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RESUMO 

O curso Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas culmina com uma forte 

componente prática que fornece as bases para se exercer a profissão e enfrentar os mais 

diversos desafios que a nível profissional se deparam no dia-a-dia do farmacêutico. 

Durante quatro meses na Farmácia Martins (FM), sob orientação da Dra. Liliana 

Araújo, tive a oportunidade de adquirir as mais diversas competências relativamente ao 

funcionamento de uma farmácia comunitária e prestação de serviço de saúde de 

excelência à população. O estágio coloca-nos à prova nas mais diversas situações, com 

as quais temos de lidar mas que são fundamentais para o crescimento e preparação 

profissional. 

Além das bases fundamentais de farmácia comunitária, também intervim na 

organização interna da farmácia participando na elaboração dos rótulos dos manipulados 

e dos documentos relacionados com o haver de produtos por parte dos utentes – vales. 

Também desenvolvi outros trabalhos que me ajudaram a desenvolver as minhas 

competências científicas mas também a aproximar-me mais da população em geral. 

Assim, desenvolvi um tema sobre a hipertensão arterial (HTA) no conselho de Chaves e 

um tema sobre homeopatia, direccionada para a farmácia comunitária.    
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INTRODUÇÃO 

O curso Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas fornece-nos, durante cinco 

anos, as bases fundamentais para exercermos a profissão. O conhecimento teórico das 

várias vertentes da profissão farmacêutica torna-se uma mais valia na intervenção das 

diversas áreas do medicamento e da saúde. No entanto, é no culminar do curso que 

temos a oportunidade de praticar as competências que se vão adquirindo ao longo dos 

anos. A prática e a experiência constituem um reforço que nos permite lidar com os mais 

diversos problemas e as mais variadas situações do dia-a-dia. 

A farmácia comunitária constitui um ponto de referência na prestação de cuidados de 

saúde à população, sendo o farmacêutico a peça fundamental neste processo. Como tal, 

o farmacêutico comunitário tem uma enorme responsabilidade, não só durante a 

dispensa de medicamentos, mas também no que respeita ao aconselhamento 

farmacoterapêutico, gestão, organização da farmácia e farmacovigilância.  

A Farmácia Martins (FM), onde tive a oportunidade de realizar o meu estágio, é uma 

farmácia com os seus objetivos bem definidos, um atendimento personalizado onde se 

exerce a prática farmacêutica de excelência com a colaboração de todos os profissionais.  

Este relatório encontra-se dividido em duas partes. A parte I corresponde às 

atividades desenvolvidas durante o estágio, assim como as competências que adquiri 

durante os quatro meses, bem como as formações que frequentei e trabalhos que 

desenvolvi sob a orientação da Diretora-técnica. A parte II corresponde a casos de 

estudo desenvolvidos durante o estágio, que são direccionados para a saúde da 

população, para o desenvolvimento do conhecimento, assim como para a farmácia, que 

acaba por receber algo de novo. Todos os trabalhos desenvolvidos apresentam suporte 

bibliográfico científico. 
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PARTE 1 
 

1. FARMÁCIA MARTINS 

1.1. Localização e espaço físico exterior 

A FM localiza-se no Largo Portas do Anjo, em Chaves, encontra-se aberta ao público. 

A farmácia está perfeitamente identificada com a inscrição “FARMÁCIA” e o símbolo 

“cruz verde”. 

Possui duas portas de acesso, uma que se encontra ao nível da rua para facilitar o 

acesso a potenciais utentes, como idosos, crianças ou pessoas portadoras de deficiência 

motora. Na fachada da farmácia encontram-se cinco montras, que são renovadas de 

acordo com as informações acerca de novos produtos tendo em conta a época sazonal 

para que seja transmitida informação útil ao utente.  

O horário de funcionamento, assim como as farmácias do município de regime de 

serviço permanente, encontra-se disponível para consulta, em ambas as portas de 

acesso à farmácia em ecrã eletrónico. A farmácia encontra-se aberta ao público, em dias 

úteis, das 09:00 até às 19:00 horas, aos sábados das 09:00 até às 13:00h e encerra ao 

domingo. Também se encontra no regime de rotatividade dos dias de serviço, nos quais 

está aberta 24 horas. Está inserida na escala de turnos definida pela Administração 

Regional de Saúde (ARS) do Norte, efetuando serviço permanente de 11 em 11 dias. 

 

1.2. Espaço físico interior 

A divisão interna apresenta dois andares. O rés-do-chão encontra-se dividido em área 

de atendimento ao público, instalações sanitárias, área de apoio ao atendimento, zona de 

recolhimento e gabinete de atendimento personalizado. O primeiro andar é constituído 

pelo gabinete de direcção técnica, biblioteca, armazém e área destinada aos produtos de 

uso veterinário.  

A área de atendimento ao público é um local amplo, organizado e bem iluminado. 

Possui cinco balcões de atendimento informatizados. Ao redor deste espaço encontram-

se vários lineares, expostos de forma atractiva e organizada, direccionados para a época 

do ano em questão. Neste local estão expostos os medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM), produtos de cosmética e dermocosmética, produtos de higiene oral e 

produtos destinados a alimentação infantil, como papas e leites. Esta disposição facilita o 

atendimento porque permite não só ao cliente um contacto direto com os produtos, de 

forma a identificar-se com aquilo que precisa, mas também ao farmacêutico, no momento 

do aconselhamento. Além disto, junto à porta principal da farmácia encontra-se uma 

balança e um medidor de pressão arterial (PA) automático. 
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A zona de apoio ao atendimento corresponde a toda a área de arrumação de 

medicamentos, que não estão expostos nos lineares e no balcão, a zona de recepção de 

encomendas e o laboratório. A área de arrumação é constituída por gavetas organizadas 

por ordem alfabética de nome comercial, onde se encontram os comprimidos, inaladores 

pressurizados e inaladores de pó seco, cremes e pomadas, preparações retais, gotas 

nasais e otológicas. Os xaropes encontram-se separados dos restantes, num local 

próprio, bem como os estupefacientes e psicotrópicos, colírios e contraceptivos orais. Os 

produtos de higiene íntima, testes de gravidez, termómetros, que não cabem nas gavetas 

ficam armazenados junto à zona de recepção de encomendas. Os medicamentos 

genéricos estão armazenados num local próprio organizados por ordem alfabética. Na 

zona de recepção de encomendas encontra-se um terminal do sistema informático e 

ainda um frigorífico onde estão armazenados todos os medicamentos que necessitam de 

refrigeração. O frigorífico apresenta um sistema de controlo com registo da temperatura, 

alarme automático e uma porta transparente, de modo a permitir a prévia visualização do 

medicamento, minimizando as alterações de temperatura. Este local possui um 

laboratório para a execução de manipulados. Possui uma bancada lisa com um lavatório 

e armários que permitem o armazenamento das matérias-primas. Todos os documentos 

de apoio relacionados com os manipulados, encontram-se neste local.  

 O gabinete de atendimento personalizado é o local onde se realiza a avaliação da PA 

de forma manual, avaliação dos parâmetros bioquímicos (colesterol, glicémia, 

triglicerídeos, testes de gravidez), curativos e administração de vacinas, além disso 

permite ao utente expor as suas dúvidas ao farmacêutico de forma mais confidencial. 

Neste local encontra-se uma zona de recolhimento usada para descanso dos 

profissionais durante as noites em que a farmácia se encontra serviço. 

As instalações sanitárias estão equipadas com lavatório, chuveiro e sanita. 

O gabinete de direcção técnica, no primeiro andar, é dedicado a todas as funções que 

concernem à direcção técnica da farmácia, funções de gestão, reuniões com delegados 

ou vendedores, conferência de receituário, entre outras funções. 

A zona de armazém alberga não só medicamentos mas também produtos dietéticos, 

dispositivos médicos, produtos para alimentação infantil, produtos de cosmética, material 

para ostomizados, entre outros. 

 

1.3. Recursos Humanos 

Segundo os Artigos nº 23 e 24 do Decreto-Lei 171/2012, de 1 de Agosto, as 

farmácias possuem um quadro farmacêutico, constituído pelo Diretor-Técnico (DT) e 

outro farmacêutico e o quadro não farmacêutico, constituído por técnicos de farmácia e 

outro pessoal devidamente habilitado. [1] 
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Durante o meu estágio na FM tive a oportunidade de contactar com uma equipa 

dinâmica e muito bem organizada que me ajudou a adquirir competências fundamentais 

para uma melhor prestação de cuidados de saúde à comunidade e direccionados ao 

utente. O quadro farmacêutico é constituído pela Diretora-Técnica (DT), Dra. Liliana 

Araújo e pela Farmacêutica adjunta, Dra. Catarina Teixeira, ambas licenciadas em 

Ciências Farmacêuticas. No quadro não farmacêutico estão englobados os técnicos de 

farmácia, Helena Morais, Ilda Santos e Paulo Chaves e outro pessoal devidamente 

habilitado, os auxiliares Maria José e João Pedro Gomes. Todos os colaboradores estão 

perfeitamente identificados contendo um cartão com o nome e titulo profissional. 

 

1.4. Enquadramento socioeconómico 

A FM encontra-se localizada no centro da cidade e numa zona de fácil acesso, por 

isso, durante o meu estágio tive a possibilidade de contactar com um público muito 

diverso, desde idosos polimedicados que procuram uma medicação continua, aos utentes 

mais jovens que vão sendo cada vez mais exigentes e procuram respostas rápidas para 

tratamentos menores. Muitos dos utentes são já fidelizados, tendo por isso, uma grande 

empatia com pessoal da farmácia. Com a minha presença no balcão de atendimento da 

farmácia, tive a oportunidade de criar uma relação de proximidade, ir conhecendo e criar 

empatia com os utentes mais habituais, aumentando a facilidade com que expunham os 

seus problemas. Tudo isto foi fundamental para desenvolver a minha capacidade para 

lidar com o público, especialmente a nível do aconselhamento, onde é fundamental esta 

relação entre farmacêutico-utente. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA FARMÁCIA 

2.1. Sistema informático 

Hoje em dia o sistema informático é uma ferramenta obrigatória na farmácia. Torna os 

processos mais rápidos e eficazes, diminuindo a ocorrência de erros e o tempo 

necessário para a sua execução. O software utilizado na FM é o Sifarma2000®, gerido 

pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) [2]. O Sifarma2000® apresenta várias 

funcionalidades, permitindo aos operadores na farmácia concretizar várias operações, 

tanto momento do atendimento, como ao nível de entradas, saídas de produtos, gestão 

de stocks, entre outras inúmeras funcionalidades. 

Na FM tive a oportunidade de contactar com o sistema informático logo desde o 

primeiro dia, assim fui-me adaptando facilmente ao sistema, por ser bastante intuitivo, 

aprendendo diariamente a utilizar as suas funcionalidades. A meu ver o único aspeto 

negativo do sistema informático é a total dependência no exercício da atividade no caso 

de uma eventual falha informática.  
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2.2. Gestão de stock 

Uma eficiente gestão de stock, que permita a disponibilidade dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos para satisfazer as necessidades dos utentes, é fulcral para 

garantir o bom funcionamento na farmácia.  

A gestão de stock é um processo complexo que exige um equilíbrio entre as 

necessidades do público e a rentabilidade da farmácia. Stocks demasiado baixos podem 

não satisfazer as necessidades do utente pondo em causa a sua fidelização, no entanto, 

um excesso de produtos também pode ser prejudicial para a farmácia, a nível financeiro. 

Assim, neste processo tem-se em conta vários critérios como, a época do ano, o perfil de 

utente, a relevância dada pelos media a determinados produtos, o volume de vendas e 

rotatividade dos produtos, os preços dos produtos, a capacidade financeira da farmácia, a 

disponibilidade de espaço no armazém e os objetivos a alcançar na farmácia para um 

dado fornecedor, bonificações dos armazenistas e promoções dos laboratórios. É de 

referir que na FM a época do ano tem um peso bastante relevante porque tem 

forçosamente implicações na procura. Há uma diferença significativa entre a venda de 

produtos no verão, em que se aposta significativamente em protectores solares e 

dermocosmética e no Inverno, em que são mais procurados produtos para a tosse, para 

a gripe, entre outros.  

O Sifarma2000® é um auxiliar fundamental neste processo dado que permite uma 

análise detalhada de cada produto, relativamente aos stocks máximos e mínimos que 

este deve ter e informação sobre o histórico de compras e vendas de cada produto. 

 

2.3. Encomendas 

2.3.1. Realização de encomendas 

Existem dois tipos de encomendas, as diárias (duas por dia) e as programadas. Ao 

longo do dia, o Sifarma2000® vai inserindo automaticamente, na proposta de encomenda 

diária, os produtos que vão sendo vendidos. Estes produtos são enviados para o 

grossista preferencial que se encontra definido na ficha do produto. Cabe à pessoa 

responsável pela preparação da encomenda avaliar as necessidades da farmácia, assim 

como outros fatores, tais como o preço e hora de entrega, de modo a satisfazer as 

necessidades dos utentes. No final de todo este processo aprova-se a encomenda e a 

mesma é transmitida ao fornecedor.  

Durante o dia vão surgindo pedidos pontuais de produtos que não estão disponíveis 

na farmácia e que não foram pedidos nas duas encomendas diárias. Nestes casos, 

coloca-se na ficha do produto a quantidade desejada e este, automaticamente, passa 
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para a proposta de encomenda ou liga-se diretamente ao fornecedor e este envia o 

produto desejado na encomenda seguinte. 

As encomendas programadas, semestrais ou anuais, são feitas diretamente à 

Indústria através de delegados de vendas e são considerados fatores como melhor 

preço, bonificações, quantidade suficiente para a estação, novidades, campanhas entre 

outros.  

Existe ainda a encomenda direta ao laboratório, por falta de produto nos 

armazenistas. Neste caso, é pronto pagamento sem condições comerciais. 

Desde o momento que iniciei o atendimento ao balcão tive a oportunidade de 

acompanhar a realização de encomendas diárias com a DT, ajudando na avaliação das 

necessidades da farmácia, tendo em conta os fatores acima referidos.  

 

2.3.2. Recepção e conferência de encomendas 

A recepção e conferência de encomendas na FM é um processo muito importante 

que requer elevado rigor, atenção e responsabilidade pois é neste momento que se 

controlam todos os produtos que entram na farmácia.  

Os produtos chegam à FM em contentores de plástico, específicos de cada 

armazenista e perfeitamente identificados. Os produtos que se colocam no frio vêm 

acondicionados em recipientes específicos. 

As encomendas, diárias ou programadas, são sempre acompanhadas de um guia 

de remessa e/ou fatura, original e duplicado, para posteriormente se proceder à 

conferência dos produtos facturados e enviados nas mesmas. Assim sendo, os produtos 

que se colocam no frio são os primeiros a serem arrumados, no entanto, deve-se ficar 

com um registo do preço, validade e quantidade para depois serem conferidos na fatura. 

Feito isto, dá-se a entrada da encomenda no Sifarma2000® através da leitura ótica 

do código de barras de cada produto ou da inserção manual dos códigos. Neste 

momento verifica-se: a integridade da embalagem, código, nome comercial, forma 

farmacêutica, dosagem e validade (só se altera quando a validade marcada nas 

embalagens é inferior à validade das embalagens existentes na farmácia). 

Depois de terminada a introdução dos produtos segue-se a confirmação de que 

tudo foi facturado correctamente de modo a detetar se houve troca de um produto 

faturado por outro, envio de algum produto não faturado, bonificações e verificação de 

preços. No caso de haver erros ou de não conformidade deve fazer-se a reclamação ao 

fornecedor no prazo de 24 horas. Por fim, as faturas são rubricadas pelo operador e 

arquivadas. 
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Antes de se fazer a aprovação da entrega, tem de se transferir os produtos que 

não foram enviados e/ou os produtos esgotados, para outro armazém para que possam 

ser novamente pedidos. 

As matérias–primas e reagentes fazem-se acompanhar de um boletim de análise 

e deve-se proceder à verificação do lote e verificar se não houve qualquer troca. No caso 

de estar tudo em conformidade, assina-se, coloca-se a data e o fornecedor e, por fim, 

arquiva-se. 

Relativamente aos produtos que não têm PVP fixo, para posterior marcação, o 

cálculo do preço engloba o preço que marca o fornecedor, acrescido da margem de 

comercialização e do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).  

A recepção e conferência de encomendas foram das primeiras tarefas que 

aprendi a fazer na farmácia e realize-os inúmeras vezes durante o meu estágio. Assim 

sendo, fui ganhando cada vez mais confiança e à vontade nestes processos, o que me 

permitiu aprender muito. 

 

2.3.3. Armazenamento 

Na FM a encomenda é armazenada, pelos colaboradores da farmácia, 

imediatamente após a sua aprovação. Assim, os produtos vão sendo arrumados nos 

respectivos locais e consoante os prazos de validade, para que os que têm validade mais 

curta sejam os primeiros a sair. 

As matérias-primas e reagentes encontram-se armazenados no laboratório da 

farmácia, nos recipientes originais e nas condições indicadas pelo fabricante. Encontram-

se devidamente identificados com o nome, lote, prazo de validade e laboratório de 

origem.  

A FM garante todas as condições adequadas de temperatura, luminosidade, 

ventilação e humidade, para que os produtos se mantenham sempre em óptimas 

condições durante o tempo em que estão armazenados. Os medicamentos termolábeis 

são armazenados no frigorífico a uma temperatura entre 2 e 8ºC. 

 

2.3.4. Fornecedores 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, constituem 

fornecedores das farmácias comunitárias, os distribuidores por grosso (grossistas) e os 

laboratórios. [3]  A FM trabalha essencialmente com três grossistas:  

 OCP Portugal – Fornecedor principal; 

 Alliance Healthcare e Cooprofar – Fornecedores secundários, em caso de 

falha do fornecedor principal; 
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2.3.5. Devoluções 

As devoluções na Farmácia estão relacionadas com três situações distintas, 

nomeadamente: encomenda diária ou programada (produtos que ficaram danificados 

durante o transporte, quando não foram encomendados ou enviados por engano), prazos 

de validade e produtos retirados do mercado. 

As devoluções relacionadas com a encomenda diária programada devem ser feitas 

num período de 24 horas. As devoluções relacionadas com os prazos de validade fazem-

se no mês anterior àquele que expiram os produtos, com a exceção dos produtos de uso 

veterinário, que devem ser feitas com 3 meses de antecedência. No caso dos reagentes 

e matérias-primas, não é possível devolver e, por isso, são enviadas diretamente para 

quebras. 

As devoluções por recolha são imediatas, ficando a aguardar transporte. 

O Sifarma2000® constitui, mais uma vez, uma ferramenta fundamental neste 

processo, pois emite uma nota de devolução constituída por três cópias. Duas dessas 

cópias após serem rubricadas e carimbadas são enviadas juntamente com os produtos a 

devolver. A terceira cópia fica arquivada na farmácia. 

Se o fornecedor aceitar a devolução, é emitida uma nota de crédito à farmácia ou o 

envio do mesmo produto com o prazo de validade alargado, dependendo do motivo da 

devolução. Se a devolução não for aceite, os produtos regressam para a farmácia para 

serem incluídos nas quebras.  

Na FM realizei várias vezes a devolução de produtos, sempre com orientação da 

pessoa responsável para o efeito. Os motivos mais frequentes de devolução de produtos 

na FM eram embalagens danificados, por exemplo, embalagens de medicamentos 

rasgadas ou amassadas e recipientes partidos que acabavam por danificar outros 

produtos. 

 

2.4. Controlo de validades 

Como já foi referido anteriormente, o prazo de validade é verificado no momento da 

recepção da encomenda e corresponde a um passo muito importante para evitar 

dispensar medicamentos com prazos de validade expirados.  

No início de cada mês é feito o controlo, ou seja, é impresso uma lista de produtos 

cujo prazo de validade termine passados três meses. Assim, todos os produtos que 

estiverem inseridos neste período são retirados. 

No meu estágio na FM tive a oportunidade de fazer o controlo de validades algumas 

vezes, auxiliando a pessoa responsável para o efeito. Isto permitiu-me ter um 

conhecimento não só sobre a importância deste controlo de validades, mas também para 

ter uma maior noção dos produtos vendidos na farmácia e dos seus stocks. 
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3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

3.1. Receita médica 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, a receita médica 

constitui 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. É um documento fulcral na dispensa de 

medicamentos constituindo um meio de comunicação fundamental entre o médico, 

farmacêutico e utente.[3]  

A receita médica em Portugal está regulamentada pela Portaria 198/2011 de 18 de 

Maio que impôs a prescrição electrónica, salvo algumas excepções em que pode ser 

manual. [4] Seguidamente, a Lei nº 11/2012, de 8 de Março veio estabelecer a 

obrigatoriedade da prescrição pela Denominação Comum Internacional (DCI), tornando 

assim opcional a prescrição pelo nome comercial. [5] 

A receita médica pode ser preenchida de forma manual ou informática e só é 

considerada válida se todos os seguintes campos estiverem preenchidos: 

 Local de prescrição e vinheta; 

 Identificação do médico, incluindo vinheta e especialidade médica; 

 Nome, número de utente ou número de beneficiário;  

 Indicação da entidade financeira responsável e do regime especial de 

comparticipação, se aplicável;  

 Designação do medicamento, sendo esta efetuada através de DCI;  

 Dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens, dimensão das 

embalagens e posologia;  

 Data de prescrição; 

 Assinatura do médico. 

Em cada receita médica só podem ser prescritos quatro medicamentos diferentes, 

num limite de duas embalagens por medicamento e quatro embalagens por receita. A 

validade da receita pode ser de trinta dias desde a data de emissão, no caso de a receita 

não ser renovável. Caso a receita seja renovável, pode conter até três vias, com prazo de 

validade de seis meses para cada via. 

 

3.1.1. Nova Receita Eletrónica 

A Nova Receita Electrónica é um suporte inovador, sustentável e seguro, através 

do qual os médicos prescrevem os medicamentos através do cartão de cidadão de cada 

utente. [6] 
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 As regras de prescrição mantêm-se, sendo que em cada receita só podem ser 

prescritos até quatro medicamentos distintos, com o limite máximo de duas embalagens 

por medicamento. A prescrição de medicamentos manipulados, agulhas para punção 

capilar, tiras, canetas de insulina, estupefacientes, substâncias psicotrópicas, para efeitos 

de comparticipação, não pode constar de receita onde sejam prescritos outros 

medicamentos. [6] 

A dispensa de medicamentos com a Nova Receita Eletrónica, inicia-se por fazer a 

leitura do cartão de cidadão para actualizar os dados do utente no Sifarma2000®, 

seguidamente é pedido o número da receita e o pin de acesso (presente no guia de 

tratamento). Os medicamentos constados na receita saem por linha e os genéricos têm 

de ser selecionados, dentro do mesmo grupo homogéneo, de acordo com o que o utente 

desejar. [6] 

Assim sendo, passa a existir apenas um organismo comparticipador (código 99), 

que correspondem às receitas sem erros de validação e, por isso não é necessário 

corrigir e não haverá razão para a sua devolução. Existe ainda o organismo 98 que é 

inserido automaticamente, que correspondem a receitas com erros de validação, ou seja, 

quando foi identificado algum erro, mas a farmácia optou por prosseguir com a dispensa, 

o que implica que a receita seja conferida.  

A implementação da Nova Receita Eletrónica entrou em vigor em Fevereiro deste 

ano, no entanto não se verificou em todas as farmácias do País ao mesmo tempo. Na FM 

a Nova Receita Eletrónica só foi implementada a duas semanas do final do meu estágio. 

Apesar de ter sido pouco tempo, tive a oportunidade de contactar com o novo sistema e 

de poder perceber o seu modo de funcionamento. A meu ver, a nova receita electrónica 

tráz vantagens para o farmacêutico no tempo despendido a fazer a dispensação de 

medicamentos e, essencialmente, na conferência de receituário, porque diminuem erros 

de receituário. Para o utente, as principais vantagens neste momento são o cruzamento 

de dados a nível de receituário mas mais tarde será poderem aviar os medicamentos a 

qualquer momento e evitar a perda de receitas. 

 

3.2. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Os MSRM são aqueles que só podem ser vendidos na farmácia mediante a 

apresentação da receita médica e cuja dispensa, por parte do farmacêutico ou de outro 

colaborador, está condicionada ao envolvimento médico. 

O Decreto-Lei 176/2006 de 30 de Agosto decreta quais os requisitos que estes 

medicamentos apresentam: podem constituir um risco para a saúde do doente, directa ou 

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

utilizados sem vigilância médica; podem constituir um risco, directo ou indirecto, para a 
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saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações à base 

dessas substâncias, cuja actividade ou reacções adversas seja indispensável aprofundar; 

ou se destinem a ser administrados por via parentérica.[3] 

Na FM tive a oportunidade de realizar a dispensa de medicamentos com receita 

médica mais ou menos duas semanas após o início do estágio. Inicialmente fazia-o 

acompanhada da DT, que me ensinou o que fazer perante uma receita médica. Assim, o 

farmacêutico deve verificar se todos os campos, referidos anteriormente, estão 

preenchidos para poder validar a receita. No ato de aviamento, o Sifarma2000® é um 

auxiliar fundamental. Através dos códigos de barras presentes na receita, que 

correspondem ao Código Nacional Prescrição Eletrónica Médica (CNPEM), tem-se 

acesso aos medicamentos que se podem dispensar (fazem parte do mesmo grupo 

homogéneo), podendo ser quer medicamentos de marca ou medicamentos genéricos. 

Neste momento cabe ao utente seleccionar o medicamento que levará. Seguidamente 

procede-se à recolha dos medicamentos dos locais onde se encontram armazenados, 

atendendo-se sempre ao prazo de validade, forma farmacêutica, dosagem, dimensão e 

número de embalagens. 

Faz-se a leitura dos códigos de barras dos medicamentos e digita-se o número 

correspondente ao organismo comparticipador (por exemplo, “01” se for regime normal 

associado ao Sistema Nacional de Saúde - SNS). Assim, o Sifarma2000® faz 

automaticamente o cálculo da percentagem paga pelo utente benificiário, consoante o 

número do organismo responsável pela comparticipação do medicamento. Do mesmo 

modo, a cada receita médica aviada é atribuído um número dentro de cada lote do 

respetivo organismo comparticipador, constituído por 30 receitas. 

Após o fim da venda, é impresso o documento de faturação no verso da receita, 

com as seguintes informações: nome e número de contribuinte da farmácia; nome da 

Diretora-Técnica; identificação do funcionário; entidade de comparticipação, através do 

respectivo código; número do lote a número da receita no lote; data; nome do 

medicamento, dosagem e dimensão da embalagem, juntamente com os respectivos 

códigos de barras; PVP, preço de referência, quantidade do medicamento aviado, valor 

da comparticipação e valor pago pelo utente; assinatura do utente no local especifico; 

 Assim, a receita é fornecida ao utente para que seja assinada, constituindo uma 

prova de que lhe foram dispensados os medicamentos constados na receita. A receita é 

carimbada e datada pela pessoa que efetuou a venda e, por fim, é entregue ao utente a 

fatura, devidamente identificada, carimbada e assinada. 

Na FM o utente não sai da farmácia sem lhe ter sido explicado a posologia, com a 

colocação na embalagem do número de tomas, número de dias e forma de tomar. O 
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atendimento permitiu-me ir desenvolvendo as minhas capacidades de lidar com o público, 

sistema informático, aconselhamento, entre outras situações. À medida que o tempo foi 

passando, aumentou o leque de situações com as quais tive de lidar, o que me fez 

aprender imenso e ir ganhando cada vez mais confiança ao balcão. 

 

3.3. Medicamentos genéricos 

De acordo com o Decreto-Lei 176/2006 de 30 de Agosto, um medicamento 

genérico define-se como um medicamento com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência 

com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados. [3] A introdução dos medicamentos genéricos veio 

aumentar de forma significativa o leque de opções para o utente. É obrigatório a farmácia 

possuir três dos seis mais baratos, de modo que este possa seleccionar aquele que 

melhor o satisfaça.  

Na FM percebi que os medicamentos genéricos são bem aceites pela população 

no geral, salvo raras excepções. Por exemplo, ao longo do estágio percebi que algumas 

pessoas ainda não distinguem perfeitamente medicamentos genéricos de “medicamentos 

marca” e por vezes colocam em causa a sua eficácia. No entanto, a maioria dos utentes 

opta pelo medicamento mais barato. 

A desvantagem com as quais me deparei relativamente aos genéricos foi o facto 

de muitos utentes conhecerem o medicamento genérico, pela cor da caixa ou pelo 

tamanho e, durante a dispensa, por vezes era difícil perceber qual o laboratório que 

queriam. 

 

3.4. Preparações Oficinais e Fórmulas Magistrais 

O Decreto-Lei 176/2006, de 30 de Agosto, define Preparações Oficinais como, 

“qualquer medicamento preparado segundo as indicações de uma farmacopeia ou de um 

formulário oficial, numa farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares, 

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

serviço” [3] e Fórmula Magistral como, “qualquer medicamento preparado numa farmácia 

de oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma receita médica e destinado a 

um doente determinado”. [3] 

De acordo com a Portaria nº 769/2004, de 1 de Julho, o cálculo do PVP dos 

medicamentos manipulados por parte das farmácias é efectuado com base no valor dos 

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

embalagem. [7]  
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Na FM a preparação de manipulados é feita esporadicamente e rege-se pelas 

Boas Práticas no que diz respeito à ficha de preparação dos manipulados, instalações e 

equipamentos, documentação, matérias-primas, matérias de embalagem, controlo de 

qualidade e rotulagem. [8] Quando chega algum manipulado à FM que não seja possível 

realizar, a FM responsabiliza-se pelo pedido a outra farmácia, a qual executa o pedido e 

envia através da OCP Portugal para a FM. Seguidamente a FM encarrega-se de realizar 

a dispensa do medicamento ao utente. 

 

3.5. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Os MNSRM são aqueles que se destinam a tratamentos de curta duração e cuja 

utilização não exige vigilância médica. Podem ser solicitados pelo utente, aconselhados 

pelo farmacêutico ou por indicação médica.  

Atualmente verifica-se que as pessoas recorrem cada vez mais a este tipo de 

medicação, o que pode dever-se ao facto de estarem cada vez mais informadas e 

contextualizadas a nível da saúde, pelo fácil acesso à informação disponível na internet e 

publicidade cada vez mais agressiva nos meios de comunicação social sobre este tipo de 

medicação. Deste modo, a automedicação acaba por trazer vantagens para o utente pois 

permite-lhe participar de forma ativa nas decisões da sua saúde, traz-lhe mais 

comodidade e menor dispêndio de tempo. No entanto, também tem algumas 

desvantagens, especialmente no que toca à banalização do uso do medicamento. Assim, 

cabe ao farmacêutico alertar e evitar neste tipo de situações. 

Durante a dispensa de MNSRM o farmacêutico efetua uma serie de questões 

curtas que lhe permitam avaliar a situação do utente, severidade dos sintomas, se existe 

patologia diagnosticada, conhecer a medicação para evitar interações, de forma a 

escolher o medicamento mais adequado. Existem grupos específicos que exigem uma 

atenção especial, como é o caso de grávidas, crianças e idosos e doentes crónicos. Os 

utentes devem ficar totalmente esclarecidos sobre a duração do tratamento, posologia e 

possíveis efeitos adversos. Além disto, cabe ao farmacêutico encaminhar o utente para o 

médico, caso seja necessário. 

 

3.6. Outros produtos Farmacêuticos 

3.6.1. Produtos dietéticos para alimentação especial 

Segundo o Decreto-Lei n.º 74/2010 de 21 de Junho, os géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial são aqueles que, devido à sua composição 

especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de 

consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais das 

seguintes categorias de pessoas: cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se 
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encontrem perturbados; que se encontrem em condições fisiológicas especiais e que, por 

esse facto, podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de 

determinadas substâncias contidas nos alimentos e Lactentes ou crianças de pouca 

idade em bom estado de saúde. [9] 

Dentro deste grupo de produtos, estão incluídos uma grande variedade de 

produtos, como farinhas lácteas e não lácteas, com ou sem glúten, alimentos dietéticos 

para fins medicinais específicos, fórmulas para lactantes, entre outros. 

A rotulagem destes produtos obedece a requisitos específicos, como por exemplo, 

a menção do valor energético disponível, bem como o teor de hidratos de carbono, 

proteínas, lípidos e presença de glúten. [9] 

 

3.6.2. Medicamentos Homeopáticos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 94/95, de 9 de Maio, entende-se por medicamento 

homeopático qualquer produto homeopático que possua propriedades curativas ou 

preventivas das doenças do homem e dos seus sintomas, com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas. 

Durante o estágio percebi que este tipo de medicamentos está a ser cada vez mais 

procurado pela população no geral, apesar de ainda existirem muitas dúvidas e 

preconceitos em relação à homeopatia. [10] 

Na FM existem alguns destes produtos em stock e são aconselhados em várias 

situações, especialmente quando se trata de grávidas, crianças ou utentes 

polimedicados. 

 

3.6.3. Produtos fitoterapêuticos 

De acordo com o Decreto-Lei 176/2006 de 30 de Agosto, um “Medicamento à 

base de plantas” é qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias 

ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base 

de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou 

mais preparações à base de plantas. [3] Na FM os produtos mais vendidos são chás para 

emagrecimento, diuréticos e laxantes à base de plantas. 

 

3.6.4. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

O Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de Julho, define “medicamento de uso 

veterinário”, todo o medicamento destinado aos animais e estabelece o regime jurídico 

dos medicamentos de uso veterinário farmacológicos [11], com a exceção da definição de 

medicamento veterinário homeopático que se encontra inscrita no Decreto-Lei n.º 146/97, 

de 11 de Junho. [12]  
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Na FM é muito comum a dispensa de produtos de medicamentos de uso 

veterinário, especialmente antiparasitários, antibióticos, anti-inflamatórios, anti-

concepcionais, vacinas e champôs e, por isso, durante o meu estágio tive a possibilidade 

de contactar com inúmeros medicamentos e produtos veterinários e aprender sobre a sua 

posologia, modo de administração, interações, etc. No entanto, percebi que, por se tratar 

de produtos para animais, há um maior facilitismo por parte da população geral. Assim 

sendo, aprendi que durante a dispensa de medicamentos de uso veterinário, é importante 

alertar a população sobre o uso racional destes medicamentos, especialmente 

antibióticos, que muito têm contribuído para o aumento de resistências. 

 

3.6.5. Dispositivos médicos 

Segundo o INFARMED, os dispositivos médicos são destinados, pelo seu 

fabricante, a serem utilizados para fins comuns aos dos medicamentos tais como 

prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. Devem atingir os seus fins através 

de mecanismos que não se traduzem em acções farmacológicas, metabólicas ou 

imunológicas, distinguindo-se assim dos medicamentos.[13] 

Neste grupo, incluem-se o material ortopédico, material ótico, artigos de penso, 

sutura e drenagem, material para ostomizados, artigos ortodônticos e higiene oral, 

sistemas para administração parentérica, artigos para grávidas, entre outros.  

 

3.7. Legislação especial 

3.7.1. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus  

Segundo a Portaria n.º 364/2010, de 23 de Junho, no âmbito do Programa 

Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus, têm sido estabelecidos 

protocolos de colaboração, que permitiram o acesso, cada vez mais abrangente, dos 

utentes aos dispositivos para monitorização e tratamento da patologia. [14] O Protocolo 

da Diabetes, assinado entre a ANF, as Ordens dos Farmacêuticos e dos Médicos e o 

Ministério da Saúde é um exemplo da forma como estão implementados e se 

desenvolvem os serviços farmacêuticos. [14] 

As Farmácias estão envolvidas neste processo através da dispensa de reagentes 

(tiras-teste) para a determinação da glicémia, cetonemia e cetonúria, das agulhas, 

seringas e lancetas. A comparticipação do Estado no preço dos produtos de vigilância da 

Diabetes é feita de acordo da seguinte forma: 

 Tiras-teste: o Estado comparticipa 85% e o utente paga 15%. 

 Agulhas, seringas e lancetas: o Estado comparticipa 100% e o utente não 

paga nada. 
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3.7.2. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os Estupefacientes e Psicotrópicos exercem efeito a nível do Sistema Nervoso 

Central (SNC), causando um impacto em todo o organismo, podendo atuar como 

depressores ou estimulantes. Apesar das suas inúmeras aplicações em diversas 

doenças, estas substâncias apresentam alguns riscos, podendo induzir habituação, e até 

dependência, quer física quer psíquica, o que pode levar consequências graves. Posto 

isto, estes medicamentos são dos mais controlados em todo o mundo. [15] 

A encomenda destes medicamentos é sempre acompanhada de uma requisição 

destes produtos em duplicado, onde consta a designação da substância, a data do 

pedido, a quantidade pedida, o número da requisição e o número do registo interno. O 

duplicado é enviado ao fornecedor, devidamente carimbado e assinado e o original fica 

arquivado na farmácia.  

Na FM estes medicamentos encontram-se armazenados num local específico, 

fora do alcance do público. Durante a dispensa, é necessário preencher no 

Sifarma2000®, nome do médico prescritor, nome, e morada do doente, número e data de 

emissão do bilhete de identidade /cartão cidadão e número da receita. Após a venda, o 

sistema imprime um documento de saída destes medicamentos, o qual é agrafado a uma 

cópia da receita e arquivados por um período de 3 anos. A receita original segue com as 

restantes para o centro de conferência. O registo das saídas destes medicamentos deve 

ser enviado ao INFARMED no final de cada mês. O registo das entradas é trimensal. 

 

4. PROCESSAMENTO DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

O processamento de receituário é um dos processos mais importantes e deve ser 

realizado com a máxima responsabilidade e competência, porque é com base nele que 

se efetua o reembolso monetário relativo às comparticipações dadas pelos diferentes 

organismos.   

4.1. Verificação das receitas 

Durante a dispensa de medicamentos, as receitas vão sendo acumuladas em 

local próprio ao longo do dia. Quando um lote (30 receitas) fica completo, as receitas são 

retiradas para serem conferidas. Uma das primeiras coisas que aprendi a fazer 

relativamente à facturação foi esta fase de verificação das receitas. Então, por norma, 

todos as manhãs se fazia a separação de receitas do dia anterior. 

Assim, na FM a pessoa responsável separa as receitas por organismos, lotes e 

coloca-as por ordem decrescente para serem conferidas. Durante a conferência o 

farmacêutico deve ter em atenção: 

 Número de utente; 

 Data de prescrição e prazo de validade; 
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 Assinatura do médico prescritor; 

 Medicamentos dispensados; 

 Autorização ou não de dispensa de medicamentos genéricos em 

substituição dos medicamentos receitados; 

 Regime de comparticipação, portarias e despachos; 

 Assinatura do utente no verso; 

Se tudo isto estiver correto, o farmacêutico assina e carimba as receitas. 

Posteriormente é impresso o “Verbete de Identificação do Lote”. Este documento 

acompanha o lote respetivo e nele consta: a identificação da farmácia, número 

identificativo do lote, número e listagem das receitas deste, número total de 

medicamentos comparticipados, PVP, importância paga pelo utente, importância a pagar 

pela entidade responsável pela comparticipação. Este documento é carimbado. No último 

dia do mês procede-se ao “Fecho de lotes” e no dia seguinte, inicia-se uma nova 

sequência de lotes.  

Durante o estágio tive a oportunidade de ajudar a DT e a farmacêutica adjunta na 

verificação de receituário. A minha função era, no final, verificar nas receitas se o lote 

estava completo e ordenado, se constava a assinatura da DT e validade, assinatura do 

utente e assinatura do médico prescritor. Seguidamente verificava se tudo estava correto 

no “Verbete de identificação do lote” comparando-o com as receitas do lote respectivo e, 

por último anexar o verbete a cada lote. 

 

4.2. Faturação 

Depois de se fecharem os lotes e de se imprimirem os verbetes, passa-se a uma 

fase muito importante que é chamada faturação. Aqui o Sifarma2000® tem um papel 

muito importante, pois é a partir do sistema que tudo se realiza. A receitas são colocadas 

em caixas, ordenadas por lotes e respetivos verbetes. Então inicia-se pelas receitas do 

SNS, que vão para a ARS. Assim sendo, no sistema informático fatura-se o organismo 

“01” da “Lista Valorizada de Entidades”. Saem duas cópias do documento chamado 

“Relação Resumo de Lotes”, sendo que o original vai na caixa com a facturação da ARS 

e o duplicado fica na farmácia, ambos carimbados e assinados. Seguidamente emitem-se 

quatro cópias da fatura, sendo que o original, duplicado vão na caixa para a ARS, e o 

quadriplicado envia-se por fax para a ANF, obviamente todos carimbados, datados e 

assinados. Além disso é necessário tirar uma cópia do quadriplicado e enviar por carta 

para a ANF, juntamente com o guia dos CTT. 

Seguidamente, fatura-se as outras entidades, que vão numa caixa para a ANF. 

Assim sendo, faturam-se os outros organismos da “Lista Valorizada de Entidades. Saem 
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um original e três cópias da “Relação Resumo de Lotes” e da fatura à entidade, sendo 

que o original, duplicado e triplicado vai na caixa para a ANF juntamente com os 

respectivos lotes e o quadriplicado fica na farmácia, ambos carimbados e assinados. 

Durante o meu estágio na FM tive a oportunidade de contactar com o processo de 

facturação, ajudando a DT e a farmacêutica adjunta neste processo. 

 

4.3. Devolução de receituário 

Apesar de todo o rigor na conferência de receituário, por vezes acontece que 

algumas receitas são devolvidas, sempre acompanhadas pelo motivo de devolução. 

Assim, sempre que possível, a farmácia procede à correcção das receitas, que podem 

ser incluídas com as receitas do mês decorrente. Depois a farmácia emite uma nota de 

crédito no valor das devoluções, sendo que fica uma cópia da nota arquivada na farmácia 

e o original e duplicado vão na caixa enviada para a ANF.  

Quando o problema não pode ser solucionado a farmácia assume o prejuízo 

resultante, correspondente ao valor da comparticipação.  

 

5. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AO UTENTE 

A Portaria nº 1429/2007 de 2 de Novembro define os serviços farmacêuticos que 

podem ser prestados nas farmácias. A meu ver, estes serviços são uma mais valia pois 

contribuem de forma significativa para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos 

utentes, não só através da identificação de indivíduos não diagnosticados ou não 

medicados, mas também através da monitorização e acompanhamento do doente. [16] 

Na FM são prestados serviços os seguintes serviços: Checksaúde glicémia, 

Checksaúde colesterol, Checksaúde triglicerídeos, determinação do peso e altura, 

avaliação da PA manual, testes de gravidez, administração de vacinas não incluídas no 

plano nacional de vacinação e administração de primeiros socorros. 

 

5.1. Checksaúde – Glicémia, colesterol e triglicerídeos 

A determinação da glicémia, colesterol e triglicerídeos é através do contacto de 

uma gota de sangue, após punção capilar, com tiras-teste contendo o agente adequado 

para cada analito a determinar. No caso da determinação da glicémia e triglicerídeos, 

deve-se realizar após um jejum de, pelo menos, 12 horas. 

O aconselhamento farmacêutico é feito após a interpretação dos resultados 

baseados nos valores referência assumidos pela farmácia. No entanto e 

independentemente do resultado, alerta-se o utente para a importância do exercício físico 

e, se for o caso, cumprimento do regime terapêutico. 
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Na FM faz-se a determinação destes parâmetros bioquímicos todos os dias. 

Assim sendo, desde o início do meu estágio que tive a oportunidade de realizar estes 

testes, o que me permitiu um conhecimento de realidades diversas. 

 

5.2. Determinação do peso e altura 

A FM possui uma balança acessível ao público que permite o controlo do peso e 

da altura por parte de qualquer pessoa. No final sai um talão com os resultados, bem 

como com o peso ideal segundo o sexo e a altura. 

Na FM fui várias vezes abordada por pessoas, que após determinarem o seu peso 

e altura, perguntavam se o seu peso estava dentro do normal ou se tinha de perder peso. 

Por este motivo, fiz vários aconselhamentos a nível de alimentação saudável e 

especialmente importância do exercício físico. 

 

5.3. Avaliação da pressão arterial 

Na FM a determinação da PA pode ser determinada de forma automática ou 

através do Método Auscultatório. Assim, existe uma máquina de determinação da PA 

automática, que está acessível ao público, onde sai um talão com o registo da pressão 

arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD), bem como as pulsações. Os 

utentes podem também optar por fazer a determinação da PA pelo Método Auscultatório 

e, neste caso, usa-se um esfigmomanómetro. Há certos cuidados que o farmacêutico 

deve ter, de forma a garantir um resultado fiável Assim sendo, o utente deve estar 

sentado e repousado tranquilamente entre 5 e 10 minutos, não deve ter consumido 

estimulantes nem fumado meia hora antes da medição, o braço deve estar despido, sem 

roupa apertada, apoiado e posicionado à altura do peito e durante a medição o utente 

não pode falar.   

Na FM realizei várias vezes a determinação da PA. Aprendi a fazer o 

aconselhamento, por exemplo, nos casos em que se verifique valores de tensão arterial 

muito elevados, aconselhar o utente a moderar o consumo de sal, prática de exercício 

físico e moderar o consumo de álcool e café. 

 

5.4. Teste de gravidez 

O teste de gravidez também está disponível para comercialização. Deste modo, a 

mulher pode adquirir o teste e executá-lo em casa, ou pode executá-lo na farmácia, sob 

as orientações do farmacêutico. 

Na FM aprendi a fazer aconselhamento sempre que vendia um teste de gravidez, 

explicando como faze-lo em casa e como analisar o resultado. 
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5.5. Aconselhamento Farmacêutico 

Segundo o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos “o exercício da 

actividade farmacêutica tem como objectivo essencial a pessoa do doente”. Quero com 

isto dizer, que o farmacêutico deve dignificar a sua profissão, exercendo a sua atividade 

como um profissional de saúde e não apenas como um vendedor de medicamentos.  

Na FM tive a oportunidade de aprender o significado “prático” de “Aconselhamento 

Farmacêutico”. Aprendi que o aconselhamento é fundamental para o utente pois é nesse 

momento que são esclarecidas todas as dúvidas em relação à posologia, modo de 

administração, efeitos secundários, interações medicamentosas e mecanismo de ação 

dos medicamentos. Além disso fui adquirindo competências que me permitiram 

desempenhar um melhor papel a nível do aconselhamento, como por exemplo o tipo de 

perguntas a fazer em cada caso especifico.  

A meu ver, o aconselhamento farmacêutico deve ser induvidualizado e ter em 

conta o individuo como um todo, deve ser objectivo e prático. Apercebi-me de que muitos 

utentes apenas esclarecem as suas dúvidas, em relação aos medicamentos, na farmácia, 

após a consulta médica. Assim sendo, o farmacêutico tem uma elevada responsabilidade 

e, por isso, deve fazer o aconselhamento baseando-se no seu conhecimento científico, 

não deixando margem para dúvidas. Além disso, deve ter o cuidado de alertar o utente 

quando se depara com alguma situação incorrecta. Um dos aspetos mais importantes é 

no que respeita à automedicação, pois o aconselhamento acaba por evitar que sejam 

tomadas decisões incorrectas por parte do utente.  

 

5.6. Farmacovigilância 

A farmacovigilância é a atividade de saúde pública que tem por objetivo a 

identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos 

medicamentos em comercialização, permitindo que sejam seguidos os efeitos adversos. 

Sendo a Farmácia um local privilegiado na recolha de informações sobre as Reacções 

Adversas Medicamentosas (RAM), cabe ao farmacêutico comunicar as suspeitas de RAM 

de que tenha conhecimento, através do preenchimento de um formulárioe enviar às 

autoridades de saúde.  

 

5.7. ValorMed 

A ValorMed é a sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos 

de Embalagens e de Medicamentos fora de uso, após consumo. Esta sociedade surgiu 

através da colaboração das Indústria Farmacêutica que é responsável pela gestão de 

resíduos que coloca no mercado, as Distribuidoras e as Farmácia. Assim assegura-se um 

processo de recolha e tratamento seguros. Desta forma, evita-se que, por razões de 
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saúde pública, os medicamentos estejam "acessíveis" como qualquer outro resíduo 

urbano. As farmácias colaboram na recolha de resíduos de medicamentos, contribuindo 

para o uso racional do medicamento e para a prevenção de danos ambientais. [17] 

Devem aceitar-se os medicamentos e as suas embalagens. Não são aceites 

agulhas, produtos químicos, aparelhos corrosivos, etc. 

 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Em anexo (ANEXO 1) encontra-se um índice cronológico das atividades 

desenvolvidas durante o estágio. 

Durante o meu estágio na FM tive a oportunidade de participar em ações de 

formação, quer na farmácia, quer fora da farmácia. A meu ver estas formações 

constituem uma mais valia no processo de aprendizagem pois facilitam o contacto com 

os produtos vendidos na farmácia e a melhor forma de serem aconselhados ao público. 

Considero que aprendi muito nestas formações e que desenvolvi um maior à vontade a 

nível de aconselhamento, especialmente em dermocosmética, a área onde sentia maior 

dificuldade, por existirem inúmeros produtos e várias marcas. 

As formações que participei foram: 

 Formação da BARRAL® - Foi apresentada toda a gama BabyProtect; 

 INNOVATION TOUR – Foram apresentadas as gamas: VICHY®, LA ROCHE 

POSAY®, ROGER&GALLET® e SKINCEUTICALS®; 

 BOIRON® – Foi apresentada a introdução à Homeopatia, produção do 

medicamento homeopático e os produtos de verão; 

Em anexo (ANEXO 2) encontram-se os respectivos certificados como prova da minha 

participação. 

 Além disso, também tive a oportunidade de participar e realizar o inquérito 

Farminove, que se intitula: “ESTUDO DE PREVALÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO DE 

DOENTES IDOSOS POLIMEDICADOS DA ZONA NORTE DE PORTUGAL”. A 

participação neste estudo foi importante porque me ajudou a desenvolver as capacidades 

de lidar com o público. Acrescento que as pessoas participaram sem qualquer tipo de 

problema e mostraram-se muito prestáveis em responder às questões colocadas. 

 Durante o estágio na FM também tentei contribuir de alguma forma para uma 

melhor organização da farmácia. Tendo em conta isto, foi-me proposto fazer uns rótulos 

para os medicamentos manipulados (ANEXO 3), sendo que foram impressos 300 rótulos. 

Além disso também fiz uns “vales” personalizados sob a orientação da DT, para entregar 

às pessoas sempre que a farmácia ficava a dever à pessoa algum medicamento ou 

produto de saúde (ANEXO 4).   
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PARTE 2 

Caso de estudo 1: Hipertensão Arterial 
 

1. ENQUADRAMENTO: 

As doenças cardiovasculares (DC) são de responsáveis por um terço de todas as 

mortes e um elevado número de incapacidades. A hipertensão arterial (HTA) pode levar a 

complicações cardiovasculares graves, como o acidente vascular cerebral (AVC), 

insuficiência cardíaca e aneurisma dissecante da aorta e insuficiência renal crónica. 

[18],[19],[20] 

 

2. HIPERTENSÃO ARETRIAL: 

O coração, em condições normais é capaz de bombear o sangue com uma frequência 

de 60 a 80 batimentos por minuto, de forma a que o oxigénio e os nutrientes necessários 

sejam distribuídos a todas as células do corpo humano para o seu bom funcionamento. A 

PA é a força que o sangue, em circulação, exerce nas paredes das artérias e é medida 

em milímetros de mercúrio (mmHg). A PA é mais elevada quando o coração bombeia o 

sangue e diminui quando o coração relaxa entre os batimentos. Isto explica a existência 

de um valor máximo e de um mínimo, que correspondem à PAS e PAD, respectivamente. 

[21] 

Segundo as guidelines de 2013 da European Society of Hypertension (ESH), 

European Society of Cardiology (ESC) (Tabela 1), a hipertensão é definida pelos valores 

de >140mmHg da PAS e/ou >90mmHg da PAD. [18] Esta classificação é usada em 

jovens, pessoas de meia-idade e idosos. Para crianças e adolescentes são adoptados 

outro tipo de critérios. 

 

Tabela 1- Classificações dos níveis de pressão arterial (mmHg) [18] 

 

 

 

 

 

 

Categoria Sistólica   Diastólica 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 

e/ou 

80-84 

Normal alta 130-139 85-89 

Hipertensão de Grau 1 140-159 90-99 

Hipertensão de Grau 2 160-179 100-109 

Hipertensão de Grau 3 ≥180 e ≥110 

Hipertensão sistólica 
isolada 

≥140 e >90 
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É de extrema importância referir outro conceito de HTA, a Hipertensão Sistólica 

Isolada (HSI), definida pelo aumento apenas da PAS (≥140mmHg) e mantendo valores 

normais de PAD (<90mmHg). Hoje é descrita como a forma mais prevalente de elevação 

da PA em pacientes com mais de 50 anos de idade. [22] Vários estudos têm 

demonstrado uma elevada percentagem de idosos com HSI, sendo considerada 

atualmente um importante problema de saúde pública, o que vem fortalecer a 

necessidade de atuação na prevenção e no controle da hipertensão arterial. [22], [23] 

3. EPIDEMIOLOGIA 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, os eventos cardiovasculares 

causados pela HTA são responsáveis por 7,5 milhões de mortes em todo o mundo, o que 

corresponde a 13% de mortalidade. [24] Diversos países têm realizado estudos para 

verificar a sua prevalência. Na China, e de acordo com dados de 2013, estima-se que 

cerca de 270 milhões de chineses apresentem HTA e que esta tem vindo a aumentar. 

[19] Ainda relativamente ao continente Asiático, um estudo recente realizado na Índia, 

indica uma prevalência de 32,2% de HTA [25]. Também um estudo sobre a prevalência, 

conhecimento, tratamento e controle de hipertensão realizado na América Latina revela 

que a prevalência de hipertensão é relativamente semelhante na Argentina, Paraguai e 

Sul do Brasil, encontrando-se entre os 25-30%. Já noutros países, como Chile e México, 

os valores são mais baixos. [26] Relativamente aos Estados Unidos da América, estima-

se que cerca de 78 milhões de pessoas tenham HTA, ou seja 1 em cada 3 adultos. [27]  

Relativamente à Europa encontram-se estudos realizados em países, como Inglaterra 

[28], Espanha [20], Itália [29], Alemanha [29], revelando que a prevalência parece ser 

cerca de 30-45%, com um aumento acentuado relacionado com a idade. [18]  

Relativamente a Portugal, há vários estudos que apontam a população portuguesa 

como tendo dos níveis elevados de PA média, aproximadamente 42,2%. [18], [30], [31] 

Um estudo de 2007 [30] revela que mais de 3 milhões de portugueses adultos sofrem de 

hipertensão arterial e existe uma maior prevalência do sexo masculino (cerca de 10%) 

em relação ao sexo feminino, diferença que se acentua na população mais idosa (Figura 

1). Além disso, esta prevalência varia com as regiões, sendo que nas regiões do norte 

apresenta-se um valor mais baixo, comparado com regiões do sul como Alentejo, que 

apresentam valores mais elevados (Figura 1). [30], [31] 
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4. FATORES DE RISCO 

A causa da maioria dos casos de HTA é desconhecida, ou seja, não tem causa 

atribuível ou identificável, designando-se hipertensão arterial “essencial” ou “idiopática” e 

corresponde a cerca de 90% dos casos de HTA. No entanto, hoje sabe-se que existem 

determinadas circunstâncias que aumentam o risco de ter HTA, os designados “fatores 

de risco”. Existem dois tipos de fatores de risco para a HTA: modificáveis e não 

modificáveis. Na Tabela 2 estão resumidos os fatores de risco.  

A HTA secundária é a situação de hipertensão em que se sabe o fator causal.  

 

5. CONSEQUÊNCIAS 

Nos primeiros anos a HTA não provoca, geralmente, quaisquer tipos de sinais ou 

sintomas. O sintoma mais frequente num individuo hipertenso é a cefaleia, que ocorre 

normalmente pelas manhãs e ao longo do dia vai atenuando ou desaparecendo. Podem 

ocorrer ainda, em casos mais graves como, confusão mental, distúrbio visual, sonolência, 

zumbidos, fadiga náuseas e vómitos, caracterizando a encefalopatia hipertensiva. [33] 

Com o decorrer dos anos, a pressão arterial pode acabar por provocar lesão nos 

vasos sanguíneos e nos principais órgãos vitais, como cérebro, coração e rim, 

provocando sintomas como os já referidos anteriormente, AVC, enfarte agudo do 

miocárdio (EAM), insuficiência cardíaca, aneurisma dissecante da aorta e insuficiência 

renal. Em doentes hipertensos as lesões vasculares cerebrais são mais prevalentes 

(44%) do que as lesões cardíacas (21%) e renais (26%). [33] 

 

 

 

b) a) 

Figura 1- a) Gráfico representa a tendência de HTA nos diferentes grupos etários, assim como a diferença entre o sexo. 

b) Esquema representativo da prevalência de HTA em diferentes regiões de Portugal. [30] 
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                Tabela 2 - Fatores de risco associados aos tipos de hipertensão arterial [32], [33], [34] 
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Fatores de Risco 

Modificáveis 

- Excesso de Sal; 

- Excesso de peso; 

- Tabagismo; 

- Alcoolismo; 

- Sedentarismo; 

- Dieta pobre em frutas e vegetais 

Fatores de risco 

Não modificáveis 

- Predisposição Hereditária 

- Idade avançada 

- Raça negra 

- Sexo masculino 
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Doenças 

 

- Insuficiência Renal Crónica 

- Hiperaldosteronismo Primário 

- Feocromocitoma e Paragangliomas 

- Sindrome de Cushing 

- Apneia obstrutiva do sono 

- Hipotiroidismo; 

- Hipertiroidismo; 

Medicamentos 

Imunossupressores 
-Ciclosporina; 
- Tacrolimus 

Glucocorticóides 
- Anti-inflamatórios não esteróides Inibidores da 

COX 1 e COX 2 

Hormonas 

- Eritropoietina humana; 
-Anticonceptivos orais; 

-Terapia de reposição estrogénica; 
- Hormonas de crescimento 

Antidepressivos 
- Inibidores da MAO; 

- Tricíclicos 

Drogas ilícitas e Álcool 
Anfetamina; 

Cocaína e derivados 

 

6. TERAPÊUTICA  

Manter os valores de PA nos valores alvo recomendados é essencial para melhorar o 

prognóstico cardiovascular em indivíduos hipertensos. [1] Em anexo (ANEXO 5) 

encontram-se as metas a atingir em indivíduos hipertensos.  

 

6.1. Não Farmacológica 

As mudanças do estilo de vida são fundamentais tanto para a prevenção como para o 

tratamento da hipertensão. [1] Além disso, a terapêutica não farmacológica acaba por 

contribuir para o controlo de outros fatores de risco cardiovascular e de outras situações 

clínicas. Existem vários estudos clínicos que mostram que a terapêutica não 

farmacológica pode surtir efeitos anti-hipertensores semelhantes à monoterapia com 

medicamentos. Deste modo, é aconselhado aos utentes orientações e mudanças no 

estilo de vida (Tabela 3). 
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• Apenas 5-6g por dia Restrição de sal 

• Máximo 20-30g de etanol/dia em homens e 10-20g de etanol/dia em 
mulheres 

Moderar o consumo 
de álcool  

• Redução de peso para IMC de 25 kg/m2 e circunferência de cintura 
<102cm nos homens e <88 cm nas mulheres, a menos que contra-
indicado 

Perda de peso 

• Consumo de legumes, frutos, e produtos lácteos com baixo teor em 
gordura 

Alimentação 
saúdável 

• Pelo menos 30 minutos de exerício dinâmico moderado, 5 a 7 dias por 
semana 

Exercicio fisico 
regular 

• É recomendado dar ao doente conselhos para deixar de fumar e 
oferecer ajuda especializada nesse sentido Cessão tabágica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Farmacológica   

6.2.1. Terapêutica isolada 

Para se iniciar o tratamento anti-hipertensor podem-se eleger vários tipos de 

fármacos, isolados ou em combinação. A Tabela 4 apresenta as classes de fármacos 

usados na terapêutica de HTA e informações uteis dos respectivos fármacos. Em anexo 

encontra-se uma lista (ANEXO 6) retirada das guidelines de 2013 da ESH/ESC com os 

fármacos que devem ser utilizados em condições específicas. 

 

6.2.2. Terapêutica combinada 

De cordo com as guidelines de 2013 da 

ESH/ESC, a monoterapia apenas reduz a PA num 

número limitado de doentes com HTA, no entanto a 

maioria dos pacientes necessita da combinação de, 

pelo menos, dois medicamentos para conseguirem o 

controlo da PA. A Figura 2 apresenta as 

combinações de medicamentos anti-hipertensivos 

que podem ser utilizadas. 

A vantagem de se iniciar a terapêutica com 

combinações consiste numa resposta mais rápida, uma 

maior probabilidade de se alcançar a PA alvo em 

doentes com valores mais elevados e uma maior 

probabilidade de adesão ao tratamento por parte dos pacientes. Uma outra vantagem é a 

probabilidade de causarem menos efeitos adversos por existirem sinergias fisiológicas e 

Figura 2 - Combinações possíveis de classes de 
medicamentos anti-hipertensivos. Linhas verdes 
contínuas: combinações preferidas; linha verde 
tracejada: combinação útil (com limitações); linhas 
negras tracejadas: combinações possíveis, mas 
menos bem testadas; linha vermelha: combinação 
não recomendada. Adaptado das guidelines de 
2013 da ESH/ESC 

 

Tabela 3 - Mudanças no estilo de vida e orientações definidas pelas guidelines de 2013 da ESH/ESC 
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farmacológicas entre as diferentes classes de fármacos. Deste modo, também há uma 

maior probabilidade de proporcionarem benefícios maiores do que o tratamento por 

monoterapia. A principal desvantagem da terapêutica em combinação é que um dos 

medicamentos pode ser ineficaz. 

 

 

Tabela 4- Classes de medicamentos anti-hipertensores 

Classe 

Alguns exemplos 

usados na 

terapêutica 

Informações 

Diuréticos 

De ansa 

 
Furosemida 

- Especialmente reservados para situações 

de insuficiência renal e cardíaca. [35] 

Tiazídicos 

Hidroclorotiazida, 

Clortalidona, 

Indapamida 

- Apresentam ação vasodilatadora; [35] 
- Hidroclorotiazida é o mais usado na 
prática clínica; [35] 
- Clortalidona e Indapamida têm 
demostrado reduzir mais significativamente 
os níveis de PA; [35] 
- Clortalidona parece alcançar níveis mais 
baixos de colesterol total; [35] 

Poupadores de 

Potássio 
Espironolactona 

- Não provocam hipocalemia; [36] 

- Baixa potência; [36] 

- Por norma são usados em associação 

com outros diuréticos; [36] 

Antagonistas dos 

canais de cálcio 

(ACC) 

Derivados de di-

hidropiridinas 

Nifedipina, 

Amlodipina,  

Nircadipina, 

Felodipina, 

- Segundo dados do INFARMED os mais 

eficazes na redução da PA são os 

derivados di-hidropiridinas; [37] 
Derivados não-

dihidropiridinas 
Verapamil, Dialtiazem 

Inibidores da enzima 

conversora de 

angiotensina II (IECA) 

Captopril, Enalapril, Ramipril, Perindopril 

- Reação adversa mais frequente é tosse; 
[38]  

Antagonistas dos 

receptores de 

angiotensina II (ARA-

II) 

Candesartan, Ibesartan, Losartam, 

Telmisartan, Olmesartan, Valsartan 

- Segundo dados do INFARMED, estes 

têm efeitos sobreponíveis aos IECA na 

redução da PA; [39] 

β-bloqueadores Atenolol, carvedilol, nebivolol 

- Primeira linha em casos de HTA 

associada a doença coronária, arritmias 

cardíacas, enxaquecas, angina estável e 

estado hiperadrenérgico; 

- Atenolol é cardiosseletivo e sem efeito 

vasodilatador; 

- Carvedilol e Nebivolol apresentam ação 

vasodilatadora associada, o que implica 

um melhor efeito anti-hipertensivo; [1], [40] 

 

Outros anti-

hipertensivos 

Inibidores da 

renina 
Aliscireno 

- O INFARMED lançou uma circular 
informativa recomendando precaução no 
uso de aliscireno, especialmente em 
diabéticos, pois verificou-se a ocorrência 
de mais casos de AVC, complicações 
renais, hipercalemia e hipotensão nos 
doentes que tomavam aliscireno. [41] 
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7. INTERVENCÃO NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

7.1. Objetivos e Métodos 

Portugal apresenta uma elevada percentagem de hipertensos, com uma acentuação 

significativa com a idade. Nas últimas décadas verifica-se um aumento das formas de 

tratamento e prevenção, assim como do conhecimento da HTA, por parte da população. 

Apesar de tudo, a maioria dos doentes hipertensos em Portugal mantém a PA 

descontrolada. [1] 

Ao longo do meu estágio verifiquei que todos os dias chegam à FM várias pessoas 

pertencentes ao concelho de Chaves para avaliar a PA. Apesar de existir na FM uma 

máquina de avaliação da pressão arterial automática, por norma as pessoas preferem 

que seja o farmacêutico a fazê-lo de forma manual. Assim sendo e, tendo em conta os 

dados epidemiológicos relativos à HTA especialmente em Portugal, achei que seria 

oportuno fazer um estudo sobre a prevalência de HTA em indivíduos pertences ao 

concelho de Chaves. 

Com base nisto, fiz um inquérito (ANEXO 7), em que constavam as seguintes 

questões: “Idade”, “Sexo”, “Medicação para a HTA”, “Pressão Arterial Sistólica”, “Pressão 

Arterial Diastólica”, “Hábitos tabágicos” e, por último “Excessos no consumo de Sal”. De 

forma a avaliar os excessos no consumo de sal dos indivíduos fiz perguntas específicas 

para obter respostas mais objetivas, como por exemplo: se é hábito comer salgados, 

enchidos e outros géneros alimentícios ou se é habito cozinhar com muito ou pouco sal. 

O inquérito foi realizado durante 19 dias e a horas do dia randomizadas, dependendo 

do número de pessoas que chegava à farmácia com o objectivo de avaliar a PA.  

No final de responderem ao inquérito, ofereci um panfleto (ANEXO 8) sobre a 

hipertensão arterial, com o objectivo de esclarecer algumas dúvidas mais frequentes, 

como a definição de hipertensão arterial, as suas causas, formas de evitar ou controlar e 

outras curiosidades. O panfleto foi feito numa linguagem acessível e com imagens 

alusivas, para que a informação chegasse a um maior número de população.  

Além disto, fiz também um folheto de resultados (ANEXO 9), para apontar os 

resultados da PAS e PAD, glicémia, triglicerídeos e colesterol, assim como a data e hora 

em que foram realizados os testes. Considero este folheto muito importante para o utente 

ir controlando os resultados dos testes, mas também para o farmacêutico e médico 

poderem avaliar de forma mais geral a evolução do utente no que respeita à pressão 

arterial, glicémia, colesterol e triglicerídeos, permitindo-lhe tomar decisões mais precisas. 

Antagonistas 

dos receptores 

de endotelina 

Bosentan 

- Estes fármacos têm mostrado redução da 
mortalidade em modelos experimentais; 
[42] 

Nitrodilatadores 
Nitroprussiato de 

sódio, Nitroglicerina 
- Especialmente usados em situações de 
emergência hipertensiva; [43] 
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Assim sendo, o objetivo do meu estudo passou por: 

 Avaliar prevalência de indivíduos com pressão arterial elevada na região Norte, 

concelho de Chaves, tendo em conta o sexo e idade; 

 Perceber se os indivíduos medicados para HTA apresentam os valores de 

pressão arterial controlados ou descontrolados. 

 Comparar a prevalência de HTA em indivíduos medicados com hábitos tabágicos 

e cuidados com a alimentação; 

No estudo desenvolvido participaram vinte e cinco indivíduos, todos eles pertencentes 

ao concelho de Chaves. Para tratar os dados, os indivíduos foram divididos da seguinte 

forma: Adultos (n=12) [sexo feminino (n=7), sexo masculino (n=5)]; Idosos (n=13) [sexo 

feminino (n=10), sexo masculino (n=3)]. 

 

7.2. Resultados 
Dos vinte e cinco indivíduos em estudo, verificou-se que dezanove apresentaram 

valores de PA >140/90mmHg e seis apresentaram valores de PA <140/90mmHg. 

Seguidamente foi-se verificar quantos indivíduos com valores de PA >140/90mmHg 

estavam medicados para a hipertensão arterial e quantos não estavam. Verificou-se que, 

dos indivíduos com valores de PA>140/90mmHg, dezasseis encontravam-se medicados 

para a hipertensão arterial, ao contrário dos restantes três que não estavam medicados. 

Tendo em conta estes resultados foi-se comparar a tendência em indivíduos adultos e 

idosos (>65 anos). Assim, através da análise da figura 3 pode-se verificar que, do total 

de adultos com valores de PA>140/90mmHg, seis encontravam-se medicados e três 

encontravam-se não medicados para a HTA. Relativamente aos indivíduos idosos 

verifica-se que todos os indivíduos com PA>140/90mmHg encontravam-se medicados 

para a HTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta estes resultados, foi-se analisar se a tendência de PA>140/90mmHg 

se verificava mais em indivíduos do sexo feminino ou do sexo masculino, incluindo 

medicados e não medicados para a HTA.  Sabendo que participaram dezassete 

Figura 3 - Comparação entre adultos e idosos com PA>140/90mmHg 

medicados e não medicados. 
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indivíduos do sexo feminino, 64,7% (onze mulheres) apresentaram PA>140/90mmHg e 

35,3% (seis mulheres) apresentaram a PA dentro dos valores normais. Do total de 

indivíduos do sexo masculino participantes (oito), todos apresentaram valores de pressão 

arterial >140/90mmHg, o que corresponde a 100%. 

Por último, de forma a investigar se o excesso de sal na dieta e os hábitos tabágicos 

têm de facto, alguma influência na PA destes indivíduos, fez-se a comparação dos 

indivíduos com PA>140/90mmHg com os seus hábitos (Figura 4). 

Verificou-se que do total de indivíduos com PA>140/90mmHg, dois afirmaram ter 

hábitos tabágicos e sete afirmaram ter por hábito o consumo de salgados, enchidos ou 

pouco cuidado na quantidade de sal na confeção dos alimentos. É de realçar que, dos 

indivíduos com hábitos tabágicos (n=2) todos eram adultos, enquanto que dos indivíduos 

que afirmaram excesso de consumo de sal (n=7), cinco eram adultos e apenas dois eram 

idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Conclusões e Discussão 

Após a análise dos resultados conclui-se que um elevado número de indivíduos 

apresenta valores de PA superiores aos valores definidos pelas guidelines de 2013 da 

ESH/ESC. Apesar da amostra em estudo ser muito pequena para fazer comparações, 

estes resultados demonstram uma elevada percentagem de indivíduos hipertensos, o que 

acaba por ir de encontro ao apresentado nos dados bibliográficos. [32] 

 Entre os indivíduos com PA >140/90mmHg (dezanove), verificou-se que há mais 

indivíduos medicados que apresentam valores de PA descontrolada. Na verdade seria de 

esperar que indivíduos medicados tivessem os valores de PA controlados, o que não se 

verifica. 

Figura 4 - Comparação de indivíduos com PA>140/90mmHg com 

os seus hábitos tabágicos e excesso de consumo de sal na dieta. 
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Quando se foi comprar esta tendência em indivíduos adultos e idosos, verificou-se um 

maior número de idosos medicados para a HTA e com a PA descontrolada, 

comparativamente com indivíduos adultos. Segundo os dados bibliográficos, a HTA afeta 

maioritariamente indivíduos idosos [32], no entanto, mais uma vez, não é espectável que 

indivíduos medicados apresentem valores descontrolados. 

É também de realçar que do total de idosos não medicados (n=2) nenhum apresentou 

valores de PA>140/90mmHg. Estes valores podem ter vários significados e origens, 

sendo que seriam necessários mais estudos para se tirarem conclusões mais assertivas. 

No entanto é de destacar o papel do farmacêutico na deteção precoce de valores de PA 

descontrolados e a importância dos rastreios e aconselhamento farmacêutico. Com a 

minha experiência durante os quatro meses na FM percebi que a população idosa é a 

que mais controla os valores de PAS e PAD, assim como de outros parâmetros 

bioquímicos, muitas vezes porque já têm uma doença diagnosticada e querem saber se 

estão controlados, outras vezes é porque têm mais tempo livre e, por isso, mais 

disponibilidade para fazer rastreios ou ainda porque se preocupam com a sua saúde, 

tendo consciência que é necessário fazer um controlo. 

Também é de destacar o número de indivíduos adultos com PA>140/90mmHg que 

não estão medicados, o que demonstra uma falta de controlo da PA, ao contrário do que 

acontece com os indivíduos idosos em que nenhum individuo com PA>140/90mmHg se 

encontrava não medicado. Esta situação reflete também o que se veio a discutir acima, 

pois a população adulta, por ter menos tempo disponível ou por não apresentar 

geralmente doenças graves, não faz um controlo tão rigoroso dos parâmetros 

bioquímicos como os idosos. 

Quando se foi comprar a tendência de PA >140/90mmHg no sexo feminino ou 

masculino, concluiu-se que há uma maior prevalência nos homens relativamente às 

mulheres. Esta tendência seria de esperar, pois comparando com dados bibliográficos, o 

sexo masculino tem mais tendência em desenvolver HTA do que o sexo feminino. [28], 

[32]. 

 Quando se foi comprar se os hábitos tabágicos e o excesso no consumo de sal 

(fatores de risco modificáveis) tinham alguma influência na PA destes indivíduos, 

verificou-se que os resultados não são suficientemente significativos para se tirarem 

conclusões.  

Como referido anteriormente, neste estudo participaram vinte e cinco pessoas, ou 

seja, não é uma amostra muito significativa. Também é de realçar que o estudo foi 

realizado durante o estágio e, por este motivo, o questionário não poderia ser muito 

extenso. Com isto quero dizer que para se tirarem conclusões mais significativas teriam 

que se fazer mais estudos, com uma amostra maior e outras questões interessantes, 
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como por exemplo: doenças, predisposição hereditária, medicação, hábitos alcoólicos, 

exercício físico, entre outros. 

Apesar disto é de destacar que há uma elevada percentagem de indivíduos 

medicados para a HTA que apresentam valores de PA não controlados. Isto pode dever-

se a inúmeros fatores, muitos dos quais me fui apercebendo durante o estágio, como por 

exemplo, o esquecimento na toma da medicação, que muita gente referia, pouco controlo 

por parte dos médicos em relação aos indivíduos medicados, falta de exercício físico e 

maus hábitos na dieta, entre outros inúmeros fatores. 

Para finalizar quero destacar que este estudo foi bem aceite porque as pessoas 

participaram sem qualquer tipo de problemas e aproveitaram para esclarecer dúvidas e 

fazer perguntas, especialmente sobre o significado de HTA, prevenção e outras 

preocupações. 
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Caso de estudo 2: Homeopatia 

 

1. ENQUADRAMENTO 

A homeopatia tem sido causa de imensa discussão científica, especialmente no que 

diz respeito à sua plausibilidade e eficácia. Apesar disso, imensos consumidores usam a 

homeopatia, assim como muitos médicos, farmacêuticos e outros profissionais de saúde 

defendem a sua segurança e eficácia. 

 Os farmacêuticos, como especialistas do medicamento, devem aconselhar os 

seus utentes sobre como utilizar os fármacos de forma segura e eficaz, conhecer os 

produtos da farmácia e saber aconselhar o melhor em cada caso específico. 

Tecnicamente isto inclui os produtos e medicamentos homeopáticos. [44] 

 

1. INTRODUÇÃO 

O interesse da população relativamente à Medicina Complementar e Alternativa 

(MCA) está a aumentar significativamente. A procura de produtos e cuidados de saúde 

que se afastam da medicina convencional tem tido uma aceitação crescente. No entanto 

é extremamente importante esclarecer os termos utilizados. O National Center for 

Complementary and Alternative Medicine distingue os dois termos: “Complementar” que 

se refere ao uso não convencional de medicamentos juntamente com a medicina 

convencional. “Alternativa” que geralmente se refere ao uso não convencional como 

substituição da medicina convencional. [45] A Organização Mundial de Saúde define os 

termos “medicina complementar” e “medicina alternativa”, como um amplo conjunto 

práticas que não fazem parte dos cuidados de saúde tradicionais do próprio país e 

também não estão integrados no sistema de saúde dominante. [46] 

Em Portugal a Medicina Complementar e Alternativa está oficializada pelo Decreto-Lei 

45/2003 de 22 de Agosto [47] e é regulamentada pelo Decreto-Lei 71/2013 de 2 de 

Setembro [48], que utilizam a designação Terapêuticas Não convencionais (TNC), 

reconhecendo a Acupunctura, Fitoterapia, Homeopatia, Medicina tradicional chinesa, 

Naturopatia, Osteopatia e Quiropráxia.  

 

2. EPIDEMIOLOGIA: 

Nos últimos 25 anos o uso de MCA tem vindo a aumentar nos países industrializados 

Ocidentais e é frequentemente procurado por pacientes com doenças crónicas ou em 

situações que tenham opções de tratamento limitado. [49] Um inquérito realizado em 

2012 pela National Health Interview Survey sobre o uso de medicinas complementares 

revelou que, dos participantes no estudo, 17,7% revelou usar produtos naturais na sua 

dieta, que não vitaminas e minerais e 2,2% revelou usar homeopatia. [50] Também um 
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estudo realizado em 2005, pelo Canadian Natural Health Products, revelou que 71% dos 

cidadãos usaram, em algum momento, produtos naturais e destes, 5% utilizaram 

homeopatia. [44]  

Na Europa tem-se verificado que o uso da homeopatia é bem aceite em alguns 

países. A França apresenta-se como um dos países com maior percentagem de pessoas 

a usar homeopatia, correspondendo a cerca de 36% de usuários regulares. Um estudo 

realizado na Alemanha revela que 28% da população já experimentou medicamentos 

homeopáticos. Em Espanha estima-se que 27% da população usa ocasionalmente ou 

regularmente homeopatia. Também o Reino Unido faz parte dos países com mais 

pessoas a usar homeopatia, apresentando 22% da população que utiliza estes 

medicamentos. [51] Outros países como a Bélgica e a Suíça apresentam um uso 

crescente da homeopatia. [44], [51]  

Em Portugal não há muitos dados epidemiológicos sobre a homeopatia, apesar disso 

estima-se que aproximadamente 3 milhões de Portugueses já tenham experimentado. A 

aceitação da homeopatia em Portugal é crescente, sendo o INFARMED quem regula o 

cumprimento de todas as normas que visam garantir a qualidade e segurança dos 

medicamentos homeopáticos salvaguardo a saúde pública. [52] 

 

3. HISTÓRIA 

A homeopatia é um método terapêutico que surgiu na Europa no final do século XVIII, 

antes de surgirem conhecimentos científicos relevantes, como a introdução experimental 

na farmacologia e fisiologia, a teoria microbiana, celular e atómica da evolução, entre 

outros. [53] 

Inicialmente, Hipócrates (462-377 a.C), o pai da Medicina, introduziu, como base 

fundamental para o diagnóstico, a avaliação dos sinais e sintomas do paciente. 

Posteriormente Paracelso (1493-1591 d.C) utilizava práticas a que posteriormente se deu 

o nome de “cura pelos semelhantes”. No entanto, a homeopatia propriamente dita surgiu 

a partir dos trabalhos e observações de um médico Alemão, Samuel C. Hahnemann 

(1755-1843), considerado o Pai da homeopatia. Assim, em 1807 escreve-se pela primeira 

vez a palavra homeopatia, que deriva do grego homoios (semelhante) e pathos (doença). 

[53] 

Hahnemann publicou três obras sobre a homeopatia, sendo que a sua obra mais 

conhecida é o Organon of the Rational Art of Healing, escrito em 1810 e considerada a 

“bíblia” homeopática. [51] 

Quando se fala em homeopatia refere-se muitas vezes a força vital do organismo, a 

que Hahnemann deu o nome de dynamis. A força vital é uma interação que opera em 

três estados vibratórios, mental, emocional e físico (visão holística). Um individuo 
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encontra-se em perfeito estado de saúde quando a sua força vital se encontra em 

harmonia. No entanto, sempre que há um desequilíbrio dessa força vital, seja por causas 

internas ou externas, o organismo adoece. Essa alteração ou desequilíbrio vai-se 

manifestar no corpo através de sinais ou sintomas, estabelecendo-se uma doença. Para 

os homeopatas clássicos, um medicamento homeopático deve repor a força vital no seu 

nível normal. [53]  

Neste contexto surge então as três leis da cura estabelecidas por Hahnemann: [51] 

 Princípio da “similaridade”: As doenças são tratadas com remédios que, numa 

pessoa saudável, iria produzir sintomas similares aos das doenças a tratar.  

 Princípio da “dose mínima”: À medida que os medicamentos homeopáticos se 

tornam mais diluídos, mais potentes são, favorecendo a cura.  

 Princípio do “único remédio”: Os pacientes não podem sofrer de mais do que 

uma doença ao mesmo temo. Todos os sintomas estão associados a uma 

única causa e por isso, deve ser administrado apenas um único medicamento. 

Assim, a homeopatia é então uma terapêutica que consiste em tratar os doentes por 

substâncias em altas diluições, capazes de produzir no homem saudável, sintomas 

semelhantes aos da doença a tratar. A dinamização da solução entre as diluições torna-

as mais potentes, mais ativas porque a energia da agitação, passa para a solução. Estas 

substâncias atuam na estimulação da forca vital do organismo, para que se restabeleça. 

[53]  

O diagnóstico em homeopatia segue uma abordagem holística, tendo-se em 

consideração o corpo, o espírito e a mente como um todo. Ou seja, faz-se um exame 

minucioso e direto do paciente, observando-se os seus sintomas, informação psicológica, 

física e hereditária e, por este motivo, as consultas podem demorar muito tempo. [53] 

 

4. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

4.1. Características 

Atualmente, os medicamentos homeopáticos são produzidos utilizando tecnologia 

e métodos rigorosos, em conformidade com as Boas Práticas de Fabrico (BPF) e com a 

legislação em vigor, garantindo-se qualidade e rigor em todas as fases do processo de 

produção. Tal como quaisquer outros medicamentos, a produção de medicamentos 

homeopáticos está sujeita a critérios rigorosos. [54] 

 O processo de fabrico dos medicamentos homeopáticos passa pelas fases 

representadas na figura 5. 

 

 

 

Seleção de 
cepas 

 

Obtenção da 
tintura-mãe  

 

Diluição 

 
Dinamização Impregnação 

Suportes 
farmaceuticos  

Figura 5 - Fases do processo de obtenção dos medicamentos homeopáticos [54] 
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As substâncias primárias, denominadas cepas, para a produção de 

medicamentos homeopáticos podem ser de origem vegetal, animal, mineral ou química. 

[54] Segundo a Farmacopeia Homeopática Brasileira, as substâncias de origem vegetal 

constituem a maior fonte para a preparação destes medicamentos, sendo utilizadas 

várias partes, tais como: folha, flor, casca, fruto, semente, entre outras. [55] 

A obtenção da tintura-mãe pode ser feita por vários processos, dependendo da 

matéria-prima utilizada. Por norma, a matéria-prima é cortada e colocada em maceração 

numa solução hidro-álcoolica durante vários dias. Seguidamente é filtada e obtém-se a 

tintura-mãe desejada. Assim, a tintura-mãe vai conter os princípios ativos do futuro 

medicamento. [54] 

O processo de diluição pode ser realizado por dois métodos:  

 Método Hahnemanniano: Este método realiza-se através de sucessivas 

diluições da matéria-prima num solvente a 1/100 (diluição centesimal: 1 parte de 

tintura-mãe e 99 partes de solvente - 1 CH. Posteriormente retira-se 1 parte da 

diluição obtida para outro frasco e adiciona-se 99 partes de solvente, até se obter 

2 CH. Esta operação é repetida sucessivamente até se obter a diluição desejada) 

ou 1/10 (diluição décimal: 1 parte de tintura-mãe e 9 partes de solvente - 1 DH e 

assim sucessivamente até se obter a diluição desejada). [51]  

 Método Korsakoviano: Este processo consiste em utilizar apenas um frasco 

para o processo de diluição total. O conteúdo do frasco de tintura-mãe é agitado e 

depois esvaziado, sendo que apenas 1% do produto permanece nas paredes do 

frasco. Neste mesmo frasco é colocado 99% de água purificada e agitado de 

seguida, para se obter uma diluição de 1 K. Posteriormente, esvazia-se 

novamente o frasco e torna-se a encher com 99% de água, até se obter uma 

diluição 2 K e assim sucessivamente até se obter a diluição desejada; [54] 

 Método Cinquenta Milesimal: Este tipo de diluições realiza-se segundo o 

método descrito na Farmacopeia Homeopática dos Estados Unidos. Este 

processo inicia-se sempre por uma trituração 3 CH, podendo obter-se a partir de 

cepas sólidas solúveis ou insolúveis, a partir de uma tintura mãe ou a partir de 

cepas liquidas. Prepara-se uma solução com uma diluição de 1/5000, que serve 

para a obtenção de uma diluição 1 LM. As diluições mais utilizadas são de 1 LM a 

30 LM. [51] 

A sucussão é processo mecânico realizado entre cada diluição, que pode ser 

realizado de forma manual ou através de aparelhos especializados. [54] A dinamização é 

considerada o conjunto de todas as sucussões, diluições e triturações que a solução 
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sofre. Este processo produz os efeitos terapêuticos específicos dos medicamentos 

homeopáticos e, por isso, é considerado fundamental. [51] 

A impregnação consiste em incorporar a diluição homeopática pretendida em 

glóbulos ou grânulos. Além disso, estas soluções também podem ser aplicadas noutras 

formas farmacêuticas mais convencionais, como comprimidos, xaropes, pomadas, gotas, 

ampolhas, entre outros. [51] 

As formas farmaceuticas mais utilizadas são os grânulos e glóbulos. Estas formas 

são de consistência sólida e obtêm-se a partir de sacarose, lactose ou outros excipientes 

adequados. (Figura 6) [51] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRINCIPAIS CONTROVÉRSIAS: 

A homeopatia é, como referido anteriormente, causa de imensa polémica e 

discussão científica, que acaba por colocar em causa a sua eficácia, segurança e 

plausibilidade. [44] Uma das maiores causas de discussão na literatura científica é a 

excessiva diluição dos medicamentos homeopáticos, em que se coloca em causa se a 

composição destes medicamentos é apenas água com açucar e/ou se é apenas uma 

questão das pessoas acreditarem que estão a tomar algo. A revista visão publicou em 

2011 um artigo relativo à homeopatia: “Homeopatia: cura ou fraude”, onde se podem 

encontrar diversos relatos de pessoas a questionar as excessivas diluições. Um dos 

exemplos é o medicamento Bothrops Lanceolatus 5 CH em que se coloca em causa a 

diluição, porque para se tomar um mililitro de Bothrops Lanceolatus teria de se ingerir 10 

milhões de litros de medicamento, o que significa que uma pessoa, em condições 

normais, levaria 18 mil anos se bebesse um litro e meio por dia [56] Um outro exemplo 

muito discutido é a diluição do medicamento Oscillococcinum® (medicamento 

homeopático, original e patenteado produzido pelos laboratórios Boiron®, preparado pelo 

método de diluição korsakoviano, 200 K, com um extracto específico de fígado e coração 

de pato) é comparado muitas vezes a “uma gota de substância num oceano.” [56]  

Os grânulos são bolas doces 

pequenas, práticas e fáceis de tomar, 

que se desfazem debaixo da língua 

sem necessidade de água. Um tubo 

de grânulos contém 

aproximadamente 80. [51] 

 

 
Os glóbulos são pequenas esferas de 

sacarose e lactose, mais pequenas que 

os grânulos. Também se apresentam 

em formato de tubo e toma-se de uma 

só vez, absorvendo-se debaixo da 

língua. [51] 

 

 

 

 

Figura 6 - Caracterização dos glóbulos e grânulos [51] 
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Outra grande controvérsia da homeopatia é a falta de estudos científicos que 

comprovem de facto a sua eficácia. Já vários estudos foram realizados no sentido de se 

perceber se a homeopatia é eficiente, por exemplo um estudo realizado com ensaios 

clínicos randomizados e não randomizados, em pacientes com eczema não demonstrou 

eficácia do uso de homeopatia nesses pacientes. [57] 

Além disso, existem também os que defendem que a homeopatia, além de não 

curar, ainda pode matar. Isto deve-se a casos de pessoas com problemas de saúde 

graves e que se recusaram a ser tratadas pela medicina convencional, recorrendo a 

práticas homeopáticas. Por exemplo, há relatos de uma bebé australiana de 9 meses que 

faleceu, devido a uma simples doença de pele, porque o pai se recusou a tratar a filha 

através da medicina convencional. Na sequência disto, a bebé não recebeu tratamento 

adequado e eficaz e acabou por falecer com uma infeção. Também uma pessoa com 

cancro da mamã recorreu à homeopatia para os seus tratamentos e acabou por falecer. 

[56] 

Apesar de toda a controvérsia em torno da homeopatia, existem investigadores 

direccionados, tentando comprovar de alguma forma a sua eficácia. Por exemplo, a fim 

de clarificar o uso do Oscillococcinum® no tratamento da gripe, um artigo de revisão 

analisou vários artigos atualmente disponíveis, sendo que todos mostraram resultados 

significativos na melhoria do estado gripal dos indivíduos e chegou-se à conclusão que o 

Oscillococcium® satisfaz os requisitos de eficácia e segurança. [58] 

 

6. HOMEOPATIA NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA: 

Os farmacêuticos fornecem diariamente inúmeras informações pertinentes e 

imparciais aos utentes, por isso devem estar permanentemente informados sobre os 

novos tipos de medicamentos, a fim de fornecer as informações solicitadas pelos utentes 

e desempenhar de forma positiva a sua função. Isto pressupõe que a homeopatia esteja 

incluída, assim como outro tipo de produtos. [44], [51] 

Na farmácia, durante a dispensação de medicamentos homeopáticos é primordial 

que se faça referência a um uso racional, eficaz e seguro da Homeopatia, quer o 

medicamento tenha sido prescrito por um médico ou aconselhado na farmácia para um 

problema menor e concreto. Assim sendo, é necessário que o farmacêutico e a sua 

equipa estejam informados relativamente a estes tratamentos. O conhecimento e a 

integração dos medicamentos homeopáticos no ato farmacêutico pode tornar-se uma 

mais valia, uma vez que se tratam de medicamentos inovadores que requerem uma 

individualização e personalização do paciente, o que permite uma especialização e 

diferenciação da farmácia a todos os níveis. Além disso, também se tem em conta o fator 
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económico, uma vez que estes produtos não estão obrigatoriamente sujeitos a prescrição 

médica. [51] 

Na prática diária o farmacêutico depara-se com inúmeros medicamentos e 

produtos de saúde na farmácia, tornando-se por vezes difícil, a opção por parte do 

farmacêutico no momento de aconselhar. A homeopatia apresenta uma série de 

características que motivam o seu aconselhamento em vários casos, assim como o seu 

consumo: [51] 

 Não apresenta efeitos secundários, o que é considerado a grande vantagem 

deste tipo de medicina, especialmente quando se trata de grupos específicos, 

como gravidas, crianças, bebés, doentes oncológicos, indivíduos polimedicados, 

entre outros. Estes grupos necessitam de especial atenção, sendo que não lhes 

pode ser dispensado qualquer tipo de medicamento pois pode haver um maior 

risco de interações medicamentosas ou efeitos adversos graves; 

 São compatíveis com a administração de outros medicamentos; 

 Conservam-se facilmente; 

 Facilmente administrados; 

Além disto cabe ao farmacêuticos elucidar, sempre que pertinente, que há poucos 

estudos científicos que comprovam a sua eficácia. [44] 

Os medicamentos homeopáticos disponíveis nas farmácias podem ser:  

 Medicamentos unitários: Contêm uma única cepa. São produzidos a partir de uma 

substância ativa e vêm rotulados com o seu nome de origem, em latim. 

Geralmente estes medicamentos são comercializados na forma de grânulos em 

tubos de plástico especiais e patenteados. Estão disponíveis 5 tipos de diluição: 

5CH, 7CH, 9CH, 15CH e 30CH; 

 Medicamentos complexos: Os homeopatas clássicos, seguindo a teoria de 

Hahnemann prescrevem apenas remédios simples. No entanto a experiência 

clinica tem vindo a demonstrar que os medicamentos homeopáticos podem ser 

misturados e administrados como complexos. Por norma são preparados numa 

única potencia e vendidos com um nome comercial, por exemplo a especialidade 

farmacêutica COCCULINE® contém Cocculus indicus 4CH, Nux vomica, 

Tabacum 4CH e Petroleum 4CH. Em anexo (ANEXO 10) encontra-se uma tabela 

com a compilação dos medicamentos homeopáticos complexos mais vendidos 

nas farmácias em Portugal e as situações em que são aconselhados. 

 

7. INTERVENÇÃO NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

Durante o meu estágio na FM e especialmente através do contacto com o público fui 

percebendo que ainda há muitas dúvidas sobre a homeopatia, sendo que muitas não 
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conhecem ou simplesmente não sabem como funciona um tratamento homeopático. 

Existe ainda uma confusão entre homeopatia e fitoterapia, especialmente nas pessoas 

idosas e, além disso, também há muitas dúvidas sobre quem pode ou não tomar, as 

interações com outros medicamentos, etc. 

Partindo deste ponto, decidi que seria uma mais valia para a população em geral ter 

acesso a uma informação mais detalhada sobre a homeopatia, uma vez que estes 

produtos estão expostos na farmácia e são de venda livre. Assim sendo, fiz um panfleto 

informativo (ANEXO 11) que ficou colocado na prateleira juntamente os medicamentos 

homeopáticos expostos na farmácia.  

 

8. CONCLUSÃO 

A meu ver a distribuição dos panfletos sobre homeopatia, juntamente com o 

esclarecimento de dúvidas que as pessoas colocavam foi uma mais valia não só para a 

população em geral que acaba por ficar mais esclarecida, mas também para a farmácia 

que trabalha para o bem-estar e saúde da população. Percebi que existem muitas 

dúvidas e mitos acerca da homeopatia, mas também que as pessoas, cada vez mais se 

mostram acessíveis a este tipo de medicinas. 

Uma vez que os panfletos sobre homeopatia foram expostos pouco tempo antes de 

terminar o estágio, não tive muito tempo para tirar conclusões significativas sobre o 

aumento de venda dos produtos homeopáticos. No entanto, foi possível perceber o 

interesse das pessoas, assim como tive a oportunidade de realizar algumas vendas e 

fazer aconselhamentos deste tipo de produtos.  

N FM os produtos homeopáticos mais vendidos são os medicamentos complexos, 

representados na tabela em anexo (ANEXO 10). No entanto existem alguns pedidos 

pontuais de medicamentos unitários, sendo estes muito raros. Na minha opinião a FM, 

sendo uma farmácia com muito movimento e com um atendimento personalizado, está 

preparada para outro tipo de pedidos, por exemplo de medicamentos homeopáticos 

unitários mais específicos para o paciente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio na FM foi fundamental no desenvolvimento das minhas competências 

técnicas e científicas. Foram quatro meses de muito trabalho, onde me foram dadas as 

bases fundamentais para a exercer a profissão farmacêutica com segurança. Aprendi 

muito com cada um dos profissionais, nas suas mais diversas funções e percebi 

realmente o que é ser farmacêutico e prestar cuidados de saúde à população.  

Os trabalhos que desenvolvi durante o estágio permitiram-me conhecer melhor o 

terreno. Por um lado foi fundamental para lidar com o público e ir conhecendo os mais 

habituais. Por outro lado, foi fundamental para abrir o meu leque de conhecimento 

científico e até prestar melhores aconselhamentos, tanto no momento da dispensa, como 

durante a medição dos parâmetros bioquímicos no esclarecimento de dúvidas.  

Acrescento que o tema sobre a hipertensão arterial permitiu-me tirar algumas 

conclusões sobre o estado geral da população hipertensa, medicada e não medicada, o 

que também me fez estar mais atenta aos casos de PA elevada e aconselhar medidas 

não farmacológicas ou, em alguns casos, a consulta médica. O tema sobre a homeopatia 

permitiu-me “abrir” um tema pouco falado e sobre o qual existem controvérsias e expô-lo 

de forma simples para que todas as pessoas pudessem ter conhecimento.  

As formações que frequentei ajudaram-me imenso porque me forneceram os 

conhecimentos para estar mais segura no momento de aconselhar os produtos. 

Foram quatro meses gratificantes nos quais coloquei em prática tudo o que fui 

aprendendo durante os cinco anos de curso. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1-  ÍNDICE CRONOLOGICO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Janeiro – Fevereiro: 

1. Funcionalidades do programa informático; 

2. Armazenamento dos medicamentos e restantes produtos; 

3. Recepção de encomendas; 

4. Conferência de receituário; 

5. Atendimento; 

Fevereiro – Março: 

6. Avaliação dos parâmetros bioquímicos; 

7. Devolução de produtos; 

8. Execução dos rótulos para os medicamentos manipulados; 

9. Execução dos “vales” para os utentes; 

10. Aprender a fazer os pedidos diários; 

 Março-Abril: 

11.  Controlo de validades; 

12.  Início dos inquéritos Farminove; 

13.  Execução do folheto de resultados dos parâmetros bioquímicos e distribuição; 

14.  Início dos inquéritos da Hipertensão Arterial e distribuição dos panfletos; 

15.  Formação BARRAL® - BabyProtect 

Abril-Maio: 

16.  Início da distribuição de panfletos sobre homeopatia; 

17.  Formação INNOVATION TOUR: VICHY®, LA ROCHE POSAY®, 

ROGER&GALLET® e SKINCEUTICALS®; 

18.  Formação Boiron® 
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ANEXO 2- Certificados de participação em acções de formação:  

 

1. INNOVATION TOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Boiron® 
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ANEXO 3 – Rótulos para os medicamentos manipulados 
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ANEXO 4 – “Vales” para entregar às pessoas quando a farmácia fica a dever algum 

medicamento ou produto de saúde e descrição de preenchimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do 

medicamento 

ou produto de 

saúde 

Carimbo da farmácia 

e assinatura da 

pessoa que dispensa 

Indicar: X 

quando está 

pago 
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ANEXO 5- Metas a atingir em indivíduos hipertensos, segundo as guidelines de 2013 da 

ESH/ESC. [1] 
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ANEXO 6- Medicamentos que devem ser utilizados em situações específicas, segundo 

as guidelines de 2013 da ESH/ESC. [1]  
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ANEXO 7 – Questionário 
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ANEXO 8 – Panfleto distribuído às pessoas depois de responderem ao questionário 
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ANEXO 9 – Folheto de controlo dos valores de pressão arterial sistólica e diastólica, 

glicémia, colesterol e triglicerídeos. 
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ANEXO 10 – Tabela com a compilação dos medicamentos homeopáticos complexos 

mais vendidos nas farmácias em Portugal e as situações em que são aconselhados. [54] 

  

  MEDICAMENTO USO 

ARNIGEL
®
 

 Tratamento local de apoio em traumatologia benigna em 

ausência de feridas (contusões, fadiga muscula, equimose) 

CAMILIA
®
 

 Tradicionalmente usado para o crescimento dos primeiros 

dentes dos bebés.  

CICADERMA
®
 

 Irritações de pele (feridas e queimaduras superficiais de 

pequena dimensão, picadelas de insetos, eritemas solares). 

COCCULINE
®
 

 Prevenção e tratamento do enjoo nos transportes: barco, 

automóvel e avião. 

CORIZALIA
®
 

  Tratamento de constipações, rinites, corizas, febre dos 

fenos. 

GASTROCYNESINE
®
 

 Indisposição após as refeições: ardência e peso gástrico, 

sonolência, regurgitações. 

HOMEOGENE 9
®
 

 Tratamento de dores de garganta, laringites, rouquidão. 

HOMEOVOX
®
 

 Situações de cansaço das cordas vocais, perda de voz, 

rouquidão, laringites. 

OSCILLOCOCCINUM
®
 

 

Alívio de estados gripais e dos sintomas decorrentes tais 

como febre, dores de cabeça, arrepios, dores musculares e 

afins 

OSTEOCYNESINE
®
 

 

Adjuvante dos tratamentos dos problemas de crescimento 

das crianças, da consolidação de fracturas ou da 

osteoporose. 

SEDATIF PC
®
 

 Estados ansiosos e emotivos ligeiros: ansiedade, 

hipersensibilidade emocional e irritabilidade, perturbações 

ligeiras do sono devido a esses estados, para pessoas sob 

stress, crianças agitadas e pessoas idosas. 

STODAL
®
 

 Tratamento da tosse 
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Anexo 11 – Panfleto informativo sobre Homeopatia 
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