais de saúde 

envolvidos, assim como para todos os utentes, uma vez que, foi também estabelecido que “o doente tem 

direito a optar por qualquer medicamento que contenha a mesma denominação comum internacional 

da substância ativa, forma farmacêutica e dosagem do medicamento constante da prescrição médica 

(…)”, sendo que “as farmácias devem ter sempre disponíveis para venda no mínimo três medicamentos 

com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondem aos cinco 

preços mais baixos de cada grupo homogéneo, devendo dispensar o de menor preço, salvo se for outra 

a opção do doente” [77,78]. 

Já em 2015 houve uma nova atualização disruptiva no ato da prescrição e dispensa de 

medicamentos, por intermédio da introdução da “Receita Sem Papel” ou “Desmaterialização Eletrónica 

da Receita”, introduzida pela Portaria nº 224/2015, de 27 de Julho [79,80]. 
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Estas duas grandes mudanças, para além de terem contribuído para a drástica redução das 

receitas manuais que eram mais suscetíveis a erros na dispensa e apresentavam grandes limitações, de 

como é exemplo: o limite de embalagens por receita, levaram também a uma profunda alteração do 

procedimento de conferências das faturas no Centro de Controlo e Monitorização do SNS (CCM-SNS). 

Para além disso, esta desmaterialização da prescrição permitiu ao utente gerir de forma mais autónoma 

a dispensa da sua medicação, em cooperação com o seu farmacêutico [79,80]. Embora a atualização 

inicial tenha ocorrido há sete anos e a segunda há quatro anos, atualmente, ainda são muitas as dúvidas 

dos utentes acerca das receitas eletrónicas, com especial destaque para a prescrição eletrónica 

desmaterializada. Tendo aqui o farmacêutico comunitário tem um papel preponderante no envolvimento 

do utente na desmaterialização da prescrição médica, destacando-se uma vez mais, como um 

profissional de saúde próximo dos utentes e atento às suas dúvidas e necessidades.  

Diariamente, no ato da dispensação clínica da medicação, muitos são os utentes que colocam 

dúvidas acerca das receitas eletrónicas. Apesar da mudança de paradigma, alguns grupos de utentes, tal 

como a população mais idosa, continua a ser a que mais dificuldades apresenta na adesão a este 

procedimento administrativo. Uma percentagem menos expressiva da população, pelo menos no que 

concerne ao público da FP, tende a apagar a mensagem com os dados de acesso à receita eletrónica, 

após a primeira dispensa na farmácia, uma vez que acredita que a mesma fica associada à ficha de cliente 

naquela farmácia. Por outro lado, muitos outros utentes continuam a apresentar questões relacionadas 

com as guias de tratamento – uma das formas dos dados da receita poderem ser disponibilizadas ao 

utente [80].  

Pela experiência de quatro meses no atendimento da FP, apercebi-me que a guia de tratamento 

é a forma de acesso à prescrição mais frequentemente apresentada. A mesma, apesar de ter sido 

concebida com o objetivo de auxiliar o utente, contendo informação acerca da posologia e duração de 

tratamento – visando promover a adesão à terapêutica, e informação acerca dos encargos/custos de cada 

embalagem de medicamento, de forma a apoiar o utente na sua escolha aquando da dispensa do mesmo; 

na realidade, parece que o conteúdo da guia de tratamento não é claro para muitos utentes.  

Todos os dias são várias as questões que surgem sobre o conteúdo da guia de tratamento, com 

especial destaque para: a prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI), em que o utente 

quando questionado sobre a sua preferência por genérico ou marca responde, na grande maioria das 

vezes “Eu quero aquele que o doutor me passou, e diz aí na receita.”. Também ainda sobre a prescrição 

do medicamento, em que vem definida para além da substância ativa e dosagem, a forma farmacêutica 

em que a mesma se apresenta e o tamanho da embalagem, muitos são os utentes que não compreendem, 

porque é que no momento da dispensa, não podem ser eles a escolher qual a forma farmacêutica que 

preferem, como por exemplo, carteiras para dissolver na água em vez de comprimidos. A coluna 

referente aos encargos/custos é também ela, alvo de muitas dúvidas. Grande percentagem dos utentes 

assume que o custo mencionado corresponde ao custo do medicamento de marca ou, por vezes, ao custo 

do medicamento em especifico que acham que o médico prescreveu, o que resulta num certo grau de 
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desconfiança do utente perante o farmacêutico, quando este lhe explica a que se referem 

verdadeiramente os encargos.  

Por todos os motivos apresentados anteriormente, tornou-se evidente a necessidade de clarificar 

o conteúdo das guias de tratamento aos utentes, não só para aqueles que apresentam questões como as 

acima descritas, em que houve sempre um esclarecimento ao no ato de dispensação clínica do 

medicamento, como para todos os outros, que podem ter as mesmas dúvidas, apesar de não as exporem. 

Desta forma, questionei-me sobre qual seria a melhor forma de chegar à maioria dos utentes, 

contribuindo para um melhor esclarecimento destas questões. Se por um lado através das redes sociais, 

muita em voga nos dias de hoje, é possível fazer chegar a informação a um elevado número de pessoas 

num curto período de tempo, por outro lado, o público-alvo das mesmas ficava aquém daquele que 

pretendia informar, nomeadamente as faixas etárias mais idosas. Assim, após alguma pesquisa, pareceu-

me de salutar o desenvolvimento de um flyer informativo, o qual ficaria disponível em cada balcão de 

atendimento para os utentes. 

2.2. Enquadramento do Projeto 

 A elaboração do flyer informativo visando clarificar as dúvidas dos utentes acima descritas, 

embora num primeiro momento parecesse algo até demasiado fácil e simples de desenvolver, revelou-

se um desafio. Em primeiro lugar, na seleção do conteúdo informativo a incluir e em segundo lugar na 

escolha de uma linguagem correta, acessível e capaz de ser compreendida por qualquer utente.  

 A seleção de conteúdo constituiu sem qualquer dúvida o maior desafio. Como profissional da 

área com conhecimento da legislação que regulamenta o ato de prescrição e dispensa de medicamentos, 

e que durante o período de estágio teve oportunidade de lidar com todo o tipo de prescrição, e com 

muitas das dúvidas dos utentes acerca das mesmas e do seu conteúdo, muito havia para esclarecer no 

flyer. Não só sobre o conteúdo das guias de tratamento, mas das prescrições em geral e da legislação 

que as regulamenta. No entanto, era preciso ser objetiva e clara, e manter o foco no principal objetivo, 

já mencionado anteriormente, limitando-me a ir de encontro às dúvidas mais frequentes. Assim, a 

seleção da informação mais relevante regeu-se pela informação mais recente à luz da evidência atual, 

procurando inserir conteúdo que esclarecesse o utente, que fosse acessível de compreender, e que se 

traduzisse em ganhos de literacia para o utente.  

 Para a primeira página do flyer, adaptei o modelo de apresentação de uma guia de tratamento, e 

procedi à clarificação daquilo que é a prescrição por DCI e a que se referem os encargos – duas das 

dúvidas mais frequentemente colocadas pelos utentes. 

 De acordo com as “Normas relativas à prescrição de medicamentos e produtos de saúde”, cada 

medicamento é identificado pelos seguintes elementos: Denominação Comum Internacional (DCI) ou 

nome da substância ativa (SA); forma farmacêutica (FF), dosagem e apresentação (dimensão da 

embalagem) [16]. A obrigatoriedade da prescrição segundo este modelo tem como objetivo dar aos 

utentes a liberdade de escolha em relação aos medicamentos, desde que os mesmos cumpram a 
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prescrição do seu médico, isto é, o utente tem a liberdade para escolher o medicamento que corresponda 

à SA, FF, dosagem e dimensão de embalagem, determinada pelo seu médico. À exceção dos casos em 

que o médico na prescrição assinalou algumas das três exceções (referidas na secção 4.2. deste relatório), 

as quais estão relacionadas com razões de segurança ou não existam medicamentos equivalentes.  

 A implementação da prescrição por DCI reforçou assim a transparência da prescrição médica, 

tal como, promoveu o desenvolvimento da utilização de medicamentos genéricos que, necessariamente, 

apresentam a mesma segurança, qualidade e eficácia do medicamento original, beneficiando o utente de 

uma escolha mais racional e económica. Esta mesma medida, permitiu também aos utentes terem uma 

palavra em relação aos seus encargos com medicamentos, assumindo um papel mais proactivo na gestão 

do seu tratamento [81]. No entanto, para que a gestão por parte dos utentes seja possível, é necessário 

que os mesmos entendam a informação contida na secção encargos, das suas guias de tratamento. De, 

acordo com “Normas relativas à prescrição de medicamentos e produtos de saúde”, a guia de tratamento 

contém: “Informação sobre os encargos do utente, de acordo com as condições de prescrição 

realizadas, e no caso de a comparticipação estar a cargo do SNS (inclui subsistemas públicos como 

ADSE, SAD-GNR, SAD-PSP e IASFA): a)“Esta prescrição custa-lhe, no máximo € nn,nn, a não ser que 

opte por um medicamento mais caro” quando a prescrição é realizada por denominação comum 

internacional; b) “Este medicamento custa-lhe, no máximo, € nn,nn, podendo optar por um mais 

barato” quando a prescrição é realizada ao abrigo da alínea c) do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 

224/2015, de 27 de julho, na sua redação atual; c)“Este medicamento custa-lhe, no máximo, € nn,nn” 

nas restantes prescrições” [16]. 

É igualmente importante clarificar, que no caso da alínea a), o custo máximo apresentado 

corresponde à média dos cinco PVP mais baixos dos medicamentos que integram cada grupo 

homogéneo quando este existe. Ou ao preço de referência do medicamento genérico mais caro que 

integra o grupo homogéneo, no caso da média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado 

exceder o preço deste [82]. Assim, ao contrário daquilo que a maioria dos utentes pensa, o preço de 

custo apresentado não corresponde nem ao preço do medicamento de marca nem ao preço do 

medicamento genérico com o preço mais baixo.  

No entanto, é de salientar que no ato da dispensa de medicamentos, o utente deve ser informado 

do seu direito de opção na escolha do medicamento, sempre que tal seja permitido, sendo dever do 

farmacêutico informar o utente sobre o medicamento comercializado que seja similar ao prescrito e 

apresente o preço mais baixo. O que uma vez mais vem destacar o papel do farmacêutico na sociedade, 

demonstrando tratar-se de um profissional de saúde próximo do utente, que não se limita a dispensar 

medicação, mas também está atento a todas as necessidades do utente [16, 83].  

 Aquando da realização deste flyer, percebi que o esclarecimento das dúvidas mais 

frequentemente apresentadas pelos utentes, no que diz respeito a informação genérica sobre dispensa de 

medicamentos, não se limitava apenas aos modelos e conteúdos de prescrição. As dúvidas referentes 

aos medicamentos genéricos, nomeadamente no que diz respeito à sua eficácia, qualidade e segurança, 
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são ainda bastante frequentes. Para além disso, uma questão que é colocada frequentemente, prende-se 

com a necessidade de receita para medicamentos que não usufruem de comparticipação. Todas estas 

questões que entendi serem frequentes e importantes de serem esclarecidas, incluí numa segunda página 

do flyer (Anexo O). 

 Muitas são as pessoas que tem a ideia de que os medicamentos só carecem de receita quando 

são comparticipados, sendo a receita apenas necessária para usufruir da comparticipação. Nesta ótica, 

alguns utentes assumem que, os medicamentos que não são comparticipados são todos de venda livre, 

não necessitando de receita média para a sua dispensa. Assim, umas das lutas diárias no atendimento 

em farmácia comunitária é esclarecer ao utente que a regulamentação da comparticipação de 

medicamentos é independente da regulamentação que define se um medicamento é ou não, sujeito a 

receita médica. Se na maioria dos casos, esta ideia pré-concebida se deve à falta de informação, noutros 

casos, pelo menos de acordo com aquilo que nos é reportado (o qual não podemos aferir acerca da sua 

veracidade), são os próprios médicos que muitas vezes induzem erradamente os utentes acerca da 

dispensa sem receita médica de alguns MSRM, de como são o exemplo: o Adalgur N® e o Neurobion®. 

Ficou então clara a necessidade de instruir a população, sobre a definição de MSRM. Para tal 

apresentei de forma resumida e simplificada a definição apresentada na secção 4.1., deixando assim 

explícito que não é a comparticipação que faz de um medicamento ser sujeito a receita médica, em 

resposta à pergunta frequentemente colocada “Se este medicamento não é comparticipado, porque é que 

ele é sujeito a receita médica?”. Acrescentei inclusive, como exemplo, o caso do Adalgur N®, um MSRM 

não comparticipado, pela frequência elevada das tentativas de aquisição do mesmo na ausência de 

receita, com essa mesma justificação. 

 No que concerne às dúvidas mais habituais sobre os genéricos, foi também sobre a forma de 

perguntas e respostas que tentei proceder ao esclarecimento das mesmas. Nomeadamente, sobre o que 

é um medicamento genérico, porque é que o seu preço é mais baixo e se o seu efeito é ou não semelhante 

ao medicamento de marca. Para tal utilizei como base, a informação disponível no documento do 

Infarmed “Medicamentos Genéricos – A máxima Confiança” [84,85]. 

 2.3. Conclusão do Projeto 

Desde o primeiro dia em que as cópias do folheto foram disponibilizadas em cada balcão, muitos 

foram os utentes que tiveram curiosidade sobre o mesmo, acima de tudo pela sua forma de apresentação 

se assemelhar à guia de tratamento que muitos traziam consigo para que junto de um farmacêutico lhes 

pudesse ser dispensada a sua medicação. Noutros casos, no decorrer do atendimento a questão ou 

questões colocadas pelo utente, estava/m contempladas no conteúdo do folheto, pelo que fez sentido a 

apresentação e entrega do mesmo. 

Todos os utentes que abriram o folheto por curiosidade ou a quem lhe foi apresentado no 

decorrer do atendimento, quiseram levá-lo consigo, para que o pudessem ler e analisar calmamente em 

casa. Na grande maioria dos casos, em que o utente levou consigo um exemplar e mais tarde voltou 
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novamente à FP por qualquer outro motivo, houve um feedback muito positivo. Alguns dos utentes, 

nomeadamente os mais idosos, referiram ter guardado para que o pudessem consultar sempre que 

tivessem dúvidas. Foram também vários os utentes, que admitiram só agora perceber o conteúdo das 

guias de tratamento e o porque de serem questionados, na maioria das vezes, sobre a sua preferência por 

medicamentos genéricos ou de marca.  

É também de destacar a reação dos utentes perante o esclarecimento acerca da secção 

‘Encargos’, muitos admitiram tratar-se de uma frase que efetivamente não era clara e explícita, mas que 

após o esclarecimento que obtiveram, consideram-na desonesta, uma vez que induz a maioria dos 

cidadãos em erro. Situação para a qual a ordem dos médicos já tinha alertado em junho de 2013, no 

documento “Prescrição por DCI. A grande desonestidade!” [86]. 

É igualmente importante salientar que todos os elementos da equipa da FP disseram tratar-se de 

um folheto que ia, sem dúvida alguma, de encontro com as dúvidas e questões com as quais tem de lidar 

diariamente. Alguns inclusive sugeriram, colocar um exemplar visível ao público, e igualmente 

apelativo, para que muitos conflitos que surgem no decorrer de algumas dúvidas se evitassem. 

Destacando-se as tentativas diárias, por parte dos utentes, de aquisição de MSRM na ausência de receita 

e/ou histórico de utilização da mesma.   

3. DESPARASITAÇÃO INTERNA DOS ANIMAIS DE COMPANHIA – FORMAÇÃO 

À EQUIPA 

3.1. Introdução 

 Atualmente, os animais de companhia, principalmente os cães e os gatos, ocupam um lugar de 

extrema importância no seio das famílias portuguesas. O investigador e professor da Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Carlos Neto, chegou mesmo a afirmar que “(…) hoje 

se passeiam mais os cães do que as crianças” [87], realçando assim o especial destaque que os animais  

de companhia adquiriram para as famílias.  

 Tal como para um elemento de família, cuidar da saúde destes animais é uma obrigação. Este 

dever não se limita a assegurar apenas a saúde e bem-estar do animal, constitui também uma forma de 

proteger os seres humanos contra a transmissão de agentes patogénicos, que ocorre maioritariamente 

através dos parasitas que por vezes infestam estas espécies.  

 É neste compromisso que as famílias assumem quando acolhem um animal no seu seio, que a 

farmácia, como local de cuidado de saúde acessível a toda população e da confiança dos utentes, ganha 

especial destaque. Designadamente como um importante ponto de aconselhamento sobre a importância 

da desparasitação quer interna, quer externa dos animais de companhia e do correto cumprimento dos 

esquemas de desparasitação. 

 Neste sentido, de poder prestar o melhor aconselhamento sobre esta temática, surgiu este projeto 

de estágio. Também a vontade de aprender mais sobre os medicamentos e produtos veterinários, em 

resultado da lacuna que senti na minha formação académica, me moveu na realização do mesmo. No 
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entanto, estes não foram os dois únicos motivos que me levaram à idealização deste projeto, 

nomeadamente sobre o facto do mesmo incidir apenas nos desparasitantes internos. A verdade é que das 

muitas áreas em que pedi auxílio no decorrer dos atendimentos, ajuda essa que sempre me foi prestada 

incondicionalmente, por todos os elementos da FP, a área dos desparasitantes internos constituíram 

talvez, a única área em que senti, que ainda existiam algumas dúvidas também por parte da equipa.  

Assim, dada a diversidade de desparasitantes internos, para cães e para gatos, à venda na 

farmácia ser muito grande considerei importante fazer uma compilação de todos os produtos disponíveis 

na FP, para posteriormente, preparar uma apresentação sobre os mesmos. Nessa mesma apresentação 

(Anexo P), para além de um breve introdução sobre os parasitas internos mais comuns e a importância 

das medidas de prevenção, apresentei cada produto, destacando o(s) seu(s) princípio(s) ativo(s), 

indicações terapêuticas, posologia e precauções especiais, tendo como objetivo aprofundar o 

conhecimento sobre os mesmos, e assim, podermos prestar um aconselhamento melhor e mais 

informado ao utente sobre a utilização deste produtos, tal como, estarmos aptos a esclarecer melhor as 

suas dúvidas.    

3.2. Parasitas 

De acordo com o CDC (Centers for Disease Control and Prevention), um parasita é um 

organismo cuja sobrevivência depende de um outro organismo hospedeiro que lhe fornece nutrientes e 

habitat sem retirar qualquer benefício desta relação [88].  

Estes, tendo em conta a sua localização no organismo do hospedeiro, podem ser divididos em 

dois grupos: parasitas externos ou ectoparasitas e parasitas internos ou endoparasitas. Ambos podem 

provocar doenças graves nos cães e gatos, que podem ser transmitidas ao Homem, dado o potencial 

zoonótico que apresentam [89,90]. 

3.2.2. Endoparasitas 

Entende-se por endoparasita: “ser vivo parasita que vive na parte interna, mais ou menos 

profunda, do organismo parasitado (hospedeiro)” [91]. 

Em Portugal, assim como no resto da Europa, a diversidade de endoparasitas que podem 

parasitar o intestino de cães e gatos, é imensa, sendo possível distinguir três grupos principais: 

nematodes, cestodes e protozoários [92]. 

A transmissão destes parasitas aos cães e aos gatos ocorre por várias vias, sendo as principais: 

através do contacto ou ingestão de restos de animais mortos, nomeadamente ratos e pássaros, consumo 

de água não potável, via placentária e durante o período de lactação, picada de pulgas, carraças e 

flebótomos, e em casos de condições de higiene inadequadas [92].  

Estes parasitas quando transmitidos aos animais podem afetar diversos órgãos, constituindo os 

principais órgãos afetados: o intestino, o coração e os pulmões [92].  

Independentemente da localização da infeção parasitária, existem uma série de manifestações 

clínicas gerais características, são elas: fadiga, fraqueza, tosse, vómitos, diarreia, letargia, falta de 
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apetite, abdómen inchado, entre outas. Se por vezes existe sintomatologia que é comum a infeção por 

cestodes, nematodes e protozoários, também é possível distinguir sintomas típicos causados por cada 

grupo. No caso dos cestodes, quando os sintomas estão presentes, estes são sobretudo ao nível do trato 

gastrointestinal, de como é exemplo o prurido anal e a barriga inchada. Já no caso dos nematodes a 

sintomatologia varia muito, de acordo com a espécie que esteve na origem da infeção parasitária. Se em 

caso de infeção pela Dirofilaria immitis, o animal após meses ou anos pode vir a desenvolver doença 

pulmonar progressiva crónica e/ou insuficiência cardíaca congestiva, já no caso da infeção ser provocada 

pelo parasita Dirofilaria repens, esta manifesta-se por uma lesão dermatológica generalizada. Por 

último, no caso dos protozoários, a sintomatologia é muito variável ou por vezes não existe [92]. 

É também importante referir que independentemente do grupo ao qual pertencem, alguns 

parasitas internos podem representar um grande perigo para a saúde dos humanos, dado o seu potencial 

zoonótico [90].  

Assim, a desparasitação dos animais deve ser efectuada de forma preventiva, para a assegurar a 

sua própria saúde, bem como a dos seus donos. De acordo com o European Scientific Counsel 

Companion Animal Parasites (ESCCAP), os esquemas de desparasitação devem ter em conta uma série 

de fatores como: a idade do animal, uma vez que os mais jovens e os mais idosos apresentam maior 

risco de infestações; a gravidez ou lactação das fêmeas, dado que alguns parasitas são transmissíveis 

através do leite materno ou da placenta, tal como já foi referido anteriormente; se existe alguma 

infestação por ectoparasitas associada; se o animal habita e circula livremente no exterior ou está 

confinado ao interior da habitação; o seu estado nutricional e o tipo de alimentação, estando sujeitos a 

um risco acrescido os animais que se alimentem à base de roedores, carne e peixe crus, vísceras ou 

carcaças de outros animais [92]. 

Também de acordo com a ESCCAP, de uma forma geral, a primeira desparasitação deve ser 

efetuada aos 14 dias de vida para os cachorros e 21 dias para os gatinhos e repetida a cada 14 dias, até 

14 dias após o desmame. Para gatos e cães adultos e saudáveis, que habitem no interior de uma casa e 

cuja dieta não inclua carne ou peixe crus, a desparasitação deve ser efetuada 4 vezes por ano, ou seja, 

num período de 3 em 3 meses [92].  

No entanto, proceder à desparasitação com recurso aos desparasitantes internos apenas quando 

a mesma já está instalada, não é a solução para esta problemática. A adoção de medidas preventivas por 

partes dos donos dos animais de companhia é a medida mais correta quer para a proteção da saúde dos 

animais como dos respetivos donos, assim como da saúde pública. As consultas de rotina no veterinário 

e a adoção de uma série de medidas de higiene, auxiliam no controlo da transmissão destes parasitas. 

Exemplos de medidas de higiene são a disponibilização de água potável aos animais, evitar o contacto 

dos animais de companhia com restos de animais mortos e proceder à recolha das fezes dos animais de 

forma a reduzir a contaminação ambiental [92].  

 

 



39 
 

3.2.2.1. Desparasitantes Internos 

Os desparasitantes internos, designação comummente atribuída aos anti-helmínticos, 

apresentam várias classes de moléculas, sendo as mais clássicas e mais utilizadas as lactonas 

macrocíclicas como a ivermectina ou a milbemicina, benzimidazóis como o mebendazol, flubendazol 

ou febantel, tetrahidropirimidinas como o pirantel, ativos contra nematodes ou ainda o praziquantel, um 

derivado da quinolina ativo contra cestodes [93]. 

Na FP, os desparasitantes internos disponíveis para gatos e cães correspondiam 

maioritariamente a associações de duas ou mais moléculas sob a forma de comprimidos, pasta ou 

soluções orais.  

Dada a quantidade de informação disponível sobre cada um dos produtos, e mais 

especificamente de cada molécula utilizada nos mesmos, seria incomportável a realização deste projeto. 

Uma vez que o mesmo tinha como objetivo principal proceder à realização de uma pequena formação 

interna, sobre a temática ‘Desparasitantes Internos’, tendo como base uma pequena apresentação 

PowerPoint, que se pretendia clara, objetiva e prática. Assim após uma compilação de todos os anti-

helmínticos veterinários comummente disponíveis na FP, procedi ao estudo dos mesmos, e coloquei sob 

a forma de apresentação a informação que considerei mais relevante do ponto de vista do 

aconselhamento, após uma breve apresentação sobre os parasitas internos. 

Embora na apresentação, se encontre toda a informação relativa ao(s) princípio(s) ativo(s) de 

cada anti-helmíntico, qual ou quais as suas indicações terapêuticas, respetiva posologia e precauções 

especiais. É de dar enfase aos medicamentos mais procurados quer para cães quer para gatos. 

Para cães, os produtos mais procurados eram o Drontal® Plus e o Drontal® Plus XL (Bayer 

Portugal), ambos comprimidos com aroma. Os dois medicamentos correspondem a associações de 

febantel, pirantel e praziquantel, mas em diferentes dosagens, sendo elas: 150 mg/144 mg/50 mg e 525 

mg/504 mg/175 mg respectivamente. A associação dos três princípios ativos apresenta como vantagem 

o facto de ser ativo contra nematodes como Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum 

e Trichuris vulpis, devido à ação sinérgica entre o febantel e o pirantel, e pela presença do praziquantel 

também contra cestodes como Taenia sp., Dipylidium caninum, Mesocestoides spp, e Echinococcus 

multiloculares. A posologia recomendada, no caso do Drontal® Plus é a de 1 comprimido por 10 kg de 

peso corporal do cão, e no caso do Drontal® Plus XL é de 1 comprimido por cada 35 kg de peso corporal 

do cão, o faz deste medicamento a melhor opção para cães de grande porte [94,95]. 

Para gatos, o produto mais procurado era o Drontal® Gatos (Bayer Portugal), comprimidos, 

uma associação de pirantel (230 mg) e praziquantel (20 mg) ativo contra nematodes como Toxocara 

cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma braziliense e cestodes como Echinococcus granulosus, 

Dipylidium caninum, Taenia spp, entre outros. A posologia recomendada é de 1 comprimido por cada 

4 kg de peso corporal do gato [96].  

Os anti-helmínticos que se apresentam na forma galénica de pasta oral, sob a forma de de seringa 

pré-cheia, o Strongid® Cães e o Strongid® Gatos (Zoetis Portugal, Lda.), contêm apenas uma substância 
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ativa, o pirantel, em dosagens diferentes, e como tal apenas são ativos contra nematodes. No entanto, 

apesar desta limitação, ambos os produtos apresentam duas vantagens relativamente aos restantes são 

elas: a possibilidade de ser administrado a fêmeas gestantes e lactantes com segurança e o facto de a 

forma farmacêutica ser de mais fácil administração nos casos em que os animais rejeitam a deglutição 

de comprimidos [97,98]. Das duas vantagens, a segunda é sem dúvida o principal motivo pelo qual, os 

utentes optam muitas vezes por um destes produtos, para proceder à desparasitação interna do seu animal 

de companhia. 

3.3. Conclusão do Projeto 

 A realização deste projeto de estágio foi fundamental não só para aprofundar os meus 

conhecimentos sobre os desparasitantes internos disponíveis na FP, como também para conhecer toda a 

gama de medicamentos e produtos veterinários disponíveis. Assim como, para obter mais informação 

sobre os mesmos, de forma a poder prestar o melhor aconselhamento aquando da sua dispensa aos 

utentes. Também, a realização da apresentação à equipa da FP constitui uma mais-valia não só para mim 

como também para a farmácia. Para mim no sentido em me fez crescer não só pessoalmente como 

profissionalmente, ao apresentar um PowerPoint da minha autoria sobre um tema decido por mim, à 

equipa que me auxiliou ao longo de todo o estágio, com a qual tinha medo de falhar, nomeadamente no 

esclarecimento de dúvidas. E para a farmácia pela partilha da pesquisa e do trabalho elaborado aquando 

da apresentação, assim como, pela disponibilização da apresentação em formato papel no backoffice, 

para que mesma pudesse ser consultada sempre que necessário.  

 Todos os elementos da equipa que tiveram oportunidade de assistir a apresentação, 

consideraram o tema muito pertinente, tendo destacado a forma clara e objetiva com que o mesmo foi 

abordado, visando permitir o melhor aconselhamento farmacêutico não só sobre os produtos em si, mas 

também das medidas preventivas a adotar pelas famílias que tem no seu seio um animal de estimação, 

visando assegurar a saúde e bem-estar de toda a família.  

CONCLUSÃO 

A Farmácia Porto, pela sua equipa multidisplinar de excelência e pelas várias valências que 

apresenta, nomeadamente o facto de ser uma farmácia que está sempre aberta, permitiu-me contactar 

com diversas situações em que o farmacêutico, enquanto profissional de saúde, foi preponderante para 

a sua resolução ou melhoria das mesmas. Tal foi fulcral para crescer enquanto futura profissional e sentir 

que, ao contrário daquilo que acreditei a vida toda, não são apenas os médicos que podem ajudar as 

pessoas quando se encontram debilitadas, também nós farmacêuticos o podemos, e fazemos diariamente. 

E talvez por sonhar a vida toda em poder fazer a diferença diariamente na vida das pessoas, e ter sentido 

durante o período de estágio que estava ao meu alcance concretizar esse sonho, a partir do momento em 

que comecei a realizar atendimento, fez com que também eu passasse a fazer parte da equipa da 

Farmácia Porto. 
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ANEXOS 

Anexo A - Recursos Humanos da Farmácia Porto 

Direção Técnica e Equipa de recursos humanos responsável pelo Backoffice e Front Office 

Diretora Técnica  Dr.ª Adriana Osório 

Farmacêutica Adjunta Dr.ª Catarina Silva 

Farmacêutica Adjunta 

(Responsável pelo Laboratório de Manipulados) 
Dr.ª Flávia Pezella 

Farmacêutica Dr.ª Ana Catarina Pacheco 

Farmacêutica Dr.ª Ana Lia 

Farmacêutica Dr.ª Cecília Figueiredo 

Técnica auxiliar de Farmácia  Dr.ª Cláudia Costa 

Farmacêutica Dr.ª Daniela Valente 

Técnica de Farmácia Dr.ª Débora Silva 

Farmacêutica Dr.ª Francisca Correia 

Técnica de Farmácia 

(Responsável pelo Backoffice) 
Dr.ª Gardina Seabra 

Farmacêutica 

(Responsável pelo Front Office) 
Dr.ª Mariana Simões 

Farmacêutica Dr.ª Marina Sousa 

Técnica Auxiliar de Farmácia Dr.ª Mónica Gonçalves 

Técnica de Farmácia Dr.ª Sara Soares 

Técnica de Farmácia Dr.ª Sílvia Ferreira 

Técnica Auxiliar de Farmácia Dr.ª Susana Castanho 

Técnica de Farmácia Dr.ª Telma Ribeiro 

Técnica de Farmácia Dr.ª Vera Silveira 

Farmacêutico Dr.º André Ribeiro 

Técnico de Farmácia Dr.º Kevin Oliveira 

Técnico de Farmácia Dr.º Márcio Cardinal 

Técnico de Farmácia Dr.º Raul Andrade 

 
Equipa com horário Part-time 

 
Equipa responsável pelos domicílios e relações externas 

Marketing e Relações Externas Dr.º Pedro Pereira 

Farmacêutico Dr.º Tiago Lobo 

 
Equipa responsável pelo serviço de combidose, receituário e call center 

Farmacêutica Dr.ª Ana Marta Magalhães 

Farmacêutica Dr.ª Joana Pereira 

Técnica de Farmácia Dr.ª Patrícia Mateus 

Farmacêutica Dr.ª Sara Barreira 

Farmacêutica Dr.ª Tânia Pascoal 

 

Elemento da equipa responsável pela higiene e limpeza da farmácia 

Responsável pela higiene e limpeza da farmácia Marta Melo 

 

Farmacêutica Dr.ª Georgina Lopes 

Farmacêutica Dr.ª Joana Silva 

Farmacêutica Dr.ª Ana Rita Lopes 
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Anexo B – Zona de atendimento noturno e atendimento ao Farmadrive 
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Anexo C – Zona ampla de atendimento ao público 
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Anexo D – Sala Natura 
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Anexo E – Sala Bebé 
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Anexo F – Gabinetes de Atendimento 
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Anexo G – Ficha de preparação do manipulado: Solução Alcoólica 70% Saturada em Ácido 

Bórico (m/V) FGP A.II.1 e respetivo cálculo de PVP 
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Anexo H – Dispensador Semanal de Medicação 
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Anexo I – Formações Internas frequentadas durante o período de estágio na Farmácia Porto 

 

Dia 

 

Formação (Laboratório Responsável) Duração Formador/a 

JANEIRO 

21/01/2019 

 

PharmaNord 

BioActivo Selénio + Zinco 

 

30 minutos Dr.ª Mariana Duarte 

30/01/2019 

 

Uriach Theralab 

- Depuralina Bomb 

- Depuralina 4MEN 

-  

30 minutos 
Dr.ª Mariana Pinho 

Santos 

FEVEREIRO 

5/02/2019 

 

Rene Furterer 

Técnicas de Venda 

 

45 minutos Dr.ª Mónica Castro 

12/02/2019 
Laboratórios Uriage 

APVITA – Formação Geral 

1h30 

minutos 

 

Dr.ª Mariana Pinto de 

Sousa 

 

18/02/2019 

 

SOFAR – CisFlux A plus 36 + D 

 

GIULIANI – Tricovel 

- Gama Anti-caspa 

- Signal Revolution 

- Unhas 

30 minutos Dr.º Paulo Pinto 

20/02/2019 

 

SAN UP – Nebulizador Twister 

 

15 minutos Dr.º Marco Pinto 

MARÇO 

11/03/2019 Medinfar – Gama Trikare 15 minutos ---- 

12/03/2019 

 

PharmaNord 

BioActivo Q10 Forte 

 

30 minutos Dr.ª Mariana Duarte 

19/03/2019 

 

Perrigo - Colgate 

- Duraphat 5000 

- Periogard 

- Sensitive Smart White 

- Sensitive Repair & Prevent 

- Sensitive Extra Strength 

 

30 minutos Dr.º Álvaro  
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20/03/2019 

GEDEON RITCHER® 

- Contraceção oral 

- Contraceção oral de emergência 

- Candidíase Vaginal 

30 minutos ---- 

25/03/2019 

Uriach Theralab® 

- DRENASLIM Cocktail® 

- Depuralina Bomb® 

- Depuralina 4MEN® 

 
(Nota: Só assisti à parte da formação referente ao 

DRENASLIM Cocktail) 

30 minutos 
Dr.ª Mariana Pinho 

Santos 

ABRIL 

2/04/2019 

ABOCA® 

- Terapia do Peso 

(Libramed®, Adiprox®, Lynfase®) 

1 hora  Dr.ª Alexandra Neves 

3/04/2019 

 

ISDIN® 

- Novidades ampolas ISDINCEUTICS® 

- Fotoproteção 

- Apresentação de mudança de imagem 

 

30 minutos Dr.ª Sofia Barbosa 

11/04/2019 

 

Institut Esthederm® 

- Formação Geral  

- Cuidados Solares  

 

1 hora Dr.ª Maria Ramalho 

22/04/2019 

Academia Cosmética Ativa 

Novidades: 

- Vichy Mineralblend® 

- Vichy Neovadiol Phytosculpt® 

- Vichy Normaderm Phytosolution 

- Vichy Dercos Men® 

- Vichy Natural Blend® Bálsamos Labiais 

 

La Roche Posay® 

- Gama Toleriane® 

- Pure Vitamin C Sérum® 

- Anthelios® 

30 minutos Dr.ª Liliana Rosa 

MAIO 

03/05/2019 

 

Tilman® 

- Formação geral  

 

30 minutos Dr.ª Ana  

07/05/2019 

 

PharmaNord® 

BioActivo Crómio® 

 

30 minutos Dr.ª Mariana Duarte 
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11/05/2019 

 

Procter & Gamble® 

- Kukident® 

- Clearblue® 

 

30 minutos Dr.º Fernando Alonso 

15/05/2019 

 

A. MENARINI PORTUGAL 

- Prostamol® 

- Fastum® Gel 

- Fastum Emazero® Emulsão Gel 

- Ketesse® 

- Sustenium Plus® 

- Sustenium Multivitamínico 100® 

- Sustenium Colours of Life JUNIOR® 

- Sustenium Immuno Energy® 

- Sustenium Immuno JUNIOR® 

- OTOCERIL® 

- OCERIL MAX® 

- Protolog® 

 

45 minutos ---- 

20/05/2019 

 

Shülke® 

- Octiset® 

- Octenilin® Solução de Irrigação de Feridas 

- Octenilin® Gel | Feridas  

- Octenidol® md Colutório Antibacteriano 

- Octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana 

- Octenisan® md Gel Nasal 

 

30 minutos Dr.ª Alexandra  

21/05/2019 OCUMAX Bk® 15 minutos 

 

Dr.º António Guedes 

 

22/05/2019 

 

Johnson & Johnson® 

- Piz Buin® 

 

20 minutos Dr.ª Célia Ramalho 

28/05/2019 

 

Projecto de Estágio da Beatriz Matos 

- A intervenção farmacêutica no desmame de 

benzodiazepinas 

 

20 minutos Dr.ª Beatriz Matos 

28/05/2019 

 

Bioderma® 

- Gama solares 

 

30 minutos Dr.ª Bárbara  

JUNHO 

06/06/2019 

 

FILORGA® E SVR® 

- Novidades 

 

30 minutos ---- 

14/06/2019 

 

Proter & Gamble Company 

- Escovas Elétricas Oral-B® 

 

45 minutos Dr.º Fernando Alonso 
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19/06/2019 

 

Laboratórios Alfasigma® 

- Lacteol® Cápsulas Lactobacillus "LB" 

- ESSOX® ONE 

20 minutos ---- 

21/06/2019 

 

PharmaNord® 

- BioActivo Glucosamina Duplo® 

 

20 minutos Dr.ª Mariana Duarte 

25/06/2019 

 

Pierre Fabre® 

- Novidades Klorane® 

- Novidades Avène® 

 

20 minutos ---- 

26/06/2019 

 

Medela® 

- Formação Geral 

- Apresentação das novidades da marca 

 

45 minutos Dr.ª Carmen  

27/06/2019 

 

FREZIDERM® 

- Formação Geral 

 

45 minutos 
Dr.ª Telma Pinto e  

Dr.ª Bárbara Pinto 

JULHO 

08/07/2019 

 

Perrigo 

- Bio Oil® – inovação no cuidado da pele seca 

- Jungle Formula® 

- Paranix® Spray Ambiente 

 

20 minutos Dr.º Álvaro  

17/07/2019 

 

BBI Healthcare® 

- Glucotabs® 

 

20 minutos Dr.º João Miranda 
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Anexo J – Formações Externas frequentadas durante o período de estágio na Farmácia Porto 

Dia 
(Duração) 

 

Local 

Tema 
Entidade(s) 

Organizadora(s) 

25 de Março de 2019 
(20h00 – 22h30) 

 

Hotel AC Porto 

 

Ação de formação sobre os produtos: 

- Periogard® 

- Duraphat® 

- Gama ‘Colgate Sensitive®’ 

- Arterin® 

- MentalAction® 

 

Perrigo® Portugal 

4 de Maio de 2019 
(8h30 – 13h00) 

 

Fundação Cupertino de 

Miranda 

Congresso sobre “Sol, Pele e Cancro Cutâneo 

em 2019 

APCC 

(Associação Portuguesa de 

Cancro Cutâneo) 

 

 

9 de Maio de 2019 
(19h30 – 22h30) 

 

Porto Palácio Hotel 

 

- A importância da proteção solar 

- Fotoimunoproteção Heliocare® 

Alliance Healthcare® & 

Cantabria Labs® 

 

23 de Maio de 2019 
(19h30 – 22h30) 

 

Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto 

 

Comunicação Clínica para Farmacêuticos – 

competências para o desenvolvimento de uma 

perspetiva centrada no doente 

Professora Doutora 

Margarida Braga, em 

associação com a FFUP 

 

5 de Junho de 2019 
(9h00 – 10h00) 

 

Unidade de 

Farmacovigilância do Porto 

(UFPorto) 

 

Farmacovigilância 

Unidade de 

Farmacovigilância do Porto, 

em associação com FFUP  
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Anexo K – Fotografia tirada durante a realização da atividade acerca do tema “Saúde Oral nas 

Crianças” no ASAS de Ramalde 
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Anexo L – Apresentação PowerPoint apresentada durante a realização da atividade acerca do tema 

“Saúde Oral nas Crianças” na associação ASAS de Ramalde 
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Anexo M - Kit’s entregues às crianças na atividade acerca do tema “Saúde Oral nas Crianças” 

na associação ASAS de Ramalde 
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Anexo N - Panfleto desenvolvido no âmbito do projeto “Saúde Oral nas Crianças” presente no 

kit distribuído a cada criança 
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Anexo O - Flyer informativo sobre as Guias de Tratamento e respostas ás dúvidas mais 

frequentemente colocadas pelos utentes 
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Anexo P - Apresentação PowerPoint sobre parasitas e desparasitantes internos, apresentada no 

âmbito da formação interna à equipa da Farmácia Porto 
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