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Resumo 

 

A unidade curricular de estágio do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, permite aplicar, em contexto de trabalho, os conhecimentos 

adquiridos ao longo de 5 anos de formação científica.  

O meu estágio decorreu na Farmácia Central, entre Fevereiro e Julho de 

2015. Este relatório pretende descrever toda a minha aprendizagem, assim como, 

desenvolver o projeto criado, no decorrer do estágio curricular.  

Durante o meu estágio, fui responsável por organizar rastreios, elaborar 

panfletos de diversos temas para dar a conhecer a população informações 

importantes dos temas desenvolvidos. Com este relatório, pretendo descrever o 

dia-a-dia na Farmácia de Central, assim como, o projeto por mim desenvolvido. 
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1. Introdução  

“A forma discreta com que o farmacêutico desempenha a sua tarefa, mascara 

a eficácia e o profissionalismo da sua intervenção. Por isso a importância desta 

intervenção passa despercebida e, na maior parte das vezes, não é reconhecida 

a importância ao serviço prestado pela farmácia e pelo farmacêutico, enquanto 

especialista do medicamento, tanto em terapia humana como em terapia animal[1]” 

A unidade curricular Estágio, em Farmácia Comunitária, encontra-se 

inserida no plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

sendo da responsabilidade da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

O estágio tem a duração de 6 meses e pretende consolidar e aprofundar os 

conhecimentos teóricos e práticos, adquiridos durante a formação académica, na 

prática profissional. Tem ainda como objetivos dar a conhecer ao estagiário todas 

as funções e atividades que estão inerentes ao exercício profissional farmacêutico 

e desenvolver atitudes e modos de agir perante diversas situações, aquando da 

presença do utente e de outros profissionais de saúde. 

 O referido estágio foi realizado na Farmácia Central, em São João da 

Madeira, sob a orientação da Diretora-Técnica Dra. Inês Dias Fernandes Amaral, 

durante o período de Fevereiro a Julho de 2015. Ao longo deste relatório serão 

descritas diversas atividades realizadas em Farmácia Comunitária, 

nomeadamente no que diz respeito, à receção e armazenamento de 

medicamentos, reposição de stocks, execução de testes biológicos, atendimento 

à população, pré-conferência e organização de receitas médicas dispensadas, 

entre outros. Numa segunda etapa é descrito os trabalhos realizados durante o 

estágio na Farmácia Central. O presente relatório descreve a importância dos 

temas desenvolvidos bem como informação teórica sobre os mesmos. 

Desta forma, o estágio visa preparar o futuro Farmacêutico para o mundo 

do trabalho, possibilitando que este adquira conhecimentos, competências e 

atitudes essenciais para um exercício profissional ético e responsável.  

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

2. Descrição e Estrutura da Farmácia  

A Farmácia comunitária é um estabelecimento de saúde devidamente 

creditado que apenas poderá servir a população depois de lhe ter sido atribuído o 

alvará emitido pela Autoridade Nacional dos Medicamentos e Produtos de Saúde 

(Infarmed). 

  A fim de servir o utente com o máximo rigor e qualidade deve seguir 

requisitos obrigatórios no que respeita a espaços físicos e equipamentos, estando 

os mesmos estabelecidos no artigo 29 do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de 

Agosto.[2] A deliberação nº 2473/2007, de 28 de Novembro[3] e a nº 1502/2014, de 

30 de Julho,[4] ainda aprovaram regulamentos sobre áreas mínimas das farmácias 

comunitárias. 

A Farmácia Central encontra-se de acordo com a legislação, 

caracterizando-se por possuir um espaço moderno e com áreas bem definidas 

com o objetivo do utente se sentir confortável e conseguir identificar facilmente o 

que necessita. 

A Farmácia Central possui um horário de funcionamento de Segunda-feira 

a Sábado das 8h30 às 19h30, sem interrupção para almoço. Nos dias de serviço 

a farmácia encontra-se aberta das 24h, sendo que a partir das 23h00 do dia de 

serviço o atendimento é realizado através do postigo de atendimento.  

 

2.1 Espaço Exterior 

O exterior da Farmácia Central é característico e profissional sendo 

facilmente visível e identificável através da cruz verde, iluminada quando a 

farmácia se encontra de serviço, e com a inscrição “Farmácia Central”, de acordo 

com o artigo 28 do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto.[2] 

A farmácia possui uma porta de acesso ao público, sendo a mesma dotada 

de acessibilidade facilitada a cidadãos portadores de deficiências, através de uma 

rampa, o que esta de acordo com as Boas Praticas de Farmácia (BPF).[5] Ao lado 

da porta de entrada, encontra-se a informação sobre o horário de funcionamento 

da farmácia, assim como uma placa informativa das farmácias do município em 

regime de serviço permanente ou de reforço.  
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Este espaço de saúde ainda dispõem de uma porta secundária que tem 

ligação com a parte traseira da farmácia e serve para os armazenistas e 

fornecedores deixarem as diversas encomendas destinadas à farmácia.  

Possui duas montras envidraçadas, nas quais são expostos produtos de 

acordo com épocas sazonais e/ou comemorativas, respeitando a legislação do 

artigo 153 do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto.[6] A decoração das 

mesmas fica ao encargo dos profissionais da marca do produto em questão ou da 

própria equipa de profissionais da Farmácia Central.  

Este estabelecimento de saúde possui ainda três lugares de 

estacionamento reservados aos seus utentes. 

 

2.2 Espaço Interior 

O Decreto-Lei nº. 18/90, de 27 de Dezembro, regulamenta que as 

farmácias devem ter no mínimo uma área útil total de 85 m2. [7] A Farmácia Central 

possui uma área útil total de cerca de 290 m2, distribuídos por três pisos: 

 No piso -1, encontram-se os gabinetes de consultas e o de 

administração de injetáveis, o armazém de grandes quantidades, o 

laboratório, o quarto de descanso, a sala de formações e as 

instalações sanitárias para utentes portadores de deficiência ou com 

mobilidade reduzida; 

 No piso 0, situa-se a zona de atendimento ao público, o gabinete de 

medições de parâmetros bioquímicos, a zona de receção e 

conferência de encomendas, o armazém principal, o escritório da 

equipa de profissionais e as instalações sanitárias. 

 No piso 1, localizam-se os escritórios da administração e da 

contabilidade, a sala de reuniões, a biblioteca e a cozinha. 

A área da farmácia encontra-se devidamente iluminada e ventilada assim 

como em todas as secções existe um termohigrómetro, o qual regista a 

temperatura e a humidade a fim de assegurar as condições ideias de 

armazenamento. 

Toda a zona de atendimento ao público é monitorizada através de um 

sistema de vigilância que capta e regista tanto imagens como sons, assim como 
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um sistema de alarme. A farmácia ainda se encontra equipada com extintores e 

alarme de incêndios. 

 

2.2.1. Área de atendimento ao público 

Esta é uma área de extrema importância, uma vez que é nesta que se dá a 

prestação principal do ato farmacêutico e que na qual o utente obtém os produtos 

farmacêuticos e coloca as suas dúvidas.  

É caracterizada por ser uma zona ampla, dispondo de cinco postos de 

atendimento individuais, sendo que cada posto é constituído por um computador 

com o sistema informático Sifarma 2000, um terminal multibanco, leitor otico de 

código de barras, um leitor de cartão de cidadão e uma impressora. Por trás dos 

balcões de atendimento existem lineares e gavetas com vários produtos 

farmacêuticos e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) que mais 

têm procura por parte dos utentes, nomeadamente vitaminas, analgésicos, 

infusões, entre outros. 

À disposição do público existem diversos produtos farmacêuticos, entre 

eles, produtos de puericultura, dermocosmética, capilares, de higiene oral, 

infusões, entre outros. Estes encontram-se dispostos principalmente em lineares 

mas também em gôndolas, mediante sejam produtos de época sazonal, como é 

exemplo os protetores solares. 

Todos os produtos estão organizados segundo First Expired First Out 

(FEFO), sendo que os produtos com prazo de validade mais curto estão à frente e 

são os primeiros a ser vendidos. 

Neste espaço ainda existe um tensiómetro e uma balança que faz a 

medição do peso e altura e consequentemente o Índice de Massa Corporal (IMC).  

O atendimento faz-se segundo um sistema de senhas, não existindo assim 

a necessidade de se formar uma fila, podendo as pessoas circularem livremente 

na farmácia. Podem escolher entre três serviços, a senha de atendimento geral, 

testes ou consultas. O número da senha a ser atendido é mostrado numa 

televisão assim como, o número do balcão de atendimento a que o utente se deve 

dirigir. Nesta zona há também duas cadeiras destinadas, principalmente, a idosos, 

deficientes e /ou grávidas. 
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Também à disposição do utente está um medidor de tensão arterial 

eletrónico, em que mediante o pagamento de 0,50€ o utente tem o valor da 

pressão sistólica, pressão diastólica e da pulsação, onde em cada medição os 

profissionais de saúde da farmácia fazem o aconselhamento. 

 

2.2.2.  Gabinetes de atendimento 

A Farmácia Central dispõe de vários gabinetes de atendimento uma vez 

que presta vários serviços à população, nomeadamente, medição de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, consultas de nutrição, dermocosmética, psicologia, 

fisioterapia e administração de injetáveis. Estes gabinetes permitem um 

atendimento  

personalizado, privado e um maior conforto para o utente. 

 

2.2.2.1.   Gabinete de medição de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos 

Neste gabinete realizam-se medições de glicemia capilar, colesterol total, 

triglicerídeos, perfil lipídico, Hbca1 e ainda se faz testes de deteção de infeções 

urinárias e testes de gravidez.  

Este gabinete encontra-se equipado com todos os materiais necessários à 

realização dos referidos testes e ainda com contentores para a deposição de 

materiais cortantes e outro para o material contaminado, como tiras testes, 

lancetas, entre outros. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de avaliar a pressão arterial de 

varias pessoas, de medir a glicemia, colesterol total e triglicerídeos. 

 

2.2.2.2.   Gabinete de consultas de nutrição 

Estas consultas são dadas por um profissional de saúde externo à equipa 

da Farmácia Central e realizam-se todas as terças-feiras quinzenalmente. São 

sujeitas a marcação e o gabinete possui todos os equipamentos necessários à 

realização das mesmas. 
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2.2.2.3.   Gabinete de dermocosmética 

Neste gabinete realizam-se testes de avaliação do tipo de pele diariamente, 

pela equipa de farmacêuticos da Farmácia Central, com o objetivo de aconselhar 

os melhores produtos dermocosméticos para cada tipo de pele. Este possui todo 

o equipamento necessário à avaliação das características da pele. Ainda é 

utilizado por profissionais de saúde promotores de várias marcas de 

dermocosmética. 

 

2.2.2.4.   Gabinete de Psicologia e Fisioterapia 

Estas consultas partilham o mesmo gabinete por se realizarem a dias 

diferentes e por neste gabinete se encontrarem os equipamentos requeridos para 

a realização de ambas. São serviços prestados por profissionais de saúde 

externos à equipa da farmácia, sendo as consultas sujeitas a marcação e 

sucedendo-se a cada quinze dias.  

 

2.2.2.5.   Gabinete de administração de injetáveis 

A administração de injetáveis é realizada pelos farmacêuticos da farmácia 

com as devidas competências para o fazerem. Os farmacêuticos aptos para 

administração de injetáveis tiveram de fazer as formações necessárias e ainda a 

recertificação. 

 

2.2.3. Área de receção e conferência de encomendas 

É neste local que se recebem e conferem os produtos que chegam à 

farmácia, podendo estes serem de encomendas diárias, entregues pelos 

armazenistas, ou de encomendas diretas, enviados pelos laboratórios.  

Nesta zona existe um computador que permite dar entrada das 

encomendas também com o sistema informático Sifarma 2000, assim como 

proceder a controlos de stock, devoluções, prazos de validade e pedidos de 

encomendas, um leitor ótico, uma impressora de etiquetas e uma fotocopiadora 

multifunções. 
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2.2.4. Zonas de armazenamento 

Na Farmácia Central existem vários locais onde se armazenam 

medicamentos e outros produtos de saúde, sendo divididos mediante as suas 

propriedades e características.  

Assim, os locais de armazenamento principais são o robô, os deslizantes, 

as gavetas, as vitrinas e o frigorífico. 

O robô constitui o local onde se encontram mais medicamentos 

armazenados devido a apresentar uma elevada capacidade de armazenamento e 

segurança. No entanto, existem certos medicamentos que pelas suas dimensões, 

formas ou pela necessidade de conservação pelo frio, não se encontram neste.  

Assim, os antibióticos que são de preparação extemporânea, produtos de 

higiene corporal e de desinfeção, entre outros, encontram-se reunidos nos 

armários deslizantes, os quais por serem divididos em diferentes áreas permitem 

armazenar grande parte do stock.  

Os blocos de gavetas à semelhança dos deslizantes também têm a 

capacidade de armazenar grande quantidade de medicamentos, sendo os 

mesmos ordenados alfabeticamente pela letra presente em cada gaveta. Os 

medicamentos veterinários têm uma gaveta específica destinada ao seu 

armazenamento, devidamente identificada. 

Nas vitrinas, são armazenadas matérias-primas, produtos inflamáveis, 

como o álcool, entre outros produtos. 

No frigorífico armazenam-se medicamentos que necessitem de condições 

de conservação específicas, nomeadamente a temperaturas compreendidas entre 

2 ºC a 8 ºC. 

Outro local de armazenamento é o armazém, onde se reúnem todos os 

produtos farmacêuticos que se encontram em grandes quantidades e com prazos 

de validade alargados, ou que têm dimensões muito grandes e/ou os que não são 

acondicionados nos locais de armazenamento principais. No armazém também se 

encontram os produtos para devolução, separados por laboratórios. Os produtos 

no armazém encontram-se devidamente identificados nas prateleiras, para serem 

mais facilmente detetados. 
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Este é outro local onde é de extrema importância controlar a temperatura, a 

humidade e a luminosidade para uma boa conservação dos produtos 

farmacêuticos. 

2.2.5. Laboratório 

O laboratório é destinado à elaboração de medicamentos manipulados e à 

preparação de medicamentos extemporâneos e encontra-se equipado com a 

quantidade mínima de instrumentos necessários para a realização dos mesmos. 

Nesta área encontra-se igualmente toda a informação destinada à manipulação. 

 

2.2.6. Escritório e Biblioteca 

Como referido anteriormente, a Farmácia Central possui um escritório 

destinado à equipa de profissionais, no qual se procede principalmente à análise 

de receituário e ao processo de faturação e outros destinados à administração e à 

contabilidade. Também é neste espaço que a diretora técnica recebe os diversos 

delegados de informação médica dos diferentes laboratórios. Aqui encontra-se 

também toda a informação científica que diz respeito à prática farmacêutica, 

podendo e devendo ser consultada por qualquer farmacêutico sempre que 

necessário. 

 

2.2.7. Instalações sanitárias 

As instalações sanitárias localizam-se no interior da farmácia e destinam-se 

a todos os colaboradores mas também aos utentes da farmácia.  

 

3. Recursos humanos  

 

A Farmácia Central cumpre com o DL nº 307/2007, de 31 de Agosto, que 

impõe a presença mínima de dois farmacêuticos nos seus quadros. [2] A farmácia 

possui uma equipa dinâmica e competente que é composta pelos seguintes 

elementos: 

-Eng. Manuel Simões (Proprietário) 
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-Dra. Inês Amaral (Diretora Técnica) 

-Dra. Sónia Pinho (Farmacêutica adjunta) 

-Dra. Helena Lima (Farmacêutica adjunta) 

-D. Márcia Válega (Técnica de Farmácia) 

-Sr. Isaías Pereira (Técnico de Farmácia) 

-Sr. Rui Antunes (Técnico de Farmácia) 

-Sra. Ana Maria Pedro (Técnica de Farmácia) 

 

Todos os funcionários estão devidamente identificados com um cartão que 

tem o nome, fotografia e titulo profissional. 

 

4. Organização e Gestão da Farmácia 

4.1. Sistema informático 

  A Farmácia Central possui como programa informático o Sifarma 2000®. 

Este é um programa da ANF e permite realizar várias tarefas além do 

atendimento propriamente dito, como a criação e receção de encomendas, 

controlo de prazos de validade, de stocks, faturação, gestão de devoluções e 

regularização de notas de crédito, entre outros. 

O Sifarma 2000® possui uma base de dados que permite ao farmacêutico 

consultar várias informações acerca do medicamento em questão, como 

indicações terapêuticas, posologia, interações, contraindicações, efeitos 

secundários, stocks, disponibilidade para encomenda, entre outros. 

Ao nível do atendimento, permite realizar vendas sem e com receita 

médica, vendas suspensas e/ou crédito e posterior regularização, emissão e 

fecho de lotes e faturação mensal.  

Cada funcionário tem um código de acesso para que fique registado cada 

operação efetuada. O meu utilizador não tinha acesso a todas as funções para 

que não interferisse com processos importantes como é exemplo a faturação. 

A informatização ao nível das farmácias é fundamental uma vez que 

possibilita a gestão e a organização das mesmas, assim como diminui a margem 

de erro melhorando a qualidade e eficácia dos serviços prestados.   
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4.2. Gestão de stocks 

É fundamental haver uma correta gestão de stocks a nível farmacêutico 

para que não haja por um lado rutura de stocks que neste setor pode colocar em 

causa a saúde e bem-estar dos utentes e por outro lado uma acumulação 

excessiva de produtos que leva ao empate do capital investido e à sua 

caducidade.  

Assim, é imprescindível ser feita uma gestão racional e equilibrada, tendo 

em conta alguns fatores, entre os quais: i) o histórico de vendas de cada produto, 

sendo que na ficha do mesmo pode-se estipular o stock mínimo e máximo 

pretendido de forma a ser criada uma proposta de encomenda automaticamente; 

ii) se o produto é de venda sazonal; iii) as condições de compra, bonificações e 

descontos e iv) a capacidade de armazenamento. 

No entanto, garantir a estabilidade de stocks é bastante complicado, uma 

vez que estão implicados diversos fatores, como atrás referidos, e não se 

consegue prever com exatidão a saída de um dado produto durante um 

determinado período de tempo. No caso de novos produtos é importante 

encomendar a quantidade mínima numa primeira encomenda a fim de testar a 

sua saída. 

O controlo dos prazos de validade é um aspeto importante na gestão de 

stocks pois é imperativo que o stock existente seja real e sem perigo para o 

utente. 

A fim de minimizar os erros de stock fazem-se contagens físicas dos 

produtos e através do programa informático faz-se a correção dos stocks.  

 

4.3.  Encomendas 

Fornecedores 

As encomendas destinadas à Farmácia Central podem provir de dois tipos 

de fornecedores, dos armazenistas e dos laboratórios.  

As encomendas diretas aos laboratórios, através de delegados de 

informação médica ou representantes da marca, realizam-se quando existem 

vantagens relativamente às compras realizadas aos armazenistas, sejam elas 

mais económicas ou de produtos esgotados.   
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 Os distribuidores principais com que a Farmácia Central trabalha são a 

Alliance Healthcare e a Cooprofar.  

Proposta de encomenda 

O Sifarma 2000® tem a capacidade de criar propostas de encomendas 

automaticamente com base nos stocks mínimos e máximos determinados para 

cada produto. Posteriormente as propostas de encomendas são analisadas pelo 

responsável das mesmas aprovando-as ou não. Este pode alterar as quantidades 

a encomendar se assim o desejar, ou acrescentar à encomenda outros produtos 

que inicialmente não estavam encomendados.  

O sistema informático ainda permite criar encomendas diretas e manuais e 

para ambos os armazenistas podem-se efetuar encomendas através dos gadgets 

instalados nos computadores de atendimento e/ou através da via telefónica, 

destinada principalmente para produtos urgentes ou esgotados. 

  O responsável pelas encomendas, a diretora técnica ou a técnica 

farmacêutica Márcia Válega ou o técnico farmacêutico Rui, envia-as, via sistema 

informático para os armazenistas, normalmente ao final da manhã, com o objetivo 

de serem entregues no início da tarde, e ao final da tarde para serem entregues 

no início da manhã do dia seguinte ou ainda durante a noite se a farmácia se 

encontrar de serviço.  

Relativamente às encomendas realizadas diretamente aos laboratórios por 

intermédio de representantes, estas são registadas numa nota de encomenda, 

ficando os originais na farmácia para posteriormente se criar a encomenda 

informaticamente e para se fazer a conferência da mesma. 

Receção e conferência de encomendas 

Os produtos das encomendas efetuadas aos armazenistas são 

transportados em “banheiras”, as quais vêm devidamente identificadas com o 

nome da farmácia, do fornecedor e com o código de barras correspondente. A 

acompanhar as encomendas vêm as respetivas faturas. 

As “banheiras” que contêm produtos especiais, nomeadamente 

estupefacientes e/ou produtos que necessitam da conversão no frio vêm 

identificadas exteriormente, com o objetivo de lhes ser dada a prioridade máxima, 

ou seja, no caso de produtos de frio coloca-se de imediato no frigorifico para se 

evitar que ocorram alterações físicas e químicas prejudiciais. 
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Assim, após se verificar o destinatário nas várias faturas, procede-se de 

imediato à receção e armazenamento destes produtos. 

Posteriormente, inicia-se a receção da encomenda, a nível informático, 

começando-se por preencher o número da fatura e o valor total da mesma.  

Em cada fatura vêm discriminados vários aspetos necessários para a 

receção da encomenda, entre eles, o código nacional de produto (CNP), a 

respetiva designação do produto, a quantidade encomendada e a enviada, o 

preço unitário, o preço de venda à Farmácia (PVF), a percentagem de imposto de 

valor acrescentado (IVA) e o preço de venda ao público (PVP) à exceção dos 

produtos de venda livre. 

 Desta forma, começa-se a introduzir os produtos informaticamente, através 

do robô e/ou pela leitura ótica do código de barras dos produtos ou através da 

inserção manual do CNP, depois de verificada a integridade das embalagens e 

validade dos produtos recebidos. De seguida, procede-se à retificação dos stocks 

e dos preços, assim como, se verifica se os prazos de validade são inferiores ao 

prazo anteriormente registado. Nesta fase também se confirmam as localizações 

dos produtos, ou seja, onde estão armazenados ou caso seja um produto novo 

preenche-se a localização. 

Por último verifica-se se o número de produtos, as bonificações e o valor 

total da encomenda coincidem com os da fatura e confirma-se a receção da 

encomenda. Caso hajam medicamentos esgotados, estes devem ser transferidos 

para o outro armazenista e deve-se enviar a notificação ao INFARMED dos 

produtos esgotados.  

Quando na encomenda existem benzodiazepinas ou psicotrópicos, o 

programa informático alerta para a necessidade de gravar o número da guia de 

requisição que vem juntamente com a fatura e com estes produtos, onde o 

original é guardado em dossier da Farmácia, pois são produtos com um controlo 

bastante rígido. O duplicado é enviado de volta para o armazenista devidamente 

assinado e carimbado. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de conferir e dar entrada tanto 

manual como no robô de encomendas. Antes de finalizar a entrada de 

encomendas, a diretora técnica ou a técnica Márcia ou o técnico Rui vinham 

verificar se o PVP, nomeadamente dos produtos de venda livre, estavam corretos. 
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Presenciei outro tipo de situação. Devido a uma evidente falta de 

medicamentos nos distribuidores a nível nacional, foram várias as situações que a 

FC para garantir os medicamentos aos seus clientes, contactou diretamente com 

os laboratórios para adquirir os produtos. É o caso, de medicamentos como: 

Lovenox®, Symbicort® 160/4,5 mcg/dose, Mysoline®, Atrovente® ampolas 

unidose, Seretaide® inalador. 

Armazenamento  

 Após a receção da encomenda dá-se início ao armazenamento dos 

produtos/medicamentos. 

Como já referido, grande parte dos medicamentos são armazenados no 

robô, sendo que quando se dá a entrada destes no robô tem-se de colocar o 

prazo de validade para este conseguir fazer uma gestão dos prazos de validade, 

de forma a dispensar primeiro os medicamentos com menor período de validade. 

Periodicamente procede-se ao desarmazenamento dos medicamentos do 

robô com a validade a terminar num prazo de três meses, com o intuito de tentar 

vender esses produtos ou para colocá-los de parte para posteriormente fazer uma 

devolução. 

Todos os outros produtos que não sejam acondicionados no robô são 

arrumados segundo a norma FEFO, ou seja, os produtos com menor prazo de 

validade têm de ser os primeiros a serem dispensados.  

 As condições de armazenamento, no que respeita à temperatura, 

humidade e luminosidade, são respeitadas tanto no robô como nos outros locais 

de armazenamento. 

Marcação de preços 

A impressão de etiquetas com o preço dos medicamentos/produtos 

farmacêuticos só se verifica quando estes são de venda livre, os quais têm o seu 

valor monetário definido mediante o preço de custo, a taxa de IVA e a margem de 

comercialização de cada farmácia. 

Controlo do prazo de validade e Devoluções 

O prazo de validade caracteriza-se como o período durante o qual um 

determinado medicamento pode considerar-se estável, desde que não ocorra 

uma redução do teor dos seus princípios ativos de 10% em relação à dosagem 

inicial, quando conservada nas melhores condições. [8]  
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Na Farmácia Central faz-se periodicamente a impressão de uma listagem 

de prazos de validade a expirar em três meses, podendo os mesmos serem 

devolvidos aos fornecedores no prazo de dois meses antes de terminarem a 

validade para o caso de produtos/medicamentos e seis meses antes do fim de 

prazo para os produtos veterinários.  

Outras razões para se proceder à criação de devoluções é quando nas 

encomendas encontram-se embalagens danificadas, ou produtos que se 

encontram faturados mas que estão em falta, enganos no pedido, quando o 

cliente pede o produto e não vem buscar ou mesmo por ordem do laboratório.  

Nestas situações, tem de se criar uma nota de devolução ao fornecedor 

através do Sifarma 2000, indicando qual o produto em causa, o número da fatura 

a que este pertence, o preço deste e o motivo da devolução. Para o armazenista 

deve ser enviado o original e duplicado da nota de devolução, assinado, datado e 

carimbado pelo responsável da devolução do produto e o triplicado deve ser 

assinado pela pessoa que faz o levantamento do produto e da nota de devolução 

e arquivado na farmácia. 

Posteriormente, se o fornecedor aceitar a devolução comunica via 

telefónica que realizará a nota de crédito do produto e mais tarde envia a mesma 

ou ainda pode apresentar a opção de devolver os produtos com um prazo de 

validade mais alargado se for esse o caso. Aquando da chegada da nota de 

crédito, a farmácia regulariza a devolução a nível informático. 

Quando o fornecedor não aceita o produto devolvido, a farmácia tem de 

retirar o produto do stock fazendo uma quebra, colocando-o no contentor de 

quebras, ficando a farmácia com a despesa do produto. 

 

5. Dispensa de medicamentos 

O aconselhamento e a dispensa de medicamentos à população é a ação 

principal e de maior importância e responsabilidade na atividade profissional 

farmacêutica. 

O farmacêutico é um profissional de saúde habilitado não só para a 

dispensa de medicamentos destinados à prevenção e à cura das doenças e à 

proteção da saúde, mas também para prestar todos os esclarecimentos e 

aconselhamento, desde os efeitos terapêuticos, posologia, interações 
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farmacológicas, contraindicações, reações adversas e condições de conservação 

do medicamento. O farmacêutico ainda promove o uso racional do medicamento 

e a adesão à terapêutica.      

Desta forma, é essencial que a abordagem ao utente, nomeadamente ao 

nível da linguagem seja adequada a cada indivíduo tentando ser o mais clara e 

simples para permitir uma boa compreensão. Deve existir simpatia no 

atendimento para que o utente se sinta mais confortável e com mais confiança no 

profissional de saúde, a fim de ter um maior à vontade para se exprimir e expor os 

seus problemas, para permitir um aconselhamento terapêutico mais ajustado às 

necessidades. 

Segundo o artigo 113 do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, os 

medicamentos de uso humano são classificados quanto à dispensa em MSRM e 

MNSRM ou de venda livre. Esta classificação pode ser alterada por iniciativa do 

INFARMED ou outra entidade, podendo um MSRM passar a MNSRM e vice-

versa. [6]  

 

5.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

São sujeitos a receita médica, todos os medicamentos que preencham um 

dos seguintes critérios [6]:  

- Constitua um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

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

sem vigilância médica;  

- Constitua um risco caso sejam utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daqueles a que se destinam;  

- Contenha substâncias, ou preparações à base de substâncias cuja 

atividade ou reações adversas, seja indispensável aprofundar;  

- Sejam medicamentos para administração via parentérica. 

A receita médica possui todas as indicações dadas por um médico 

relativamente ao produto ou terapia farmacológica que o doente necessita. 

Atualmente, existe a obrigatoriedade das prescrições dos medicamentos 

serem realizadas de forma eletrónica com a finalidade de aumentar a segurança 

tanto no ato da prescrição como na dispensa e facilitar a comunicação entre 

profissionais de saúde de diferentes instituições.  
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A receita médica é prescrita pela indicação da DCI (denominação comum 

internacional), seguida da dosagem, forma farmacêutica, apresentação e tamanho 

da embalagem e posologia.  

 As receitas médicas podem ser renováveis, quando impressas em 

triplicado, ou seja existem 3 vias da receita, com uma validade de 6 meses, sendo 

utilizadas para a prescrição de medicamentos para tratamentos prolongados ou 

crónicos, ou não renováveis quando apenas é impressa uma receita, com uma 

validade de 30 dias consecutivos, incluindo o dia da prescrição, sendo utilizada 

para prescrição de medicamentos para tratamentos de curta duração.   

 Para que se possa aceitar a receita e dispensar os medicamentos ao 

utente esta deve estar conforme os seguintes requisitos: i) número da receita e 

representação em código de barras; ii) identificação do médico prescritor (nome, 

especialidade médica, número da cédula profissional e vinheta); iii) local de 

prescrição e representação em código de barras, quando aplicável; iv) dados do 

utente (nome, número do SNS (serviço nacional de saúde)); v) DCI do 

medicamento (dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens, dimensão 

e posologia); vi) conter no máximo duas embalagens de cada medicamento e um 

máximo de quatro embalagens prescritas por receita, exceto quando os 

medicamentos se apresentam sob a forma de embalagem unitária, em que 

podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento; vii) data de 

prescrição e validade da receita e viii) assinatura do médico. 

No entanto, também podem ser dispensados medicamentos a partir de 

receitas manuais, desde que sejam devidamente justificadas, por um dos motivos: 

i) falência do sistema informático; ii) inadaptação do prescritor; iii) prescrição ao 

domicílio ou iv) prescrição de um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

Assim como, em algumas exceções o médico não é obrigado a prescrever 

com a DCI. Isto verifica-se quando não existam medicamentos de marca ou 

genéricos comparticipados similares ao prescrito ou se estiver mencionado uma 

das seguintes exceções:  

 Exceção a) “ Medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito”; 

 Exceção b) “Reação adversa prévia”; 

 Exceção c) “Continuidade de tratamento superior a 28 dias”. 
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Com as exceções a) e b), o farmacêutico apenas pode dispensar o 

medicamento que consta na receita, no entanto, na exceção c), o utente pode 

optar por um medicamento similar ao prescrito mas de preço inferior. 

O farmacêutico não pode aceitar a receita e consequentemente fazer a 

dispensa do produto, quando: i) a receita se encontra rasurada ou com alguma 

modificação, à exceção destas serem validadas pela assinatura do médico; ii) a 

receita se encontrar fora do prazo de validade; iii) a prescrição não tiver a 

assinatura do médico ou da etiqueta do estabelecimento de saúde onde foi 

emitida, no caso de ser aplicável; iv) a prescrição não seja efetuada no impresso 

legalmente estipulado ou v) a receita não cumpre as normas sobre a prescrição 

de psicotrópicos e estupefacientes. 

Despois de todos os aspetos anteriormente analisados estarem conformes, 

procede-se ao aviamento da receita, iniciando-se a leitura ótica dos 

medicamentos sem esquecer de comparar se a leitura do código de barras 

corresponde ao medicamento prescrito. Posteriormente, introduz-se o organismo 

da comparticipação e faz-se a leitura do número da receita, da vinheta do 

prescritor e do estabelecimento. O preço a pagar pelo utente é automaticamente 

calculado e após terminar a venda e imprimir o verso da receita com toda a 

indicação do que o indivíduo levou, este assina. Por último, o farmacêutico 

também assina o verso da receita, data-a e carimba-a.    

Já perto do final do meu estágio, na FC foi implementado o sistema de 

receita eletrónica. A prescrição eletrónica aplica-se a todos os medicamentos 

sujeitos a receita médica, incluindo medicamentos manipulados, medicamentos 

contendo estupefacientes ou substâncias psicotrópicas e outros produtos 

comparticipados, designadamente, produtos de autocontrolo da Diabetes Mellitus 

e produtos dietéticos.  

Este processo veio simplificar muito o atendimento e diminuir os erros, 

nomeadamente o nrº de unidades de embalagens, a validade das receitas, etc, 

uma vez que com este processo é todo automático. As portarias, os planos de 

comparticipação entravam de forma automática. A única verificação que é 

necessária é a assinatura do médico e as complementaridades ao regime de 

comparticipação. 

No entanto, as prescrições que vinham em receitas manuais devidamente 

justificadas, eram lidas da forma até agora em vigor. 
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 Durante o meu estágio curricular, participei no atendimento desde o 

primeiro mês. Inicialmente tinha um papel apenas observacional, em que aprendi 

as melhoras técnicas de comunicação com o cliente e tive um primeiro contacto 

com o sistema informático. Ao longo do estágio, fui ganhando confiança e 

desenvoltura nas diferentes situações que surgiam. Porém, sempre que existia 

uma eventual dúvida, antes de dar resposta ao cliente, pedia sempre informação 

aos meus colegas, de modo a garantir que fornecia sempre a informação mais 

correta. 

 

5.1.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são muito importantes e 

apresentam inúmeras aplicações benéficas num número alargado de doenças, se 

utilizados de forma correta. Por atuarem diretamente no sistema nervoso central, 

como depressores ou estimulantes, são utilizados no tratamento de doenças 

psiquiátricas, na oncologia, nomeadamente como analgésicos. [9] 

No entanto, pelo fato de exemplos destas substâncias serem a cocaína e a 

heroína, podem estar associados a atos ilícitos, como o tráfico e consumo de 

droga. Além deste fator causam habituação podendo mesmo levar à dependência 

física e psíquica destas substâncias. 

Desta forma, existe um rigoroso controlo destas substâncias por parte do 

INFARMED, que procede a ações de fiscalização, solicitando os documentos e os 

registos das entradas e saídas dos psicotrópicos e estupefacientes na farmácia. [9] 

Relativamente ao pedido de encomenda destes produtos e à sua receção 

procede-se da mesma forma que com os outros medicamentos, no entanto 

juntamente com a fatura, vem a requisição destes, indicando que substâncias 

foram enviadas e a respetiva quantidade.  

Estes produtos são transportados em sacos lacrados de forma a não haver 

extravio destas substâncias. Estes sacos apenas são abertos quando é para 

proceder ao armazenamento destes no robô, ficando assim guardados num local 

seguro e fechado. 

Quando se procede à dispensa destes produtos, o sistema informático está 

predefinido para abrir uma janela para a recolha obrigatória dos dados do medico 

prescritor, do doente e do adquirente do medicamento. Assim é necessário 
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preencher o boletim com o número da receita, o nome do médico prescritor, o 

nome e morada do doente e o nome, morada, número do cartão do cidadão e a 

idade do adquirente, permitindo assim que o doente e adquirente possam ser 

pessoas diferentes.   

Após terminar a venda, é impresso o verso da receita, a qual é assinada 

pelo utente e onde fica descriminada a informação do médico, do doente e do 

adquirente, e são emitidos dois comprovativos da venda. Posteriormente tira-se 

fotocópia à receita e anexa-se os comprovativos da venda e guarda-se numa 

pasta própria devidamente identificada. O farmacêutico depois assina o verso da 

receita, coloca a data e o carimbo da farmácia.  

Como já referido, por serem medicamentos controlados, é necessário 

enviar bimensalmente ao INFARMED a listagem das saídas dos psicotrópicos e 

estupefacientes, trimestralmente envia-se as listagens das entradas destes 

produtos e anualmente manda-se o balanço entre as entradas e saídas dos 

mesmos. As listagens são impressas em duplicado, ficando uma versão na 

farmácia, assim como os originais dos registos de aquisição destas substâncias, 

sendo arquivados na farmácia durante três anos, e o duplicado carimbado e 

assinado pela Diretora-Técnica e enviado ao armazenista. [10] 

5.1.2. Regimes de comparticipação 

A legislação atualmente em vigor permite haver a comparticipação de 

medicamentos através de um regime geral e de um regime especial, o qual diz 

respeito a determinadas situações, como certas patologias ou grupos de doentes.  

Assim, no regime geral o estado paga uma percentagem do preço de 

venda ao público mediante vários escalões: i) no escalão A - 90 % do PVP; ii) no 

escalão B - 69 % do PVP; iii) no escalão C - 37 % do PVP e iv) no escalão D – 15 

% do PVP. [11],[12] 

Desta forma, a percentagem de comparticipação varia mediante a entidade 

que faz a comparticipação e o escalão de comparticipação do grupo a que o 

medicamento pertence. [11] 

No regime especial de comparticipação, esta pode ser efetuada mediante o 

beneficiário ou em função das patologias ou grupos especiais de utentes. Para os 

pensionistas, a comparticipação do estado no escalão A é de 95% do PVP, no 

escalão B é de 84%, no escalão C é de 52 % e no escalão D é de 30% do PVP.[12] 
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Ainda existem determinadas patologias, nomeadamente a diabetes 

mellitus, que possui um regime de comparticipação especial beneficiando duma 

comparticipação de 85 % do PVP na compra das tiras teste e uma 

comparticipação de 100 % do PVP em agulhas, seringas e lancetas. 

 

5.1.3. Medicamentos genéricos e preços de referência 

Os medicamentos genéricos são aqueles que possuem a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substância ativa e a mesma forma 

farmacêutica, com a mesma indicação terapêutica e que a bioequivalência com o 

medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados. [6] para que um medicamento seja considerado 

genérico, tem de obedecer aos critérios acima referidos e terem caducado os 

direitos de propriedade industrial das SA´s ou processos de fabrico. 

Estes medicamentos são facilmente identificados por possuírem além do 

nome da substância ativa, do laboratório farmacêutico e da dosagem, a sigla 

“MG” (medicamento genérico) inserida no exterior da embalagem do 

medicamento. [13] 

Um novo sistema de comparticipação do estado foi desenvolvido para os 

medicamentos genéricos, o sistema de preços de referência (SPR). De momento, 

o preço de referência corresponde à média dos cinco preços mais baixos dos 

medicamentos que fazem parte de cada grupo homogéneo (“conjunto de 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual 

se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado.”. [14] O 

sistema de preços de referencia altera de três em três meses. 

Apesar dos medicamentos genéricos apresentarem a mesma qualidade, 

eficácia e segurança a um preço inferior ao medicamento de referência, ainda se 

verifica alguma relutância tanto por parte dos utentes quer dos médicos a 

tomarem ou prescreverem, respetivamente, estes medicamentos. 
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5.1.4. Conferência de receituário 

Apesar do cuidado durante o aviamento das receitas, podem ocorrer erros 

associados à dispensa de medicamentos. Então, ao fim de cada dia, os 

farmacêuticos da Farmácia Central separam as receitas por organismo e 

posteriormente por lotes, compostos por trinta receitas cada. Existem vários 

organismos, sendo os principais, o SNS, pensionistas, protocolo da diabetes 

mellitus, portarias/despachos, SAMS (sindicato de bancários do norte), entre 

outros. Iniciei a minha colaboração com a FC precisamente com a tarefa de 

separar as receitas por organismo e lotes. Assim fui começando a ter contacto 

com os diferentes organismos e medicamentos. Sempre que havia uma dúvida 

em relação à indicação terapêutica de um medicamento, recorria ao FGP ou à FP 

disponíveis na FC. 

A FC tem um contrato com uma empresa que auxilia na organização e 

conferência do receituário médico. Após a conferência, os erros detetados são 

anotados numa folha de registo e posteriormente retificados pela pessoa 

responsável. Devido à atuação desta empresa, os farmacêuticos têm mais tempo 

disponível para o atendimento ao utente e para realizarem outras funções na 

farmácia. Atualmente, a conferência de receituário diminuiu com a implementação 

da receita eletrónica. Com este sistema os lotes 99x não necessitam de 

verificação. Só os lotes 98x, juntamente com os outros organismos, necessitam 

de conferência. 

 

5.1.5. Faturação 

Após a separação do receituário por organismos de comparticipação, no 

final de cada mês, faz-se a emissão dos verbetes identificativos de cada lote, 

sendo depois carimbados e colocados à volta de cada lote de receitas. É ainda 

impresso a relação do resumo dos lotes para cada conjunto de lotes e a fatura 

mensal de medicamentos para cada conjunto de organismos de uma mesma 

entidade. 

Os lotes das receitas, da entidade SNS, são recolhidos na farmácia até ao 

dia cinco de cada mês, sendo acompanhados pelo verbete identificativo do lote, a 

relação do resumo dos lotes e a fatura mensal de medicamentos, a qual é 
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impressa em quadraplicado, sendo enviado o original e o duplicado juntamente 

com os lotes das receitas, o triplicado é enviado para o contabilista e o 

quadruplicado é arquivado na farmácia. 

O receituário inerente ao SNS são entregues aos CTT que as entregam no 

Centro de Conferência de Faturas (CCF). O CCF confere as receitas e comunica 

à ANF, que realiza o pagamento até ao 20º dia do mês seguinte. 

As receitas dos restantes organismos são enviadas exatamente com a 

mesma documentação que as do SNS, mas para a ANF, que posteriormente as 

redistribui pelos vários organismos.    

Se for detetado algum erro no receituário, estas são devolvidas à farmácia 

com uma justificação. A farmácia poderá retifica-la e enviar de novo de modo a 

poder ser recompensada. 

 

5.2.   Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) 

Pertencente a este grupo de medicamentos encontram-se todos aqueles 

que podem ser vendidos sem receita médica e que não estão sujeitos a nenhuma 

comparticipação pelo SNS, à exceção dos doentes de paramiloidose, lúpus, 

doença profissional, em que o estado comparticipa todos os medicamentos na 

totalidade. 

Por serem medicamentos de venda livre é necessário o farmacêutico ter 

especial atenção na dispensa destes produtos, pois a automedicação é muito 

frequente. Consequentemente a falta de aconselhamento pode levar a que a 

terapia não seja a ideal para o problema em questão, podendo mesmo encobrir 

alguma doença mais grave ou também haver sobredosagem por combinação 

incorreta de medicamentos com a(s) mesma(s) SA(s). 

 

5.3.   Produtos de dermocosmética 

Existe na FC uma vasta gama de produtos de dermocosmética, tanto ao 

nível do número de marcas disponíveis, como no que respeita à diversidade de 

produtos dentro de cada marca.  
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Estes produtos são muitas vezes indicados para o tratamento de diversas 

patologias, como o acne e a couperose, entre outras, sendo mesmo prescritos por 

médicos.  

No entanto, a grande maioria das vendas destes produtos são por vontade 

do próprio utente e como tal, torna-se fundamental o farmacêutico ter um bom 

conhecimento acerca destes produtos para conseguir adequar e aconselhar o 

melhor produto.  

Durante o meu estágio esta foi a área em que senti mais dificuldade no 

aconselhamento. Mas com a ajuda da Drª Inês e da Drª Sónia, mais experientes 

nesta área, e com formações que tive oportunidade de assistir tornou-se mais fácil 

o aconselhamento ao longo do estágio.  

 

5.4.   Medicamentos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos são obtidos a partir de matérias-primas de 

origem vegetal, mineral e animal, de acordo com um processo de fabrico descrito 

na farmacopeia europeia. 

Possuem propriedades curativas ou preventivas de várias doenças e seus 

sintomas, com o objetivo de estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, 

corrigir ou modificar as suas funções orgânicas.   

Estes medicamentos constituem uma mais-valia por permitirem fazer uma 

terapia natural e ainda poderem ser administrados a grupos de especial atenção, 

como crianças, grávidas e idosos. 

 

5.5.   Produtos fitoterápicos 

Os produtos fitoterápicos são qualquer medicamento que contenha 

exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de 

plantas.  

Por vezes os produtos fitoterápicos são utilizados em associação com 

outras terapias e como tal, é necessário que cada vez mais se garanta a 

qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos naturais. 
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É de extrema importância o farmacêutico aconselhar o uso destes 

produtos, uma vez que os indivíduos associam recorrentemente a toma destes, a 

uma ausência de efeitos secundários, interações farmacológicos e toxicidade. 

Durante o meu estagio tive a oportunidade de assistir ao inicio da 

comercialização de novos produtos fitoterápicos na FC, como é o caso do produto 

ARTERIN®. 

 

5.6.   Produtos de Puericultura 

Estes produtos destinam-se a bebés e a crianças e compreendem os mais 

diversos produtos, desde a alimentação, leites e papas, aos produtos de higiene, 

como fraldas e cremes, aos brinquedos e a todos os materiais e produtos 

essenciais aos bebés. 

Um dos produtos de puericultura muito procurados são os leites, uma vez 

que por diversas razões as mães podem não poder dar leite materno ao seu bebé 

ou o seu leite pode não ser suficientemente nutritivo e o bebé necessitar de uma 

outra fonte de alimento. Assim é fundamental o farmacêutico estar atento às 

necessidades da mãe do bebé para fazer o melhor aconselhamento possível. 

 

 

 

5.7.  Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são instrumentos de saúde utilizados para 

prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença. Os seus mecanismos de ação 

distinguem-se dos medicamentos por não traduzirem ações farmacológicas, 

metabólicas ou imunológicas. 

São vários os dispositivos médicos presentes na Farmácia Central, entre 

os quais aparelhos de nebulização, fraldas, testes de gravidez, termómetros, 

tensiómetros, material de ortopedia, como meias de compressão, canadianas, 

colares cervicais, e materiais como compressas, pensos, ligaduras, entre outros.    
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5.8.   Produtos de uso veterinário 

Os produtos de uso veterinário são medicamentos destinados à prevenção 

e tratamento de doenças nos animais.  

Na Farmácia Central existem vários medicamentos/produtos de uso 

veterinário, nomeadamente desparasitantes, antibióticos, anti-infeciosos, pílulas 

contracetivas e vitamínicos. 

A dispensa destes medicamentos requer na sua maioria receita médica do 

veterinário, apesar de não apresentarem comparticipação. 

Na FC os produtos de uso veterinário mais vendidos são os 

desparasitantes interno e externo, as pilulas contracetivas e antibióticos. 

 

6. Medicamentos e preparação de manipulados 

Um medicamento manipulado diz respeito a “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”.[15] 

Com o avançar da tecnologia, são cada vez menos as formas 

farmacêuticas que se preparam nas farmácias comunitárias. No entanto, ainda 

continuam a ser prescritos medicamentos manipulados, de forma satisfazer as 

necessidades do utente e a tentar melhorar o efeito produzido no organismo. 

Para a produção destes medicamentos é necessário seguir as boas 

práticas especificadas na legislação, assim como o laboratório estar equipado 

com a instrumentação mínima exigida para a preparação, acondicionamento e 

controlo de qualidade de medicamentos manipulados. [16] 

Os medicamentos manipulados comparticipados constam de lista a aprovar 

anualmente por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

saúde, mediante proposta do conselho diretivo do INFARMED e são 

comparticipados em 30 % do seu preço. [17] 

O PVP do medicamento manipulado é calculado mediante o valor dos 

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

de embalagem. 

O medicamento depois de preparado deve ser acondicionado em recipiente 

indicado e rotulado após a elaboração da ficha de preparação do manipulado. No 
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rótulo deve constar, o nome do doente, a fórmula do manipulado, o número do 

lote atribuído, o prazo de validade, as condições de conservação, as instruções 

de utilização, a via de administração, a posologia, a identificação da farmácia e da 

direção técnica. 

A FC procede à preparação de poucos manipulados e sempre que recebe 

prescrições e não possui matérias-primas ou equipamentos necessários para os 

realizar, envia o pedido à Farmácia Barreiros, no Porto, a qual prepara o 

manipulado e encaminha para a farmácia. 

 

7. Farmacovigilância 

A farmacovigilância tem como objetivo melhorar a qualidade e segurança 

dos medicamentos, em defesa do utente e da saúde pública, através da deteção, 

avaliação e prevenção de reações adversas a medicamentos (RAM). [18] 

Assim o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) monitoriza a 

segurança dos medicamentos com autorização de introdução no mercado, 

avaliando eventuais problemas relacionados com RAM`s e implementando 

medidas de segurança sempre que necessário.  

É de extrema importância a comunicação das reações adversas para 

garantir uma monitorização contínua e eficaz da segurança dos medicamentos 

existentes no mercado, permitindo assim identificar novas reações adversas e 

atualizar as já anteriormente identificadas para minimizar o risco do seu 

aparecimento. 

No decurso do meu estágio não foi reportada nenhuma RAM. 

8. Cartão Saúda 

Usado por mais de dois milhões de Portugueses, o “Cartão das Farmácias” 

evoluiu. Agora chama-se “Saúda”. Este cartão saúda o que Portugal tem de 

melhor, na saúde e no bem-estar.  

Este cartão permite, tal como anteriormente, a acumulação e rebate de 

pontos em determinados MNSRM, produtos de saúde e serviços farmacêuticos. A 

FC já era aderente do antigo cartão Farmácias Portuguesas e é agora aderente 

ao cartão saúda. 
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Neste cartão os pontos para além de poderem ser rebatidos em produtos 

ou serviços, podem agora ser transformados em vales ou cheques oferta. Os 

pontos, vales e cheques oferta têm a validade de um ano a contar do final do mês 

de emissão dos mesmos. O Titular poderá criar uma Conta Família. A Conta 

Família consiste na possibilidade de agregar outros Titulares a uma única conta 

virtual, com vista a potenciar o número de pontos obtidos, até um máximo de 20 

membros. O Titular que criar a Conta Família será designado por “Chefe de 

Família” e terá o direito de admitir e remover Titulares da sua Conta Família. 

Todos os Titulares que sejam membros duma mesma Conta Família acumulam 

pontos para a mesma conta e todos podem usar esses pontos. Um Titular apenas 

poderá ser membro de uma Conta Família. A admissão e remoção de membros 

poderão ser realizadas pelo Chefe de Família na Farmácia ou através do Portal. 

Em caso de saída de um dos membros, os pontos acumulados por este membro 

permanecem na Conta Família. Em caso de dissolução da Conta Família, os 

pontos remanescentes são repartidos de igual forma por todos os membros. [19] 

 

9. Valormed  

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

tem a responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso. Resultou da colaboração entre a Indústria 

Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias em face da sua consciencialização para 

a especificidade do medicamento enquanto resíduo. [20] A FC procede à recolha 

de medicamentos e produtos e se armazenam em caixotes próprios 

disponibilizados pelos armazenistas. Depois de completos, são fechados, 

pesados e são assinados por um funcionário da farmácia, onde se coloca também 

o código da farmácia. Por fim os armazenistas vêm recolhe-los. 

 

10. Formações 

Durante o meu estágio tive o privilégio de ir a formações. As formações são 

de extrema importância pois é através delas que adquirimos um conhecimento 

mais aprofundado de determinados produtos pra alem de estarmos sempre 

atualizados devido às evoluções da indústria farmacêutica. 
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Fui a formações de dermocosmética, nomeadamente a marca A-Derma e 

também a formações da cosmética ativa e também a formações de 

bucodentários. Além destas, tive também acesso a formações nos FC que eram 

dadas pelos vendedores dos laboratórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Formação bucodentários Figura 2: Formação A-Derma 

Figura 3: Formação Cosmética Ativa 
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Quadro mensal do meu estágio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organização 

de receituário 

Conferência 

de 

encomendas 

Receção de 

encomendas 

Atendimento 

ao público 

1ºmês 
X X   

2ºmês 
X X X  

3ºmês 
X   X 

4ºmês 
X   X 

5ºmês 
X X  X 

6ºmês 
X X  X 

Figura 10: Formação 

Uriage  
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11. Trabalhos Desenvolvidos 

Durante o meu estágio na FC realizei algumas atividades. Os temas foram 

escolhidos de acordo com a população da cidade onde a farmácia estava inserida 

e discutidos com a diretora da farmácia. Os temas desenvolvidos foram a Saúde 

Oral em geral, a Diabetes Mellitus e a saúde do viajante. 

Estas atividades têm como objetivo informar, alertar e educar a população 

sobre regras básicas para se obter sucesso em cada uma das temáticas. Para tal 

foram elaborados panfletos, cartazes e um rastreio para a população. 

Abaixo encontra-se a Tabela 1 com o cronograma das atividades 

desenvolvidas: 

 

 

Saúde oral - A sua importância  Dia 20 de Maio 

Rastreio Diabetes Mellitus Dia 26 de Junho 

Saúde do viajante – Alertas  Dia 22 de Julho 

 

 

11.1  Saúde oral 

 

Durante o meu estágio na FC decidi realizar uma atividade sobre a 

importância da saúde oral, não tendo um público-alvo específico mas sim 

abranger todas as idades. Para divulgar este tema decidi, em conjunto com a 

diretora da farmácia, realizar um panfleto (Anexo 1). Este foi efetuado com o 

objetivo de informar e esclarecer relativamente à importância da higiene oral e a 

forma como ela pode interferir no dia-a-dia das pessoas. Para além disso, teve 

também como objetivo dar a conhecer a fisiologia/estrutura do dente e a evolução 

da arcada dentária ao longo da vida. 

Nesta atividade comecei por explicar o porquê da existência dos dentes. 

Afinal os dentes servem para rir, para mastigar, para falar, para beijar, para 

brincar, para conversar e para nos dar auto estima. [21],[22] 

Mas afinal “o que é uma boa higiene oral?”. A higiene oral é o processo que 

resulta da remoção eficaz dos restos alimentares dos dentes e que dificulta o 

desenvolvimento das bactérias que os destroem e lhes provocam doenças como 

Tabela 1: cronograma das atividades realizadas 
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cáries e as gengivites. [22] A higiene oral deve estar presente desde o nascimento 

dos primeiros dentes, de forma a eliminar a placa bacteriana que se vai formando. 

Uma dieta equilibrada e adequada contribui também para uma saúde oral eficaz. 

Os alimentos que têm um elevado teor de açúcares e amidos contribuem muito 

para a produção dos ácidos que formam a placa bacteriana que ataca o esmalte 

dos dentes. Com o passar do tempo, esses ácidos destroem o esmalte, formando 

a cárie. Os dentes são mais suscetíveis à cárie dentária logo que nascem porque 

ainda não atingiram a sua maturação completa. Por outro lado, os dentes molares 

e pré-molares apresentam uma forma mais irregular, com sulcos e fissuras, 

permitindo que os restos alimentares se alojem mais facilmente e durante um 

maior período de tempo nesses locais. Estes fatores, associados a uma maior 

dificuldade de escovagem destes dentes, por se localizarem mais atrás, podem 

facilitar a acumulação de bactérias e restos alimentares e, como tal, o 

desenvolvimento precoce de lesões de cárie. O processo de cárie é geralmente 

lento e o início é marcado pelo aparecimento de uma mancha branca na 

superfície do esmalte que ao progredir leva à formação de uma pequena 

cavidade. Através desta, as bactérias rapidamente atingem a dentina que é um 

tecido menos duro que o esmalte, sendo, por isso, mais facilmente dissolvido 

pelos ácidos produzidos pelas bactérias.  

Durante as fases iniciais da doença (cavidades pequenas) não são 

detetados sintomas significativos. No entanto, em fases mais avançadas 

(cavidades mais profundas) as queixas podem passar por um desconforto com 

aumento de sensibilidade e mau hálito, até situações mais complicadas com dor 

na presença de diferentes tipos de estímulos (quente, frio ou doce), ou mesmo o 

aparecimento de uma dor espontânea muito intensa. Nestes casos, a cárie atingiu 

a dentina, originando sintomas cada vez piores à medida que vai ficando mais 

profunda (Figura 4). [23] 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4: Desenvolvimento de cáries nos dentes 
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Quanto à odontogénese, a primeira dentição é constituída por 20 dentes, 

designados por “dentes de leite ou decídua”. Esta está presente dos 2 aos 6 anos 

sendo constituída por 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares. Dos 7 aos 12 anos existe 

a dentição mista, ou seja, há a coexistência de dentes de leite e definitivos. Nesta 

faixa etária aparece o primeiro molar definitivo que está sujeito a um maior 

desgaste. a partir dos 12 anos, a arcada dentária já é constituída por 32 dentes 

definitivos, sendo 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares.[24] 

A ida ao médico dentista deve ser feita pelo menos uma vez por ano e desde 

o nascimento do 1º dente, para prevenir qualquer desenvolvimento de doença nos 

dentes ou nas gengivas, embora o aconselhável seja uma visita de seis em seis 

meses. 

A higiene oral abrange todas as idades. Ao longo de toda a vida deve ser 

realizada uma boa higiene oral. É importante estimular e ensinar os cuidados 

corretos da higiene oral desde o início do desenvolvimento da arcada dentária. 

Devem ser executados suaves movimentos de rotação sobre cada face dentária e 

em todas as faces, seguindo uma sequência de dente a dente.  

Os cuidados a ter para se obter uma correta higiene da cavidade oral consiste 

em escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia, sendo que uma delas seja, 

obrigatoriamente antes de deitar. [25] Utilizar sempre um dentífrico com 1.000 a 

1.500 ppm de fluor, que ajuda no fortalecimento dos dentes e ajuda a prevenir a 

cárie dentária. Deve-se também utilizar uma escova de tamanho adequado. 

Normalmente as escovas dentárias devem ter uma cabeça pequena e serem 

macias ou médias para evitar lesões sobre os dentes e gengivas. Normalmente 

as escovas devem ser trocadas de três em três meses. A partir dos oito anos, é 

aconselhável a utilização de fio ou fita dentária para retirar restos de alimentos e 

bactérias dos espaços que existem entre os dentes e entre estes e as gengivas. 

O seu uso deve ser executado antes da escovagem, para que a ação protetora do 

dentífrico seja mais prolongada. Nas crianças o ato da higiene oral deve ser 

supervisionado pelos pais, dando especial atenção à quantidade de dentífrico 

colocado na escova devido a possibilidade de ingestão do mesmo. Atualmente as 

escovas já têm um pequeno desenho no centro da cabeça que corresponde à 

quantidade de dentífrico a usar.[24] A higiene oral na criança ajuda a prevenir o 

aparecimento de cáries precoces de infância. Várias medidas são importantes na 

prevenção de lesões de cárie na infância:  
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-Promover a amamentação materna pelo menos até aos 4-6 meses de 

idade; 

-Colocar apenas leite ou água no biberão e oferecer à criança sobretudo 

durante o dia e nunca quando esteja a dormir; 

-Não colocar líquidos açucarados no biberão nem na chupeta; 

-Logo que os primeiros dentem apareçam, promover a sua higiene com 

uma gaze, dedeira ou escova macia, idealmente após as refeições.[26] 

Nesta atividade dei também a demonstrar como se realiza uma correta 

escovagem. Deve ser realizada com movimentos circulares na parte lateral ou 

anterior, enquanto na superfície mastigatória devem ser movimentos de vaivém. 

[22] 

Durante a formação e aos clientes que trouxessem crianças era dada uma 

amostra de dentífricos adequados as idades para incentivar os mais pequenos de 

efetuarem a sua escovagem diária, bem como um panfleto (Anexo 1) que 

abordava a sua importância e ensinava a técnica de escovagem. 

 

 

11.2  Rastreio Diabetes Mellitus 

 

Esta atividade foi proposta pois a maioria dos utentes que recorria à FC era 

diabético. Para além disso a Diabetes Mellitus é a doença do século XXI: 

 Em 2013 estima-se a existência de 382 milhões de pessoas com diabetes. 

 O número de pessoas com Diabetes tipo 2 está a aumentar em todos os 

países.  

 A maior parcela de pessoas com diabetes tem idades compreendidas entre 

os 40 e os 59 anos.  

 Existem 175 de milhões de pessoas com diabetes que desconhecem que 

possuem a doença.  

 A diabetes provocou 5,1 milhões de mortes em 2013.  

 Mais de 79 mil crianças e jovens desenvolveram diabetes tipo 1 em 2013. 

 Mais de 21 milhões de nascimentos foram afetados, durante o período de 

gravidez, por hiperglicemia materna (84% por diabetes gestacional e 16% 

por diabetes prévia à gravidez).. [27],[28] 
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Mas afinal o que é esta doença? A Diabetes é uma doença crónica que se 

caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar (glucose) no sangue e pela 

incapacidade do organismo em transformar toda a glucose proveniente dos 

alimentos. À quantidade de glucose no sangue chama-se glicemia e quando esta 

aumenta diz-se que o doente está com hiperglicemia. [29] 

Existem três tipos de Diabetes Mellitus: 

 Diabetes Tipo 2 (Diabetes não Insulinodependente) – É a mais frequente 

(90 por cento dos casos). O pâncreas produz insulina, mas as células do 

organismo oferecem resistência à ação da insulina. Este tipo de diabetes 

aparece normalmente na idade adulta e o seu tratamento, na maioria dos 

casos, consiste na adoção duma dieta alimentar, por forma a normalizar os 

níveis de açúcar no sangue. Recomenda-se também a atividade física 

regular. Caso não consiga controlar a diabetes através de dieta e atividade 

física regular, o doente deve recorrer a medicação específica e, em certos 

casos, ao uso da insulina.  

 Diabetes Tipo 1 (Diabetes Insulinodependente) – É mais rara. O pâncreas 

produz insulina em quantidade insuficiente ou em qualidade deficiente ou 

ambas as situações. Como resultado, as células do organismo não 

conseguem absorver, do sangue, a glucose necessária, ainda que o seu 

nível se mantenha elevado e seja expelido para a urina. Contrariamente à 

diabetes tipo 2, a diabetes tipo 1 aparece com maior frequência nas 

crianças e nos jovens, podendo também aparecer em adultos e até idosos. 

Não está diretamente relacionada, como no caso da diabetes tipo 2, com 

hábitos de vida ou de alimentação errados, mas sim com a manifesta falta 

de insulina. Os doentes necessitam de uma terapêutica com insulina para 

toda a vida. 

 Diabetes Gestacional - Surge durante a gravidez e desaparece, 

habitualmente, quando concluído o período de gestação. No entanto, é 

fundamental que as grávidas diabéticas tomem medidas de precaução 

para evitar que a diabetes do tipo 2 se instale mais tarde no seu 

organismo. A diabetes gestacional requer muita atenção, sendo 

fundamental que, depois de detetada a hiperglicemia, seja corrigida com a 

adoção duma dieta apropriada. Quando esta não é suficiente, há que 
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recorrer, com a ajuda do médico, ao uso da insulina, para que a gravidez 

decorra sem problemas para a mãe e para o bebé. Uma em cada 20 

grávidas pode sofrer desta forma de diabetes. [29],[30] 

A diabetes é diagnosticada se: 

 Glicémia em jejum ≥ 126 mg/dl (7 mmol/l) – com um período  de jejum de 

pelo menos 8 horas; 

ou 

 Sintomas de hiperglicémia (poliúria, polidipsia ou perda de peso 

inexplicada) e glicémia casual ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/l). [31],[32] [33] 

(Conforme se demonstra na Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 : Valores de referência para a glicémia 

 

As pessoas com diabetes podem ter uma série de complicações, devido à 

ausência de um controlo rigoroso, nomeadamente da glicemia, tensão arterial e 

dos lípidos, e da vigilância periódica dos órgãos mais sensíveis junto dos 

profissionais de saúde. 

As principais complicações são: [30] 

  -Hipoglicemia; 

  -Hiperglicemia; 

  -Retinopatias que podem resultar em cegueira; 

  -Hipertensão arterial; 
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  -Lesões nos pés, o que pode dar origem ao designado pé do 

diabético; 

  -Nefropatias; 

  -Neuropatias; 

  -Infeções urinárias. 

Para a diabetes estar bem controlada é necessário manter os níveis de 

glicémia no sangue dentro dos valores de referência. Para tal é muito importante 

que a pessoa com diabetes procure estabelecer uma harmonia entre: 

  -Medicação; 

  -Alimentação - Saudável e equilibrada, fazendo pequenas refeições 

várias vezes ao dia; 

  -Atividade física - A prática de exercício físico baixa o nível de 

glucose no sangue através do aumento da captação da glucose pelas células 

musculares, sem aumento da quantidade de insulina necessária. Isto deve-se ao 

facto de ocorrer um maior consumo de glucose pelos músculos durante a prática 

de exercício físico. Após a prática de exercício físico, a sensibilidade à insulina a 

nível muscular manter-se-á aumentada durante 1 a 2 dias, implicando um risco 

acrescido de hipoglicemia durante as 24 horas seguintes. [34] 

Estes três elementos dependem entre si e todos juntos constituem a melhor forma 

de viver bem com a diabetes. A aquisição de um estilo de vida saudável tornará a 

pessoa mais feliz e confiante na sua própria capacidade de gerir a diabetes. [30] 

Quanto à medicação de um diabético depende de pessoa para pessoa. Não 

há um padrão de medicamentos que se possa usar em qualquer doente. A 

insulina é uma hormona fabricada nas células beta do pâncreas, nas Ilhotas de 

Langerhans, e usada no tratamento da diabetes. Em que situações e porquê o 

uso da insulina?  

 A insulina é usada na diabetes tipo 1, pois há uma destruição massiva das 

células do pâncreas que produzem esta hormona.  

 Em algumas pessoas com diabetes tipo 2, pois o pâncreas pode ser capaz 

de produzir insulina, mas o organismo torna-se facilmente resistente à sua 

ação, forçando-o a trabalhar cada vez mais até que a insulina produzida 

deixa de ser suficiente. 

O tratamento com insulina é feito através de injeção na gordura por baixo da 

pele (subcutânea). Como é injetada, é necessário que o doente tenha atenção ao 
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modo como a usa. A insulina pode ser injetada na região abdominal, nas coxas, 

nos braços e nas nádegas. É importante que haja rotação dos locais onde se 

administra a injeção, evitando a formação de nódulos, para que estes não 

interferiram na absorção da insulina.[30] 

Quanto aos antidiabéticos orais (Tabela 2), são comprimidos usados na 

diabetes tipo 2 que, juntamente com uma alimentação correta e com atividade 

física, vão ajudar a controlar a glucose no sangue. Os antidiabéticos orais podem 

ser usados sozinhos ou em associação, consoante a prescrição médica. Pode ser 

também necessário o tratamento de comprimidos e de insulina em simultâneo – 

terapêutica mista.[30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia agendado os rastreios desenvolvidos foram realizados de forma 

individual para esclarecer melhor o utente quanto à sua patologia e estilos de vida 

de modo a controlar o índice glicémico e evitar complicações mais graves e 

também esclarecer dúvidas que os utentes pudessem ter. 

A adesão por parte dos utentes foi significativa. Nos dois dias anteriores 

colocou-se uma folha (Anexo 3) nas montras da farmácia para informá-los que 

estaria no dia 26 de Junho a haver um rastreio gratuito para diabéticos e para 

CLASSE SUBSTÂNCIA 

Inibidores das alfa-

glucosidases 

Acarbose 

Biguanidas Metformina 

Glitazonas Pioglitazona 

Sulfonilureias Glibenclamida 

Glicazida  

Glipizida  

Meglitinidas Nateglinida  

Inibidores da DPP-4 Sitagliptina  

Vildagliptina  

Tabela 2: Antidiabéticos orais 
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utentes que quisessem apenas verificar se o seu nível glicémico estava dentro 

dos parâmetros normais. No dia do rastreio para além dos conselhos dados 

também foi dado a cada utente que fizesse a medição um panfleto (Anexo 2) que 

explicava o que era a diabetes, quais os seus sintomas e alguns conselhos para o 

dia-a-dia de modo a que o nível de glucose ficasse controlado e de modo a evitar 

complicações severas. 

O rastreio foi realizado na sala dos testes pois está devidamente equipada 

com tudo o que é necessário. 

Dos utentes que participaram no rastreio a maior parte era diabético. 

Contudo também apareceram pessoas sem a patologia para verificarem se o 

nível glicémico estava correto e para esclarecerem mais dúvidas, principalmente 

sobre estilos de vida. Dentro destes pacientes nenhum apresentou valores acima 

dos de referência, estavam normais. 

 

 

11.3  Saúde do viajante  

 

Atualmente as viagens são uma constante na nossa sociedade. Na zona 

onde a FC estava inserida havia muitos utentes que viajavam não só em serviço 

mas também em lazer e vinham a farmácia pedir conselhos principalmente para 

prevenção de picadas, enjoos, gastroenterites, etc. No entanto alguns utentes 

perguntavam a nós, aos farmacêuticos, se para o destino que iam era necessário 

ir a uma consulta mais dirigida a viagens. 

Foi por estes motivos que então, em conjunto com a diretora técnica da FC, 

se decidiu elaborar panfletos (Anexo 4) de modo a informar as pessoas que há 

consultas para os viajantes, para que serve, quando ir e conselhos especiais 

nomeadamente com o idoso, diabéticos e grávidas.  

As viagens internacionais podem produzir no viajante mudanças físicas 

associadas ao ambiente que podem perturbar de forma significativa o seu 

equilíbrio. A súbita exposição a mudanças de altitude, humidade, temperatura e 

agentes microbianos podem alterar o estado de saúde do viajante. O stress, a 

fadiga das viagens longas, a idade, o estado de saúde, o destino e o tempo de 

permanência são também fatores dos quais depende o bem-estar do viajante. Um 
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planeamento atempado da viagem que inclua medidas de prevenção adequadas 

permite minimizar os riscos associados às viagens. [35] 

Mas então para que serve a consulta de saúde do viajante? Sempre que 

pretende viajar para fora da Europa deve dirigir-se a uma consulta de saúde do 

viajante. Se viaja com a família, designadamente com crianças e idosos, tenha 

em atenção aos cuidados especiais de que necessitam. 

As consultas de saúde do viajante são efetuadas por médicos especialistas 

em doenças infecciosas e em medicina tropical (componente viagens).[36] 

As consultas de saúde do viajante permitem:[36] 

 Aconselhar as medidas preventivas a adotar antes, durante e depois da 

viagem. Estas medidas incluem a vacinação, medicação preventiva da 

malária, informação sobre higiene individual, cuidados a ter com a água e 

os alimentos que se ingerem, e outros aspetos para que deve estar alerta 

quando viaja. Também lhe podem ser fornecidas informações sobre a 

assistência médica e segurança no país de destino e aconselhamento 

sobre a farmácia que o viajante deve levar consigo; 

 Avaliar as condições de saúde do viajante antes da viagem, 

nomeadamente grávidas, crianças, idosos, indivíduos com doenças 

crónicas sob medicação, entre outros; 

 Prestar assistência médica após o regresso, diagnosticar problemas de 

saúde possivelmente contraídos durante a viagem, e para efetuar o 

controlo periódico de indivíduos que passam temporadas prolongadas em 

países ou regiões onde o risco de contrair doenças é elevado. 

 Administrar vacinas, incluindo a da febre amarela, e passar o respetivo 

certificado internacional.  

As vacinas a recomendar dependem de: [37] 

• Local de destino  

• Duração da estadia  

• Doenças coexistentes  

• Contraindicações da Vacinação  

• Efeitos adversos  

• Duração da imunidade  

• Tempo disponível antes da viagem  

• Profissão  
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• Idade  

• Sexo  

• Custo da Vacina 

É precisamente para aconselhar e informar que existem as consultas de 

saúde do viajante. 

No entanto, o Regulamento Sanitário Internacional em vigor estipula que a 

única vacina que poderá ser exigida aos viajantes na travessia das fronteiras é a 

vacina contra a febre amarela. No entanto, alguns países não autorizam a entrada 

no seu território sem o comprovativo de vacinação contra outras doenças. É o que 

acontece com a vacina contra a doença meningocócica, imposta pela Arábia 

Saudita aos peregrinos que se dirigem a Meca. A Arábia Saudita exige ainda, 

como outros países, a vacina contra a poliomielite, a quem é proveniente de um 

dos quatro países onde o vírus é endémico (Afeganistão, Nigéria, Paquistão e 

Índia).[38],[39] 

A recomendação das vacinas está ainda dependente de aspetos 

epidemiológicos no local de destino do viajante. Quando existem surtos 

epidémicos, torna-se necessário reajustar rapidamente as recomendações de 

vacinação. 

Essas novas recomendações são retiradas logo que normaliza a situaçã

o epidemiológica. [38] 

Os principais riscos para o viajante provem: [40] 

 Insetos e outros artrópodes: Estão, normalmente, associadas ao 

ecoturismo e ao turismo rural, mas podem também ocorrer em áreas 

urbanas. Nestes casos: 

o Utilizar roupas que protejam contra picadas de insetos: camisas de 

mangas compridas, calças e sapatos fechados;  

o Aplicar repelente à base de DEET (dietil-toluamida) nas áreas 

expostas da pele. O uso de repelente é contraindicado para crianças 

menores de dois anos de idade;  

o Para crianças entre 2 e 12 anos de idade o repelente dever ter 

concentração máxima (de DETT) de 10%;  

o Para maiores de 12 anos o repelente deve ter concentração (de 

DETT) igual ou superior a 30% 

http://www.vacinas.com.pt/doencas-evitaveis-por-vacinacao/febre-amarela/
http://www.vacinas.com.pt/doencas-evitaveis-por-vacinacao/doenca-meningococica/
http://www.vacinas.com.pt/doencas-evitaveis-por-vacinacao/poliomielite/
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o O produto deverá ser reaplicado caso a pessoa se molhe ou 

transpire excessivamente e deve ser utilizado depois da aplicação 

do protetor solar; 

 Da ingestão da água e alimentos contaminados: Um problema comum em 

viagem é a diarreia causada pela ingestão de alimentos ou água 

contaminados. Deve-se estar sempre atento à natureza e à qualidade 

daquilo que se ingere e se oferece às crianças. Observar as medidas 

básicas de higiene e as seguintes recomendações:  

o Lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, 

principalmente antes de ingerir alimentos, após utilizar edifícios 

públicos ou visitar mercados ou locais de muito fluxo de pessoas;  

o Beber somente água mineral engarrafada. Se não for possível, tratar 

a água disponível com Hipoclorito de sódio a 2,5%, colocando 2 

gotas num litro de água e aguardar 30 minutos antes de consumir;  

o Evitar adicionar gelo nas bebidas;  

o Assegurar que o alimento está bem cozido, frito ou assado;  

o Ficar atento à temperatura dos alimentos expostos para venda; 

o Evitar o consumo de frutos do mar crus;  

o Moluscos e crustáceos podem conter toxinas que permanecem 

ativas mesmo após a cocção;  

o Não consumir leite nem seus derivados crus. 

 

A consulta do viajante deve acontecer cerca de um mês antes da viagem, 

para que a imunização da(s) vacina(s) comecem a fazer efeito. No entanto, o 

viajante deve marcar a consulta com antecedência, pois esta está sujeita a 

marcação e nem sempre é imediato. Ou seja, idealmente a marcação deve 

ocorrer seis a oito semanas antes para não se correr nenhum tipo de risco. 

Os Centros de Vacinação Internacional atendem utentes de qualquer região 

do país desde que portadores de prescrição médica onde conste as vacinas a 

administrar. A vacinação contra a febre amarela é efetuada apenas em Centros 

de Vacinação Internacional do SNS (Figura 6). [37] 
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 Na consulta do viajante também se alerta para cuidados especiais com 

grupos de risco como as gravidas, os idosos, os imunodeprimidos e os diabéticos.  

No caso do idoso, por exemplo, antes de viajar deve-se fazer avaliação 

clinica do estado geral de saúde, atender às contraindicações da viagem em 

avião (enfarte do miocárdio, acidente vascular cerebral, glaucoma,etc), deve 

fazer-se acompanhar da sua terapêutica de acordo com a prescrição do seu 

médico, pelo que uma visita ao seu médico, antes de viajar, é aconselhada. 

No caso da grávida, o conhecimento do grupo sanguíneo da grávida é 

importante para uma eventual situação de emergência, a idade gestacional é um 

fator que limita a viagem em avião. Para voos internacionais, o limite permitido é 

de 35 semanas de gestação, e preferencialmente com atestado médico. A grávida 

apresenta maior chance de tromboses. Por esta razão, durante um voo de longa 

duração, aconselhar a grávida a caminhar no avião, para prevenir episódios de 

trombose, as viagens marítimas podem intensificar náuseas e vómitos próprios da 

gravidez e tornar a viagem desconfortável. [41] 

O panfleto desenvolvido apresenta este tema desenvolvido no relatório. Nos 

dias a seguir à entrega do panfleto, houve utentes a chegar a FC a dizerem que 

ficaram em alerta para a consulta do viajante e que aprenderam alguns cuidados 

Figura 6: Centros de vacinação internacional 
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a ter aquando da viagem. Para além disso demonstraram interesse em transmitir 

a palavra a familiares e amigos. 
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11.4  Conclusões Finais 

 

O estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas corresponde a 

uma das partes mais importantes do curso. O estágio na FC foi muito importante 

para a minha formação académica. 

Após este estágio concluo que é minha obrigação tentar sempre responder 

de forma correta, e o mais cientificamente possível, a todas as questões que me 

são colocadas, para assim satisfazer todas as necessidades da população a que 

sirvo. Neste sentido, a profissão de farmacêutico comunitário, é extremamente 

desafiante a nível científico e compensador a nível pessoal. Uma vez que todas 

as ações e todas as palavras proferidas têm uma consequência, que é 

rapidamente visível.  

O farmacêutico comunitário tem um papel não apenas como profissional de 

saúde, mas também como gestor, contabilista, entre outras áreas. Através do 

estágio na FC aprendi novas realidades e novos conceitos, que de certeza, me 

serão muito uteis no futuro, e que me enriqueceram como farmacêutica. 
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[40] Guia do viajante. Acessível em http://www.anvisa.gov.br [acedido a 24-

08-2015] 

[41] Aula de saúde pública 2014-2015 ministrada na FFUP 
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Anexo 1: panfleto de saúde oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2: panfleto do rastreio da Diabetes Mellitus 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 3: Anúncio do rastreio da Diabetes Mellitus 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo 4: panfleto da consulta do viajante 

 

 



 
 

 
 

 


