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Resumo 

 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas culmina num estágio curricular com a 

duração de 6 meses. O estágio é o primeiro contacto do estudante com a realidade de uma farmácia 

comunitária, e é caracterizado por uma forte componente prática, auxiliando desta forma a aplicação 

de todo o conhecimento teórico adquirido ao longo dos cinco anos e, além disso, deve ser visto como 

mais uma unidade curricular, ou seja, como uma disciplina de aprendizagem. Este relatório de estágio 

condensa todo o conhecimento adquirido após 6 meses de estágio em farmácia comunitária, onde me 

foi possível contactar diariamente com uma parte mais organizacional e de gestão e também com a 

prestação de cuidados de saúde, de aconselhamento farmacêutico e de dispensa de medicamentos.  

Este relatório está dividido em duas partes distintas: a primeira, onde são descritas todas as 

atividades desenvolvidas no âmbito da farmácia comunitária, e uma segunda parte de pesquisa 

científica, no meu caso acerca de antitússicos, e descrição, acompanhada de casos de estudo, de um 

serviço prestado na Farmácia de Coimbrões aos utentes, o Medical Dispenser®. 
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1ª Parte 

1 Farmácia de Coimbrões 

 

 Localização 

 

A Farmácia de Coimbrões (FC) (Anexo 1) localiza-se na rua Domingos de Matos, no número 

680, no lugar conhecido como Coimbrões, pertencente à freguesia de Santa Marinha, concelho de 

Vila Nova de Gaia e distrito do Porto. A farmácia encontra-se na parte inferior de uma casa 

habitacional e possui duas portas metálicas com vidro embutido - uma mais à direita para o acesso 

dos utentes, equipada com um postigo para o atendimento noturno, e uma mais à esquerda para os 

funcionários e para receção de encomendas, estando ambas voltadas e diretamente em contacto com 

o passeio pedestre. 

 

 Utentes 

 

Visto a FC já contar com mais de cem anos de história, grande parte dos utentes são pessoas 

já conhecidas e fidelizadas com a farmácia há muitos anos. Tendo em conta esta situação, o 

atendimento é sempre personalizado, havendo uma relação de proximidade farmacêutico-utente, pelo 

que fui desde sempre instruído a apresentar uma postura de empatia com o cliente, cumprimentando-

o sempre no início e no fim do atendimento. Como existe este tipo de relação, quando não existe um 

produto em stock, ou quando está esgotado, os utentes não se importam de passar na farmácia noutra 

hora, ou noutro dia, a levantar o produto. Além disso, e como a maior parte das receitas é prescrita 

segundo a Denominação Comum Internacional (DCI), tentamos ter sempre em atenção qual o 

laboratório do medicamento cuja pessoa está habituada a comprar, para assim, este não confundir as 

embalagens, o que pode levar, por exemplo, a duplicação de doses ou à não toma. 

Perto da Farmácia encontram-se lares de terceira idade, escolas primárias, bairros sociais e 

instituições de solidariedade, pelo que tive oportunidade de contactar com uma grande variedade de 

clientes, aprendendo assim a adaptar o discurso e o atendimento a cada caso. Além disso, muitos 

utentes não possuem grande poder económico pelo que na FC existe o sistema de crédito para alguns 

clientes, que quando recebem os seus ordenados ou reformas pagam as dívidas existentes na 

farmácia, que foram acumuladas durante o mês anterior. Quanto aos que não usufruem deste serviço, 

e que não têm poder económico, apesar de o aconselhamento ser feito da melhor forma e explicados 

os produtos ou produto que a pessoa deve comprar para resolver a sua situação, por vezes só 

conseguem levar alguns, ou apenas atentam na explicação, pedem conselhos e acabam por não poder 
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comprar nada, e quando se trata do aviamento de receitas médicas com vária medicação, usualmente, 

compram apenas a indicada para o problema que julgam mais incomodativo. 

 

 Horário e recursos humanos 

 

Quanto ao horário de funcionamento, a FC encontra-se aberta de segunda a sábado das 9h00 

às 20h00, com pausa para almoço das 13h00 às 14h00. O descanso semanal é aos domingos, 

encontrando-se a farmácia encerrada neste dia. A farmácia entra também no sistema de rotatividade 

de dias de serviço, sendo este realizado de 22 em 22 dias. Nos dias de serviço, a farmácia encontra-

se aberta ao público 24h por dia, sabendo que após as 20h é necessário tocar à campainha para que a 

porta seja aberta e os utentes entrem na farmácia, pois apesar de existir um postigo incluído na porta, 

existe confiança suficiente nos utentes para permitir a sua entrada na farmácia, sendo assim possível 

um atendimento mais pessoal. 

A FC está organizada de maneira a que cada funcionário desempenhe determinadas funções, 

tendo em conta as suas competências, assegurando o normal funcionamento da farmácia. Assim, 

atualmente, a equipa de trabalho é constituída por 6 pessoas: 

 Doutora Carla Ferreira – diretora técnica (DT); 

 Doutora Maria de Lurdes Costa – farmacêutica, responsável por regularizar devoluções, de 

encomendar e tratar da documentação de manipulados e regularizar a entrada de medicamentos 

psicotrópicos na farmácia, bem como o atendimento aos utentes; 

 Senhor Vítor Rajão e Senhor Domingos Ferreira – técnicos de farmácia, responsáveis pelo 

atendimento ao utente, avaliação do stock existente, preparação de encomendas, entrega de 

medicamentos em casa e verificação, correção e entrega do receituário; 

 Senhor Vítor Ferreira e Dona Olinda Felgueiras – indiferenciados, responsáveis pela entrada de 

encomendas, verificação de stock, organização dos medicamentos na parte de armazém, 

movimentação de stock, reposição de stock e realização de devoluções. 

 

 Espaço físico da farmácia 

 

A FC possui no seu exterior a cruz verde que permite iluminação e identificação da farmácia 

de forma visível, pelo que vai de acordo às Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) para a farmácia 

comunitária [1], redigidas pela Ordem dos Farmacêuticos. Existe também do lado exterior uma 

montra destinada à exposição de certos produtos, que normalmente é montada por uma empresa 

especializada. Além disto é possível visualizar na porta de entrada de utentes uma folha que indica 

as farmácias de serviço, a sua morada, horário de funcionamento e contacto, que é alterada todos os 

dias.  
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Ao entrar na farmácia, é possível observar um corredor até à zona de atendimento (Anexo 2), 

onde existem cadeiras destinadas aos utentes que esperam pelo atendimento, sendo este corredor 

delimitado por prateleiras, onde se encontram dispostos lineares com produtos cosméticos, de 

higiene, de puericultura, e alguns produtos de parafarmácia (como por exemplo soro fisiológico em 

unidoses). A zona de atendimento é constituída por um balcão que contém quatro postos de trabalho, 

dos quais faz parte um computador, uma impressora, teclado e rato e um leitor ótico de códigos de 

barras. Existe também uma divisão localizada junto ao balcão (Anexo 3), onde são realizados os 

testes bioquímicos, a medição da pressão arterial, o primeiro curativo (situações de feridas recentes 

em que as pessoas se dirigem à farmácia antes de procurarem assistência noutro local) e onde o utente 

pode conversar em particular com os funcionários, se assim o entender. É também nesta divisão onde 

o funcionário descansa quando há dias de serviço e onde existem cacifos individuais para os 

pertences pessoais dos funcionários. Há também uma área à vista dos clientes, por trás do balcão, 

onde estão expostos certos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), alguns 

dispositivos médicos (DM) e alguns produtos cosméticos; é possível visualizar por cima desta área 

uma placa com o nome da DT, que é um dos aspetos delegados pelas BPF, bem como do lado direito 

da mesma área a indicação da existência de um livro de reclamações [1].  

Num espaço mais interior, normalmente apenas frequentado pelos funcionários, temos as 

gavetas e armários onde são guardados os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) (Anexo 

4). Existe também uma divisão, o “armazém” (Anexo 5), com um posto de trabalho composto com 

os mesmos instrumentos que os postos de atendimento, onde é feita a parte de gestão da farmácia 

(entrada de encomendas, realização de devoluções,…). Esta parte da farmácia contém também vários 

armários e prateleiras, que garantem condições de iluminação, ventilação e humidade adequadas [1], 

e servem para arrumar todos os produtos já mencionados anteriormente que não têm lugar junto ao 

stock normal bem como produtos sazonais, e onde se encontra grande parte da documentação da 

farmácia e também manuais como o Prontuário Terapêutico. É também neste espaço que se encontra 

um frigorífico onde são guardados os medicamentos com condições de armazenamento especial, os 

designados termolábeis (cujo armazenamento tem que ser feito em condições de temperatura até o 

máximo de 8ºC).  

No que diz respeito às normas de segurança, a FC possui um circuito fechado de 

videovigilância, extintores devidamente sinalizados e sujeitos a inspeção periódica e também 

indicações de saída. Por fim, a farmácia dispõe também de um gabinete pertencente à direção técnica 

e de instalações sanitárias. 
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2 Gestão da Farmácia 

 

 Sistema informático 

 

O sistema informático disponível na FC é o WinPhar©, da empresa Simphar, SA. Trata-se de 

um sistema bastante intuitivo, sendo fundamental para o bom funcionamento da farmácia, pois é ele 

que permite realizar todas as ações diárias, como o atendimento, a receção e preparação de 

encomendas, realização e regularização de devoluções, gestão de stock, verificação de prazos de 

validade, entre outras ações. Além disto, é um sistema que permite uma incrível rastreabilidade de 

processos, pois cada utilizador é munido de um login e de uma password, que deve introduzir para 

realizar qualquer tipo de ação, pelo que é fácil de detetar quem a realizou. Permite, além do já 

enunciado, fazer um balanço de vendas por produto, por utilizador, fazer médias de movimentos por 

hora, por terminal e por dia, colocar avisos e sugestões possíveis de visualizar durante a venda e 

consultar as informações disponíveis no Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, I. P. 

(INFARMED) acerca de medicamentos – tudo isto trás vantagens na gestão da farmácia e na 

motivação dos seus colaboradores. Possui uma linha de apoio disponível 24h que permite a resolução 

de problemas através de controlo remoto do terminal principal da farmácia. A FC é visitada 

periodicamente por um técnico pertencente à empresa, que se disponibiliza a resolver todos os 

problemas existentes, esclarecer as dúvidas relativas ao programa e que se encontra disponível para 

ouvir sugestões por parte de quem trabalha diariamente com o programa, para que assim este possa 

sofrer constantes atualizações com melhorias. O WinPhar© encontra-se instalado em todos os 

computadores existentes na farmácia, sendo um deles, o terminal zero, que se encontra no 

“armazém”, o posto que deve ser ligado primeiramente para sofrer atualizações (relativas ao próprio 

sistema e também informações ligadas ao INFARMED, como por exemplo, atualizações de preços 

e de percentagem de comparticipações) e desligado em último lugar, na opção de encerrar o dia que 

vai permitir, por autorização da DT, o envio de informações relativas às estatísticas da FC 

diretamente à IMS Health. 

 

 Gestão de stock 

 

Nos dias que correm, uma eficiente gestão de stock é imperativa para o bom funcionamento 

da farmácia, bem como para o controlo de despesas. Esta gestão serve para evitar perdas de dinheiro 

investido e gastos desnecessários, sendo que a DT, que é a responsável pelas compras, tem em conta 

a sazonalidade dos produtos, e, com o auxílio do Winphar©, a quantidade existente, o volume de 

compras dos utentes e ainda mais as promoções e condições dos fornecedores, conseguindo assim 

avaliar o que comprar e quanto comprar, para fomentar o lucro da farmácia. 
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 Além do ponto de vista económico, a atualização e correta manutenção de stock permite 

também aumentar a produtividade da farmácia, reduzindo o tempo desperdiçado aquando do 

atendimento para conferir a existência do produto, pois caso este esteja devidamente atualizado é 

possível, com o uso do programa informático, consultar o stock atual e informar o cliente da 

existência ou não do que este procura. Assim, existem alguns passos cruciais a tomar para garantir 

uma correta gestão do stock: 

 aquando da receção de uma encomenda é possível visualizar no programa, ao dar entrada dos 

produtos, a quantidade existente no stock, pelo que se deve ter em atenção se a quantidade está 

correta; 

 regularizar as devoluções (que é algo que explicarei mais abaixo) permite também regularizar o 

stock, pois, após regularização, o produto devolvido é trocado por outro, por um idêntico ou 

então é dada baixa do mesmo, atualizando assim a quantidade de produto existente; 

 estar atento aos produtos em reserva, que são os produtos que durante o atendimento não 

existiam em stock e que foram pedidos para satisfazer a necessidade do utente, pois enquanto 

não forem levantados, o stock não está correto; 

 definir stock mínimo e máximo para cada produto para assim não serem pedidos em excesso e 

para garantir sempre a sua existência; 

 contabilizar, de forma regular, o stock, manualmente, para conferir se existem erros, e caso 

existam procurar o seu porquê e resolvê-los rápida e eficazmente. 

Além disto, existem mesmo certos MSRM, designados psicotrópicos, dos quais fazem parte 

as benzodiazepinas (BZ) e os estupefacientes (ESP), que têm, por lei, de apresentar sempre o seu 

stock atualizado. 

 

 Encomendas 

2.3.1 Preparação/Confeção 

 

Na FC são feitas, diariamente, cinco encomendas, uma diária para a Medicanorte, 

Medicamentos do Norte, Lda. e quatro, duas da parte da manhã e duas da parte da tarde para a 

Cooprofar, sendo todas elas realizadas por modem. A encomenda é gerada automaticamente pelo 

sistema informático e, posteriormente, avaliada pelo responsável pela transmissão da mesma, tendo 

em conta a rotatividade do produto, a sazonalidade e as reservas. É possível com o sistema 

informático consultar a data da última compra, a quantidade encomendada, o preço de custo anterior 

e se existe alguma encomenda pendente, facilitando assim o trabalho de seleção dos produtos a 

encomendar. As encomendas transmitidas por modem, devem sê-lo num horário pré-definido para 

assim garantir a sua entrada no sistema. 
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Por vezes, durante o atendimento farmacêutico, é necessário telefonar diretamente para o 

fornecedor para garantir a existência de certos produtos, como produtos cosméticos, de higiene, 

certos DM e alguns MSRM que se encontram esgotados, pois, apesar de ser possível verificar o 

stock do armazenista por modem, este por vezes está incorreto, ou o produto, apesar de esgotado no 

armazém com qual contactamos, consegue-se arranjar noutro e chegar a farmácia, não no mesmo 

dia, mas, no máximo, após dois dias. Este contacto é também realizado quando não se conhece o 

produto ou o código nacional do produto (CNP), pois o telefonista consegue aceder às suas 

informações apenas pelo nome, enquanto, na farmácia, é necessário o produto ter uma ficha criada 

no Winphar© para tal. 

Após o envio da encomenda por modem, a farmácia é contactada, telefonicamente, por um 

telefonista da Cooprofar que questiona a necessidade de acrescentar algum produto à encomenda – 

quando isto acontece, com a fatura da encomenda anterior, que contém os produtos pedidos que se 

encontravam esgotados são estes últimos pedidos. 

 

2.3.2 Receção  

 

A receção de encomendas é um trabalho importantíssimo, pelo qual eu comecei o meu 

percurso na FC, pois é nesta fase que se confere o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de venda 

ao público (PVP), o stock e também os prazos de validade. A receção da encomenda começa com a 

entrega dos produtos por parte do motorista responsável, sendo necessário dar o nome de quem 

recebe a encomenda, uma assinatura (eletrónica ou manual) e por vezes carimbar (caso a assinatura 

tenha sido feita manualmente). Os produtos normalmente vêm em caixotes de plástico, que 

comumente designamos por “banheiras”, ou em caixas de papelão, estando, em ambos os casos, 

selados com fita plástica e com a fatura (ANEXO 6) no seu interior ou exteriormente, adjacente à 

caixa dentro de um envelope; já os produtos com condições especiais de armazenamento vêm 

envoltos em caixa selada, com sistema de refrigeração no interior.  

Após a fase de entrega, cabe a quem está dar entrada da encomenda abrir as encomendas, e 

com a fatura presente, dar entrada da encomenda, utilizando o sistema informático – para tal deve 

selecionar o menu de receção de encomendas e aí o fornecedor desejado e, depois, selecionar qual é 

a encomenda que deseja rececionar; caso se trate de uma encomenda feita por telefone é necessário 

criar manualmente a encomenda na opção receção direta que aparece no menu de seleção das 

encomendas. Ao dar entrada todos os produtos devem ser lidos pelo leitor ótico, ou manualmente 

escrevendo o CNP, mesmo quando vêm multiplicados e as caixas parecem todas iguais, para assim 

evitar erros. Deve-se ainda, quando se está a dar entrada, estar atento às quantidades enviadas, à data 

de validade do produto, ao PVP, ao PVF, à existência de bonificações e às margens, pois, caso se 

trate de um produto não marcado, os chamados NETT, a farmácia, tendo em conta o PVF e o imposto 
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de valor acrescentado (IVA), pode alterar o preço, imprimindo no fim uma etiqueta autocolante, com 

o código de barras que contém o CNP, a taxa de IVA e o PVP.  

É também requerida especial atenção, pois quando um produto está em reserva, o utilizador é 

avisado pelo sistema informático, e, normalmente, na FC, fica armazenado separadamente, num 

espaço próprio, para evitar que seja vendido a um utente que não o que o reservou, e caso se trate de 

um NETT a sua etiqueta apenas é colocada quando este for levantado, pois por vezes, o utente acaba 

por não vir levantar o produto, e sendo necessário fazer uma devolução o produto não deve conter 

marcas de cola, caso contrário não é aceite.  

Lidos todos os produtos, e conferidos os pontos acima referidos, chega a altura de finalizar 

informaticamente a encomenda, passo no qual deve ser dada toda a atenção ao valor total da 

encomenda apresentado no computador e ao valor total da encomenda apresentado na fatura: estes 

valores devem sempre coincidir, existindo a exceção de faturas contendo produtos com bonificação, 

isto é, com alguma percentagem de desconto ou dos quais são, por exemplo, comprados quatro e 

oferecido um a custo zero, onde o sistema informático ao calcular o preço de custo arredonda por 

excesso ou defeito, sendo o valor final diferente, na ordem de cêntimos.  

No fim, da receção da encomenda separa-se a fatura original e a fatura duplicada, ficando a 

primeira arquivada para questões de contabilidade e a segunda guardada temporariamente para se 

encomendar os esgotados via telefone.  

Quando a encomenda contém BZ ou ESP há que tomar medidas especiais:  

 tratando-se do fornecedor Cooprofar, é enviado um documento, além das faturas original e 

duplicada, que discrimina qual BZ e/ou ESP e a quantidade enviada; este documento é passível 

de ser rasurado, ficando uma das partes guardadas na farmácia durante três anos [3] e a outra 

carimbada e assinada pelo farmacêutico responsável e, posteriormente, enviada para o mesmo 

fornecedor; 

 se o fornecedor for a Medicanorte, Medicamentos do Norte, Lda., carimba-se e assina-se e fatura 

original e envia-se ao respetivo fornecedor, ficando o duplicado guardado na farmácia também 

durante um período de três anos. 

 

2.3.3 Armazenamento  

 

Quanto ao armazenamento de medicamentos, é necessário ter em conta, em primeiro lugar as 

características do produto: os MSRM e alguns MNSRM são guardados numa zona não acessível aos 

utentes, em gavetas. Nas gavetas mais superiores encontram-se as formulações orais em forma de pó 

e as ampolas bebíveis; as gavetas inferiores encontram-se ordenadas em três categorias - as pomadas, 

cremes e géis, os supositórios e medicamentos de uso vaginal; nas restantes gavetas encontram-se as 

lancetas e tiras de medição de glicémia, medicamentos não genéricos, sob a forma de cápsulas e 
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comprimidos, os genéricos, com mesmo tipo de formulação dos medicamentos não genéricos, as 

soluções de uso nasal, auricular e ocular e os medicamentos injetáveis. 

No que diz respeito aos xaropes e outras soluções de uso oral e aos vernizes medicamentosos, estes 

são armazenados num armário com várias prateleiras. Os MSRM classificados como estupefacientes 

são armazenados num armário à parte, devidamente identificado e fechado à chave. 

 Uma outra questão a ter em conta quando se armazenam os produtos é o espaço disponível: 

assim, deve ser aproveitado o espaço ao máximo nas gavetas e armários, nunca colocando produto a 

mais, pois as embalagens podem ser danificadas com o abrir e fechar de gavetas e, quando o espaço 

disponível ultrapassa a quantidade de produto a armazenar, é armazenado na parte de armazém em 

armários próprios para o efeito. 

 Deve também dar-se atenção às condições especiais de armazenamento do produto, pelo que 

a farmácia dispõe de ar condicionado para assim garantir condições de temperatura e humidade 

adequadas (temperatura máxima de 25ºC e humidade relativa máxima entre os 60 a 70% [1]), que 

são avaliadas periodicamente e enviados os dados para uma entidade responsável. Tendo em conta 

este tópico os medicamentos como as insulinas, certas vacinas e anéis vaginais são armazenados no 

frigorífico a uma temperatura de 2ºC. 

 Além dos já descritos anteriormente, alguns MNSRM, DM, cosméticos, produtos de 

puericultura e produtos de parafarmácia estão dispostos na zona da farmácia acessível aos utentes e 

são aí colocados tendo em conta questões de marketing e sazonalidade. Ainda sobre o 

armazenamento resta dizer que todos os produtos mencionados obedecem a alguns aspetos: todos 

são organizados por ordem alfabética, todos têm em conta o prazo de validade, sendo armazenados 

segundo o método First Expired First Out (FEFO) e, caso se trate de produtos sem prazo de validade, 

segundo o método First In First Out (FIFO). Tudo isto serve para que farmácia esteja em 

cumprimento com o artigo 14º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto [2] que impede a 

existência na farmácia de produtos em mau estado de conservação e o fornecimento de produtos fora 

do prazo de validade. 

 

2.3.4 Prazos de validade 

 

O prazo de validade (PV) de um medicamento define-se com o período de tempo durante o 

qual o medicamento apresenta características físicas, químicas, microbiológicas, terapêuticas e 

galénicas inalteradas ou modificadas dentro de limites aceitáveis [4]. A sua verificação é um trabalho 

de caráter obrigatório, quer por questões legais, porque a farmácia não pode ceder medicamentos 

fora do PV, quer por questões económicas, pois caso os produtos passem de validade podem não ser 

aceites as devoluções, pelo que a farmácia perde dinheiro. Assim, a avaliação do PV realiza-se todos 

os meses na FC, tendo sido um trabalho do qual eu fiquei incumbido, e realizei sempre em dois 

passos. Primeiramente, é impressa uma listagem, gerada automaticamente pelo sistema informático, 
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que contém os produtos dos quais o PV termina num período definido pelo utilizador. Os produtos 

contidos nessa lista são verificados, um a um, para garantir que os prazos de validade estão 

corretamente inseridos no sistema informático (caso não estejam são alterados) e para serem 

removidos os produtos cujo término do prazo se dê entre um a três meses após esta verificação. Este 

último conjunto de produtos é avaliado quanto à possibilidade de ainda poder ser dispensado, tendo 

para tal em conta qual o produto, a sua indicação terapêutica, a sua rotatividade e o número de 

unidades por embalagem (aliada à análise da posologia para assim garantir que as tomas necessárias 

são suficientes para todo o produto ser consumido antes que o prazo termine). Depois é realizada 

uma segunda, onde se verificam os prazos de validade de todos os produtos nas gavetas, armários e 

prateleiras, pois, por vezes, alguns produtos que o PV está prestes a terminar não têm a sua 

informação corretamente inserida no sistema, servindo este passo para ultrapassar essa falha. 

Quanto ao PV propriamente dito este encontra-se, normalmente, na parte inferior ou superior 

da embalagem e inscrito no próprio produto, marcada com a sigla Val., seguida da do mês e ano de 

término da validade. Há produtos que não apresentam o PV representado na forma descrita 

anteriormente, mas sim sob a forma de um símbolo (Figura 1) que significa que o PV termina X 

meses após a abertura. 

 

 

 

  

 

Mesmo assim, certos produtos tais como cosméticos utilizam a marcação do PV, seguindo o 

primeiro modelo explicado; alguns meses antes de o seu prazo terminar, a FC adota a estratégia de 

aplicar um desconto imediato a esses produtos, para assim tentar cativar a sua compra, evitando assim 

a devolução. 

 

 Devoluções 

 

As devoluções são uma ação regularmente realizada em farmácias, podendo ser feitas por 

vários motivos, sendo os principais, produtos fora de validade, produtos pedidos por engano, 

produtos enviados com defeito ou em más condições e ordens de recolha por parte do INFARMED 

ou dos laboratórios. Tive oportunidade de aprender e de realizar diversas vezes esta ação, tendo sido 

instruído desde cedo a realiza-la atentamente, esclarecendo todas as dúvidas existentes antes de 

realizar esta ação de maneira autónoma. Assim, para se realizar uma devolução, com o auxílio do 

Figura 1- Símbolo do PV.  

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-QJxArct_6ck/Uh-ga06jRkI/AAAAAAAAAQ8/8x8EQov_slU/s1600/meses.JPG [acedido em 8 de Junho de 2015]  
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Winphar©, deve ser, em primeiro lugar, selecionada a opção de realização de devolução; depois 

escolhe-se qual o fornecedor para o qual desejamos efetuar a devolução e em seguida chega a parte 

em que se deve inserir o CNP, o motivo de devolução, o lote, o prazo de validade, PVF e o número 

da fatura correspondente à compra do produto em questão. Após realizar esta ação para o produto ou 

produtos que se pretendem devolver, deve-se adiantar sempre uma hora no menu que aparece devido 

a questões de logística de transporte, e escolher a opção transporte por conta de terceiros, finalizando-

se assim a devolução. É gerada uma guia de devolução informaticamente, que vai ser impressa em 

triplicado – o original e o duplicado seguem com o produto devidamente assinados e carimbados 

com o carimbo da farmácia, enquanto o triplicado fica na farmácia guardado para questões de 

contabilidade, de resolução de encomendas e como precaução caso haja algum problema posterior 

relacionado com o que foi devolvido. Toda esta ação é rapidamente executável, pelo que os 

responsáveis pelo levantamento dos produtos devolvidos têm o dever de esperar que o funcionário 

que vai fazer a devolução a faça no momento da sua chegada.  

A parte que se segue, que é a regularização das devoluções, está delegada à Dra. Maria de 

Lurdes Costa, contudo, fui ensinado a realizá-la e fi-lo algumas vezes. Assim, passado alguns dias 

ou meses da concretização da devolução, pode chegar da parte do fornecedor que recebeu a guia de 

devolução juntamente com os produtos, dois documentos possíveis: uma nota de crédito ou uma guia 

de remessa (ou guia de transporte). A receção do primeiro documento significa, usualmente, que a 

devolução foi aceite, tendo sido o produto devolvido trocado por um produto idêntico, ou então por 

um produto diferente, mas com um preço de custo igual ao devolvido. Quanto ao outro documento, 

este apenas indica que o produto foi novamente transportado e entregue na farmácia, apresentando o 

motivo da recusa da devolução, sendo alguns dos motivos a não indicação da fatura, a passagem do 

prazo legal para a devolução ou um estado de conservação não adequado do produto. Com estes 

documentos em mão, deve-se selecionar a opção de regularização de devoluções no sistema 

informático, depois escolher o fornecedor, a guia de devolução que pretendemos regularizar, os 

produtos a regularizar e a opção de regularização - produto trocado por outro, por um idêntico ou 

não aceite, sendo neste último caso dada baixa do produto. Este processo é extremamente importante 

pois após a sua concretização, o stock fica atualizado e as questões relativas à contabilidade 

justificadas. 

 

 Receituário e faturação 

 

2.5.1 Receita médica e regras de prescrição 

 

A receita médica é um documento necessário para que o farmacêutico possa dispensar MSRM 

devendo apresentar determinadas características para que possam ser validadas. Existem dois tipos 
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de receitas médicas: a normal, que é válida até 30 dias após a sua prescrição e a renovável, que 

apresenta 3 vias, sendo cada uma dotada de um PV de seis meses [3]. Nos dias que correm, as 

maiorias das receitas são em formato eletrónico, prescritas, segundo o artigo 120, da Lei nº 11/2012, 

de 8 de Março [5], por DCI, isto é, com a denominação comum internacional ou nome da substância 

ativa, seguido da dosagem, da forma farmacêutica, do número de unidades, e de um código de barras 

que permite o acesso a uma lista com todos os medicamentos com as características referidas 

idênticas (medicamentos do mesmo grupo homogéneo ou com o mesmo Código Nacional de 

Prescrição Eletrónica Médica (CNPEM)), podendo assim o doente optar pela pelo medicamento que 

preferir. Este tipo de receitas (Anexo 7), apresenta, em primeiro lugar, um código de barras na parte 

superior, que contém dezanove dígitos que permitem distinguir a região de saúde, o tipo de receita, 

o sistema produtor, o centro emissor e o número da via (que também vem discriminado à direita deste 

código de barras) [3]. Além do descrito, é também possível, a partir da observação da receita, obter 

as informações do utente, pois o seu nome, contacto (por vezes) e número do utente devem aparecer 

na receita, bem como o seu regime de comparticipação, que é apresentado com a letra O ou sem 

qualquer letra, se o utente for abrangido pelo sistema normal de comparticipação, ou então pela letra 

R, tratando-se de assim de um utente pensionista abrangido pelo sistema de comparticipação especial. 

Deve ainda a receita apresentar a informação de que se trata de uma receita normal (apresenta a sigla 

RN) ou de uma receita especial (sigla RE, que é apresentada caso se tratem de receitas de 

medicamentos estupefacientes), a assinatura médica, o código do local de prescrição e a data em que 

foi prescrita. Por vezes, a receita é prescrita por marca (nome comercial ou titular da Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM)), sendo este tipo de prescrição efetuada em duas situações [6]: 

 quando se trata de um medicamento de marca do qual não existe genérico comparticipado ou 

medicamento similar; 

 quando o prescritor apresenta uma das seguintes justificações:  

 Exceção a) do nº3 do artigo 6º - “Medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito”, que é válida apenas para medicamentos que constam na lista do INFARMED, sendo 

que o farmacêutico apenas pode dispensar o que consta na receita; 

 Exceção b) do nº3 do artigo 6º – “Reação adversa prévia” – de igual modo à anterior, o 

farmacêutico só dispensa o que está prescrito; 

 Exceção c) do nº3 do artigo 6º - “Continuidade do tratamento superior a 28 dias”, podendo 

neste caso o farmacêutico dispensar um medicamento dentro do mesmo grupo homogéneo, com 

preço igual ou inferior ao prescrito, caso esta seja a opção do doente. 

Além das receitas faladas até aqui, em casos excecionais, como a falência informática, 

inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou até quarenta receitas por mês, estas podem ser 

passadas de forma manual (Anexo 8), devendo seguir as mesmas regras mencionadas para as 

anteriores [7]. 
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2.5.2 Preços de Referência 

 

Os preços de referência (PR) de um medicamento são valores calculados tendo em conta a 

média dos cinco PVP mais baixos existentes no mercado, tendo em conta os medicamentos que 

integram o grupo homogéneo (GH) [8]. O GH é formado quando existe pelo menos um medicamento 

genérico, relativo a determinada substância ativa (SA), no mercado, e corresponde a um grupo de 

medicamentos que apresentam características relativas à composição qualitativa e quantitativa, forma 

farmacêutica, dosagem e via de administração comuns [9]. Assim, a atualização dos PR é realizada 

trimestralmente, pelo INFARMED, sendo automaticamente alterados no sistema informático da 

farmácia. 

 

2.5.3 Regime de comparticipação de medicamentos 

 

A comparticipação de um medicamento pode ser definida pela percentagem do PVP paga pelo 

Estado ou por outra qualquer entidade, reduzindo assim o valor que o utente paga. O organismo que 

é responsável pelo maior número de comparticipações é o Sistema Nacional de Saúde (SNS), sendo 

estas definidas por escalões de comparticipação: Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 

37% e Escalão D – 15% [8]. As percentagens mencionadas podem ser alteradas em casos de regimes 

de comparticipação especial:  

 se se trata de beneficiários pensionistas com baixos rendimentos, o escalão A aumenta 5% a sua 

percentagem de comparticipação e os restantes escalões 15%. [8]; 

 se falarmos de beneficiários com patologias específicas ou de grupos especiais de utentes, o 

medicamento prescrito deve ser acompanhado de um decreto-lei, para se aplicar um 

comparticipação extraordinária, podendo chegar aos 100%. São exemplos de patologias 

abrangidas por este tipo de comparticipação a psoríase, a hemofilia e hemoglobinopatias, o lúpus 

e a doença de Alzheimer [10]. 

Além do SNS, subsistemas como sindicatos e companhias de seguros complementam a 

comparticipação desta entidade, sendo nestes casos necessária a apresentação do documento 

comprovativo da fidelização a estes subsistemas. 

Enquanto estagiário senti alguma dificuldade, na fase inicial, em saber qual o código das várias 

entidades e como agir perante elas, pois é necessário, nos casos dos subsistemas, tirar fotocópia da 

receita junto com o cartão e durante o atendimento escolher o código corresponde a este e sua 

complementaridade, e no que toca às comparticipações especiais do SNS, tirar fotocópia de 

documentos comprovativos por trás da receita original e atentar nos decretos-lei. Porém com o 

tempo, e com a ajuda da equipa da FC, comecei a realizar estas atividades de uma forma natural e 

mais segura. 
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2.5.4 Conferência de receitas 

 

Como seria de esperar, as receitas médicas são grande parte do lucro das farmácias, pelo que 

é de extrema importância a sua conferência, para evitar o seu envio com erros, o que resulta na sua 

devolução e não pagamento da percentagem de comparticipação à farmácia. Por vezes, durante o 

atendimento farmacêutico, surgem erros como a cedência de medicamentos com a mesma SA 

enunciada na receita mas com dosagens diferentes, a cedência de um número errado de unidades, 

erro ao colocar o organismo responsável pela comparticipação, entre outros, que devem ser 

resolvidos o mais rápido possível para não colocar em causa a saúde do utente nem a faturação da 

farmácia. Assim, a conferência de receitas torna-se uma aliada no colmatar destas falhas, sendo uma 

atividade que aprendi a fazer desde cedo durante o meu estágio. Numa primeira fase, tinha sempre 

em atenção se a receita estava dentro do PV, se tinha colocado o regime de comparticipação correto, 

se possuía o número de utente, se continha a assinatura médica e se tinha dispensado o medicamento 

correto e na dosagem correta (por passagem do código de barras que dá acesso à lista com todos os 

medicamentos pertencentes ao GH do prescrito e comparação com o impresso no verso da receita 

que representa o que foi cedido ao utente). Fui sendo alertado, durante o atendimento, a estar atento, 

além do mencionado, às exceções contidas nas receitas, pois quando estas existem, ao imprimir a 

receita é necessário assinalar a opção que diz, sucintamente, que o utente optou por um medicamento 

de preço superior ou por um medicamento de preço inferior ao prescrito para continuação do 

tratamento superior a 28 dias. A não sinalização destas opções dá ao Centro de Conferência de 

Faturas (CCF) um motivo para devolver a receita. Ainda mais tarde, e com a prática, comecei a 

atentar ainda se o preço de referência está correto, bem como a percentagem de comparticipação e o 

PVP, pois estes tópicos sofrem alterações, que por vezes, mesmo com alertas do sistema informático 

em relação às mesmas, passam despercebidas, só nos apercebendo do erro mais tardiamente, ao 

conferir a receita.  

Após todas as receitas estarem conferidas, assinadas, datadas e carimbadas com carimbo da 

farmácia, é necessário agrupar as receitas por organismo de comparticipação e, usando o WinPhar©, 

ler o código de barras das receitas até um limite de 30, onde vai ser dado por fechado o lote e impresso 

o verbete (ANEXO IX), que identifica o organismo, o nº do lote, o número das receitas e a totalidade 

do medicamento, o valor da comparticipação, o valor pago pelo utente e o valor que a farmácia tem 

que receber e deve ser carimbado com o carimbo da farmácia. No fim de cada mês, todos os lotes 

são encerrados informaticamente, são impressas e enviadas as faturas relativas a cada organismo de 

comparticipação e as receitas são recolhidas pelo CCF, para assim serem corrigidas e o montante 

enviado, posteriormente, à farmácia. As receitas devolvidas são acompanhadas por uma nota de 

crédito e por um documento que enuncia o motivo da sua devolução. É possível conferir e corrigir 

pela segunda vez as receitas devolvidas, sendo os utentes contactados pela FC, pedindo uma nova 

receita semelhante à devolvida, pois grande parte das devoluções refere-se à data de prescrição 
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3 Dispensa de Medicamentos e de Produtos de saúde 

 

 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

Como o próprio nome indica, são de medicamentos prescritos por um médico para o tratamento 

de uma situação aguda ou crónica. Após a validação da receita, deve-se dispensar os medicamentos 

nesta contidos e imprimir, no verso da receita, com o auxílio do programa informático, qual o 

medicamento dispensado (nome e código de barras), aliado ao seu preço de referência, PVP, valor 

comparticipado e valor pago pelo utente, bem como a assinalação das exceções caso seja necessário 

e o utente deve assinar no local em que pede a sua assinatura.  

Ora, um farmacêutico não deve ser um mero vendedor, pelo que fui instruído a avaliar a 

medicação contida na receita, tirando ilações sobre qual o problema do utente, questionando-o acerca 

do mesmo e de medicação adicional que pode interferir com a prescrita e dando-lhe conselhos 

adicionais para o seu problema e de como usar, conservar e tomar a sua medicação (oralmente ou de 

forma escrita), pois um farmacêutico deve sempre promover o uso racional do medicamento [11]. 

Assim, fui-me possível descobrir e resolver problemas relacionados com este tipo de medicação, 

como por exemplo sobredosagem, pois as pessoas, várias vezes, têm em casa o genérico e levam o 

de marca, ou vice-versa.  

Tive oportunidade de começar o atendimento farmacêutico e dispensar este tipo de 

medicamentos, na minha terceira semana de estágio, com supervisão. Os primeiros atendimentos 

deixavam-me nervoso mas rápido aprendi a trabalhar com o sistema informático na parte das vendas 

e a perceber como resolver as várias situações que podiam surgir na dispensa deste tipo de 

medicamentos, sentindo-me hoje perfeitamente capaz de o fazer sem auxílio, de uma forma segura, 

mas esclarecendo sempre as minhas dúvidas quando estas surgem, para assim aprender e tornar-me 

cada vez melhor profissional. 

 

 Medicamentos genéricos 

 

Segundo o Decreto-Lei nº176/2006, os medicamentos genéricos (MG) são definidos como um 

medicamento com a mesma composição quantitativa e qualitativa em SA, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o produto de referência tenha sido mostrado por estudo de 

biodisponibilidade adequados [12]. Além destas características, para serem considerados MG devem 

ter caducado os direitos de propriedade industrial relativos às substâncias ativas ou ao processo de 

fabrico e os MG devem ter a mesma indicação terapêutica que o medicamento de referência [13]. 

Ao longo do estágio, verifiquei que a maioria dos utentes já está completamente familiarizada 

com os MG e não se importa de levar este tipo de medicamentos, apenas costumam perguntar se “é 
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a mesma coisa” e “se faz o mesmo efeito”, pois não entendem a prescrição por DCI, porém após 

explicação acabam por levar o MG e sentem-se bem com ele. Independentemente do mencionado, 

assisti a casos de utentes que clamavam não se sentir bem com o MG por terem sofrido algum tipo 

de reação ou não apresentarem resultados com ele, sendo que nestes casos optavam pelo 

medicamento de referência. 

 

 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 

Os MNSRM são medicamentos que não necessitam de uma receita médica para serem 

adquiridos, porém podem por vezes, por indicação médica, fazer parte da receita. Correspondem a 

produtos de venda livre, disponíveis na farmácia (alguns deles exclusivamente neste local) e também 

em certos locais devidamente autorizados pelo INFARMED, e que são usados para o tratamento 

sintomático de situações ligeiras, como sendo, obstipação, diarreia, constipações, entre outros.  

Da minha experiência, pude constatar que são dispensados de duas maneiras - uma delas, por 

aconselhamento farmacêutico, sendo que se deve fazer perguntas que permitam saber os sintomas do 

utente, a medicação que toma usualmente, há quanto tempo apresenta os sintomas e se já tomou algo 

para aquele sintoma, para assim fazer uma avaliação do risco/benefício e ceder o MNSRM. A outra 

forma pela qual este tipo de medicamentos são dispensados é por automedicação, onde o utente, por 

livre-arbítrio, solicita o MNSRM, sendo que esta prática tem aumentado de tal maneira, que levou o 

INFARMED a redigir o Despacho nº 17690/2007, de 23 de Julho [14], no qual se encontram as 

situações passíveis de automedicação. Assim, cabe ao farmacêutico, à semelhança da forma de 

dispensação anterior, avaliar o utente para assim perceber se pode dispensar o que está a ser pedido 

pelo utente ou então explicar-lhe o porquê de não o puder levar ou qual a melhor alternativa, 

alertando, após dispensa de qualquer MNSRM, o cliente do seu dever, que é o uso responsável do 

medicamento. Senti, no início do meu atendimento e aconselhamento farmacêutico alguma 

dificuldade e receio em dispensar este tipo de medicamentos pois existe uma vasta gama de MNSRM 

com a mesma SA, o que sucinta dúvidas no que toca a escolher e aconselhar um deles, mas com a 

ajuda dos meus colegas fui aprendendo a aconselhar o utente da melhor maneira e a ganhar confiança 

no meu trabalho. 

 

 Medicamentos com legislação especial 

 

3.4.1 Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Os medicamentos psicotrópicos e ESP, por exercerem o seu mecanismo de ação a nível do sistema 

nervoso central, apresentam graves efeitos secundários, como a habituação, pelo que este tipo de 
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medicamento é extremamente bem controlado. Começa o seu controlo quando este entra na farmácia, 

pois, como já descrito anteriormente, a farmácia tem que enviar a sua fatura ou documento 

comprovativo da sua compra devidamente carimbada e assinada e guardar tais documentos por um 

período de três anos; quanto ao seu armazenamento, este deve ser feito num armário devidamente 

identificado e fechado à chave. Porém o seu controlo não termina aqui: quando surge uma receita 

médica com este tipo de medicação, esta vem assinalada com as letras RE, que significam Receita 

Especial, e, para a sua dispensa, o utente e/ou adquirente da receita deve fornecer os seus dados 

pessoais como a morada, o número e validade do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão, a sua 

data de nascimento e, além destas informações, deve ficar registado o código informático do médico 

prescritor, o número da receita e a sua via. Ao ser impressa, além das informações normais, aparecerá 

no verso da receita o nome do utente e validade do BI ou CC anteriormente preenchidas no sistema 

informático. Deve também ser retirada uma cópia do talão de venda e da receita médica para ficarem 

arquivadas na farmácia por um período de três anos e o registo da venda deste tipo de medicamentos 

é enviada ao INFARMED mensalmente e anualmente [3]. 

 

3.4.2 Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus 

 

A diabetes mellitus é uma doença crónica cada vez mais importante para Portugal que 

apresenta várias complicações a nível renal, vascular, ocular, entre outros pelo que como forma de 

controlo desta patologia foi criado em 1998 este Programa Nacional para melhorar a autovigilância 

e a providenciar informação aos utentes. Assim, e com este programa as lancetas e os DM para 

medição da glicémia são comparticipados a 100% pelo SNS e as tiras reativas a 85% [15].  

Durante o meu tempo de estágio notei que o número de pacientes com esta patologia é de facto 

elevado e coube-me aconselhá-los a ter cuidado com a sua alimentação e com os seus pés e ajudei-

os na manutenção, explicação e substituição dos seus DM de medição da glicémia. 

 

3.4.3 Medicamentos manipulados 

 

Este tipo de medicamentos é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º95/2004, de 22 de Abril, que 

define esta classe como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico” [16]. A comparticipação dos medicamentos 

manipulados pode chegar até aos 30%, sendo que a sua formulação deve constar no Formulário 

Galénico ou na Farmacopeia Portuguesa [8]. 

A FC não fabrica qualquer tipo de medicamento manipulado pelo que sempre que é necessário 

algum é encomendado à Farmácia Serpa Pinto, no Porto. 
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 Outros produtos farmacêuticos 

 

3.5.1 Medicamentos Veterinários 

 

Os medicamentos veterinários são atualmente regulamentados pela Direção Geral de 

Veterinária e são definidos pelo Decreto-Lei n.º 184/97 de 26 de Julho como qualquer substância 

destinada a animais com propriedades curativas ou de prevenção da doença e dos seus sintomas, com 

vista a estabelecer diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as funções orgânicas [17]. 

Na FC este tipo de produtos têm pouca saída, sendo vendidos mais usualmente os 

antiparasitários e anticoncetivos. Deparei-me várias vezes com a utilização, por indicação de um 

médico veterinário, de medicamentos de uso humano em animais, como por exemplo diuréticos, anti-

hipertensores, antidepressivos e antiepiléticos, que foi algo que achei muito interessante e me fez 

aprender algo mais, pois o MICF não possui qualquer unidade curricular obrigatória ou 

complementar que nos forme nesta área. 

 

3.5.2 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal definem-se como qualquer preparação com 

intuito se entrar em contacto com várias partes do corpo humano, como unhas, cabelo, lábios pele e 

mucosas genitais, mucosas bucais, dentes e sistema piloso, com o objetivo de os limpar, perfumar, 

modificar o aspeto, proteger e corrigir odores corporais [18]. Este tipo de produtos podem ser usados 

também para tratar pequenas afeções locais, mas têm principalmente uma conotação estética. A 

minha experiência no que toca aos produtos cosméticos e de higiene corporal era bastante reduzida 

quando comecei o estágio porém, com a ajuda das duas farmacêuticas, que me explicaram o 

funcionamento dos produtos disponíveis na FC e como e em que situações aconselhá-los, bem como 

as formações internas que as marcas que a FC trabalha apresentou, sinto-me mais à vontade no que 

toca à sua venda aos utentes, apesar de saber que ainda tenho muito a aprender neste campo.  

Estes produtos são muito importantes para a farmácia, pois por são produtos NETT com IVA 

23%, logo as margens de lucro são superiores, pelo que, internamente, a equipa projeta objetivos de 

vendas e campanhas de promoção para assim motivar os funcionários e conseguir a farmácia obter 

ganhos. 

 

3.5.3 Dispositivos Médicos 

 

Os DM são produtos usados na prevenção, tratamento e diagnóstico de patologias, 

correspondendo a qualquer instrumento, aparelho, software, equipamento ou material usado em 
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conjunto ou isoladamente com o intuito já referido, não atuando no organismo humano por 

mecanismos farmacológicos, metabólicos ou imunológicos [19]. São exemplos de DM material de 

penso, dispositivos de ostomia, dispositivos para imobilização de membros, entre outros.  

Durante o meu estágio, apercebi-me que a maioria dos DM era requisitada pelos utentes, pois 

eram produtos que já usavam; contudo cheguei a aconselhar alguns DM de imobilização de membros 

e meias de compressão, onde tive sempre o cuidado de explicar ao utente como os utilizar e garantir 

que tinham o tamanho indicado para o seu corpo; também DM anti piolhos, que são loções à base de 

dimeticone, que atuam por barreia física, levando à asfixia dos piolhos, entre outros. 

 

3.5.4 Suplementos Alimentares 

 

Em Portugal, a legislação referente a suplementos alimentares é redigida pelo Ministério da 

Agricultura, do Desenvolvimento e das Pescas, ao contrário da legislação referente aos 

medicamentos que é ditada pelo INFARMED. O Decreto-Lei nº136/2003, de 28 de Junho define 

suplementos alimentares como sendo géneros alimentícios que se caracterizam por serem fontes 

concentradas de nutrientes ou mesmo substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, sozinhas ou 

combinadas. São apresentadas como forma de complemento do regime alimentar normal de 

alimentação podendo conter um grande leque de nutrimentos como vitaminas, aminoácidos, ácidos 

gordos essenciais, minerais, fibras, plantas e extratos das mesmas [20]. Para poderem ser 

comercializados devem respeitar algumas normas de rotulagem: devem mencionar que não 

substituem uma alimentação equilibrada, não devem mencionar propriedades curativas ou 

profiláticas, devem mencionar a toma diária e aconselhar o não excedente da mesma e devem conter 

o aviso de armazenamento da embalagem fora do alcance das crianças [20]. 

Apercebi-me que estes produtos não são muito procurados pelas pessoas, partindo a sua venda 

do aconselhamento farmacêutico que deve, além de aconselhar, deve alertar os utentes, pois notei 

que, no que toca a suplementos, têm a falsa noção que todos são inócuos e que não apresentam 

qualquer tipo de efeito secundário.  

 

3.5.5 Produtos de nutrição específica 

 

Este tipo de produtos estão regulamentados pelo Decreto-Lei n.º74/2010, de 21 de Junho, que 

os consagra como produtos usados em situações em que o aporte de nutrientes não é suficiente, como 

em caso de anorexia, doentes oncológicos, desnutrição, problemas metabólicos e onde está também 

incluída a alimentação do lactente e geriátrica [21].  
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Nos meus seis meses de estágio o meu contacto com este tipo de produtos foi praticamente 

inexistente, tendo apenas dispensado um deles, por aconselhamento médico, com o intuito da 

reposição de eletrólitos numa criança que tivera uma diarreia, para evitar a desidratação. 

 

4 Cuidados e serviços farmacêuticos 

 

Segundo a Portaria 1429/2007, de 2 de Novembro [22], as farmácias devem, além da dispensa 

de medicamentos, prestar cuidados e serviços farmacêuticos, como sendo a medição da glicémia, da 

tensão arterial, do colesterol e dos triglicerídeos. Estas atividades comecei a realiza-las a partir da 

segunda semana e acho-as deveras interessantes para uma melhor relação farmacêutico-utente e 

apercebi-me que através delas e na conversa com os utentes, eram por vezes descobertos outros 

problemas que estes apresentavam, sendo assim dados conselhos para a sua resolução.  

 

 Medição da glicémia 

 

Este serviço é realizado com regularidade na FC, e como estagiário tive oportunidade de o 

fazer várias vezes, tendo sempre em conta se as pessoas estavam em jejum de oito horas ou se já 

tinham efetuado alguma refeição para assim não ocorrer incoerências na interpretação dos resultados. 

Com esta informação, e com os valores obtidos, aconselhava o utente a reduzir o consumo de 

açúcares e a adotar um estilo de vida saudável, caso os seus valores se encontrassem perto ou acima 

do valor limite recomendado. 

 

 Medição do colesterol total e dos triglicerídeos  

 

Notei, ao longo dos meus seis meses de estágio, que estas medições são as menos procuradas 

pelos utentes, contudo tive oportunidade de realizar ambas e de alertar o doente para os problemas 

que se podem desenvolver caso estes parâmetros não se encontrem controlados, como as 

complicações cardiovasculares e além disso, sempre que os valores não se encontravam nos 

intervalos esperados, tinha o cuidado de aconselhar medidas não farmacológicas como um estilo de 

vida saudável, redução do consumo de álcool e a prática de exercício físico regular e também 

alternativas à alopatia. 

 

 Medição da tensão arterial 

 

Este serviço é sem dúvida o mais procurado pelos utentes na FC, e notei que, regra geral, as 

pessoas são preocupadas com o controlo da sua tensão, principalmente quando têm alguns sintomas 
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como tonturas e vertigens ou quando já se tratam de utentes com complicações cardíacas ou renais. 

É necessário quando se mede a tensão ter em conta se a pessoa tomou algum estimulante, como o 

café ou chás contendo cafeína, se acabou de fumar ou se realizou algum tipo de exercício físico, pois 

estes fatores adulteram os resultados obtidos, pelo que para evitar esta situação aconselhava sempre 

ao doente um tempo de espera, sentado, para assim descansar. Além disto, é necessário que o utente 

não fale durante a medição e apresente uma postura correta aquando da mesma. Obtidos os valores, 

cabe então ao farmacêutico aconselhar o doente as medidas não farmacológicas normais para assim 

regularizar, tendo o cuidado de acompanhar o seu desenvolvimento e, caso os valores não se alterem, 

aconselhar a ida ao médico. 

 

 Testes de gravidez 

 

A FC disponibiliza aos seus utentes a possibilidade de realizar testes de gravidez na farmácia. 

O teste realizado é um teste imunocromatográfico em que é detetada a enzima gonadotrofina 

coriónica humana (hCG) por contacto da urina com o teste – caso seja negativo aparece apenas uma 

barra relativa ao controlo e caso seja positivo duas barras. A utente deve ser alertada que a primeira 

urina da manhã é a melhor escolha, pois a enzima encontra-se em maior concentração neste caso. 

Para realizar o teste é fornecido um recipiente estéril de recolha de urina, e após recolha da mesma o 

farmacêutico realiza o teste e entrega o seu resultado, num documento próprio que vem com o teste, 

à utente, não devendo mostrar uma postura parcial. Caso o teste seja positivo, deve-se aconselhar a 

ida da utente ao médico para assim ser acompanhada de perto. Durante o meu estágio apenas realizei 

este teste uma única vez, tentando cumprir tudo o descrito acima. 

5 Programas em que a FC participa 

 

 VALORMED® 

 

Este programa tem como objetivo a recolha de medicamentos fora da validade e que os utentes 

já não usam, para assim serem eliminados da maneira correta, evitando problemas ambientais. 

Apercebi-me que os utentes já estão educados para esta situação e trazem regularmente à FC os 

medicamentos que pretendem deitar fora. Quando os caixotes da VALORMED® estão cheios devem 

ser encerrados e preenchida a ficha que vem anexada a este, para que assim um distribuidor, no nosso 

caso a Cooprofar, o possa levantar. 
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6 Resumo das atividades desenvolvidas na FC 

 

Tabela 1 – Resumo das atividades desenvolvidas durante o estágio. 

 

A tabela acima resume, cronologicamente, as atividades que desenvolvi durante o meu estágio 

na FC, sendo que parte delas já foram explicadas ao longo do relatório. 

Quanto à montagem de lineares, esta é uma atividade importante que tem com objetivo dispor 

os produtos de uma maneira apelativa aos utentes e de renovar os produtos existentes nas monstras 

da farmácia. Existem várias técnicas para a construção de lineares, como a disposição por altura e 

em forma de pirâmide, a colocação de produtos mais à frente e outros mais atrás, colocar em forma 

de escada, tendo atenção em dispor os produtos por marcas e tentar aproveitar o espaço ao máximo, 

mas não deixar os produtos demasiado apertados para o utente não se sentir inibido a tocar nestes, 

com o receio de desarrumar. 

As formações internas são algo comum na FC e servem para as próprias marcas mostrarem os 

seus produtos aos colaboradores da farmácia, para estes perceberem o seu funcionamento ou 

indicação, em que casos indicar, como aconselhar e possíveis vendas cruzadas, isto é, venda de 

produtos além do principal que possuam sinergia com este no tratamento do desejado. Através destas 

Data Atividade desenvolvida 

12/01 a 

23/01 

Gestão da Farmácia (sistema informático, encomendas, gestão de stock, armazenamento e 

verificação de prazos de validade), prestação de serviços farmacêuticos e contacto com o 

serviço Medical Dispenser® 

19/01 Formação Interna Angelini: Quitoso® vs Neoquitoso® e Proteção da pele no Inverno 

23/01 Montagem de lineares e gestão da farmácia (receituário)  

24/01 Início do atendimento farmacêutico, com supervisão 

28/01 Formação “Medicina Preventiva e Suplementos Alimentares”, realizada pela Pharma Nord®, 

no Hotel Holiday INN, em Vila Nova de Gaia, com a duração de 7 horas. 

14/04 a 

10/07 

Realização de folhetos promocionais 

20/03 Formação Interna Barral Baby Protect® 

25/05 Formação Interna Topylaude® 

04/06 Realização de uma ação de formação na Escola Básica Quinta dos Castelos acerca do tema 

“Dentes e Higiene Oral” 

09/06 Formação Interna Angelini® 

19/06 Formação Interna Arterin® 
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formações aprendi aspetos importantes, principalmente na área da dermofarmácia e cosmética 

permitindo-me assim servir melhor os utentes. Além deste tipo de formação interna, frequentei uma 

formação interessante, com a duração de 7 horas, acerca dos produtos da empresa Pharma Nord® 

(Anexo 10), onde me foi explicado os mecanismos de ação dos seus produtos, o porquê dos vários 

tipos de formulação e como e em que situações indicá-los. 

A FC, à semelhança de tantas outras farmácias, também realiza campanhas de desconto em 

certos produtos aos seus utentes; assim, e para chamar à atenção das promoções, fiquei incumbido 

da realização de folhetos promocionais (ANEXO 11) que estiveram expostos na farmácia, junto aos 

balcões de atendimento ou aos produtos a dar ênfase para assim cativar os clientes a adquiri-los. 

Quanto à formação que dei na escola, com ela aprendi o papel da farmácia na comunidade e a 

sua importância, pois tratava-se de uma escola que leciona alunos com algumas dificuldades 

económicas e com histórias sociais muito complicadas e aos quais não é dada a devida atenção na 

formação relativa à saúde, pelo que cabe ao farmacêutico este papel de aconselhar e ensinar as 

crianças (e adultos) a lidar com questões de saúde pública. Foi uma atividade que achei deveras 

estimulante e me deixou concretizado por saber que saí daquele lugar com consciência de que tinha 

dado algo mais à comunidade. As crianças com que lidei eram muito interessadas e sem qualquer 

problema em colocar questões acerca da apresentação (Anexo 12). 

 Por fim, após ter adquirido os conhecimentos acerca da gestão de uma farmácia, foi-me dada 

a oportunidade de realizar o atendimento farmacêutico a partir da minha terceira semana de estágio. 

Primeiramente, fui sempre supervisionado para uma melhor aprendizagem e para evitar possíveis 

erros. Com o tempo, apesar de me sentir mais à vontade, há sempre dúvidas que surgem durante o 

atendimento, quer relacionadas com aspetos técnicos ou mais científicos, pelo que procurei sempre 

ajuda junto dos meus colegas, que se prontificaram sempre para me esclarecer. Percebi, através do 

atendimento, que o farmacêutico tem uma função mediadora entre o médico e o utente, pelo que o 

seu papel de intervenção aquando da dispensa do medicamento é de máxima importância, pois este 

é um agente de saúde e a ele cabem todas as tarefas que ao medicamento concerne. Assim, não 

devemos ser meros vendedores, e devemos procurar colocar a saúde do utente em primeiro lugar e 

acompanhar o seu desenvolvimento. Acima de tudo, aprendi, com o estágio, que devo como futuro 

farmacêutico ter sempre presente a responsabilidade inerente à profissão para assim 

competentemente zelar pelos interesses da área de saúde. 
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2ª parte 

1 Caso de estudo 1 – Tosse e antitússicos 

 

 Enquadramento do tema e objetivos 

 

Como o meu estágio foi realizado entre Janeiro e Julho do presente ano, lidei várias vezes com 

queixas dos utentes relacionadas com a tosse pois, nestes meses, os casos de gripe, constipações e 

alergias são relativamente superiores aos restantes meses do ano. Ora, esta patologia e o seu 

tratamento farmacológico é algo que é lecionado ao longo do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas porém não é tão aprofundado como outras patologias, pelo que os meus 

conhecimentos eram reduzidos. Assim, tomando uma postura pró-ativa que me permitisse realizar 

um melhor atendimento farmacêutico, resolvi procurar bibliografia com o objetivo de perceber os 

diferentes tipos de tosse, o tratamento farmacológico da mesma (indicação das diferentes substâncias 

ativas, contraindicações, efeitos secundários,…) e os critérios de referenciação ao médico.  

 

 Desenvolvimento 

 

A tosse é um mecanismo fisiológico complexo que envolve a sensibilização periférica e central 

que envolve a ação de diferentes fibras, de recetores excitatórios (NMDA) e inibitórios (GABA) e a 

libertação de certas substâncias (como a substância P), e tem por função a limpeza das vias aéreas 

superiores, permitindo o controlo do ar inspirado pela eliminação de partículas irritantes e do excesso 

de secreções acumuladas. Contudo, a tosse pode ser uma via de disseminação de vírus e bactérias e, 

se este fenómeno persistir, pode provocar impacto negativo nas mucosas e causar irritação ou dor, 

interferindo com a qualidade de vida dos utentes [23].  

A tosse pode ser classificada, quanto à sua duração, em aguda se persistir no máximo 3 

semanas, subaguda se a sua duração for de 3 a 8 semanas e crónica ou persistente se subsiste há mais 

de 8 semanas [24]. A tosse aguda é causada, principalmente, por uma infeção viral aguda das vias 

respiratórias superiores ou pode ser consequência de uma sinusite bacteriana, doença pulmonar 

obstrutiva crónica, rinite alérgica ou de fatores ambientais, sendo esta tosse autolimitada [25]. No 

que diz respeito à tosse subaguda, esta é causada, normalmente, por uma infeção bacteriana e pela 

presença de asma ou de uma sinusite bacteriana [25]. Já a tosse crónica em adultos não fumadores é 

usualmente resultado da asma, do refluxo gastroesofágico, da síndrome de tosse das vias aéreas 

superiores (advém de diferentes tipos de rinossinusite), do uso de Inibidores da Enzima de Conversão 

da Angiotensina (IECA) ou da exposição a fatores ambientais [25].  
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Quanto à produção, a tosse é classificada em seca ou não produtiva quando não é acompanhada 

de secreções ou produtiva ou húmida quando é acompanhada de secreções. Se as secreções forem 

facilmente eliminadas a tosse é efetiva, caso contrário é inefetiva [26]. 

Existem critérios que servem para  o farmacêutico avaliar a necessidade do encaminhamento 

do utente para o médico -  primeiro, a duração, pois caso seja superior a 3 semanas (tosse subaguda 

ou crónica) o doente deve ser encaminhado para o médico, e em segundo lugar os sinais de alarme 

como a presença de sangue na expetoração, dificuldade em respirar, febre elevada ou com duração 

superior a 2-3 dias e tosse paroxística acompanhada de vómitos [27]. Nestes casos, o farmacêutico 

não deve dispensar qualquer medicamento sem primeiro o utente ter consultado um médico. 

O tratamento farmacológico da tosse envolve duas classes de fármacos, os antitússicos e os 

expetorantes. Os antitússicos são usados na tosse não produtiva e dividem-se em antitússicos de ação 

central (ESP ou não ESP) e antitússicos de ação periférica. Dentro dos antitússicos de ação central 

ESP temos a codeína, sendo que o seu mecanismo de ação como antitússico ainda não é totalmente 

conhecido, mas sabe-se que atua nos recetores opióides delta, reduzindo assim a tosse [28]. Por atuar 

nestes recetores, está associada à dependência física e à depressão respiratória, pelo que durante o 

atendimento devemos estar atentos se a codéina foi indicada por um médico, não devendo ser cedida 

noutras situações, preferindo o aconselhamento de antitússicos não ESP, e quando for cedida ter em 

consideração que a sua dose máxima é de apenas 120mg. O dextrometorfano, a oxolamina e o 

butamirato são também antitússicos de ação central mas não são ESP pois atuam como antagonistas 

dos recetores excitatórios, inibindo assim a sensibilização central que dá origem à tosse [29]. Quanto 

aos antitússicos de ação periférica destacam-se a levodropropizina e a dropropizina que atuam a nível 

dos recetores do trato respiratório [30], reduzindo assim a tosse. Todas estas substâncias ativas são 

comercializadas em Portugal, existindo sob a forma de xarope, solução oral, pastilhas ou gotas orais. 

Deve-se ter sempre em atenção se o utente é diabético, pois algumas formulações contêm sacarose e 

devemos, por escrito ou oralmente, explicar a posologia e que o tratamento não deve ser prolongado. 

Estes fármacos apresentam interações: a oxolamina interage com anticoagulantes, a levodropropizina 

com fármacos sedativos, podendo potenciar a sua ação e o dextrometorfano interage com Inibidores 

da Monoamina oxidase (IMAO), com a amiodarona, a quinidina, a fluoxetina, o haloperidol, a 

paroxetina, a propafenona, a tioridazina, a cimetidina e o ritonavir, podendo ocorrer o 

desenvolvimento do síndrome serotoninérgico ou o dextrometorfano aumentar a sua concentração 

até niveís tóxicos [30], pelo que precisamos perguntar quais os medicamentos que o utente toma 

normalmente para evitar este tipo de situações. Além disto, é necessário tomar algumas precauções 

na dispensa deste tipo de medicamentos, pois não devem ser cedidos se o utente apresentar febre, 

cefaleias, náuseas ou vómitos associados à tosse ou se se encontrar a tomar um mucolítico pois fazem 

o efeito oposto, sendo que neste caso temos que avaliar o tipo de tosse do utente para saber se é 

necessário trocar de SA ou encaminhar para o médico. É necessário, por fim, alertar o utente acerca 

dos efeitos secundários mais comuns a esta classe de fármacos que são a fadiga, a sonolência, as 
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tonturas, possíveis broncoespamos, perturbações gastrointestinais e, em casos mais raros, reações 

alérgicas [30]. 

No que diz respeito aos expetorantes, estes são usados na tosse produtiva ou húmida e dividem-

se em três classes: os mucolíticos, os expetorantes de ação reflexa e os expetorantes de ação direta. 

Dentro dos mucolíticos destacam-se a acetilcisteína, a carbocisteína a bromexina e o ambroxol. A 

acetilcisteína é um aminoácido que possui um grupo sulfidrilo livre que interfere com a estabilidade 

das pontes dissulfureto da matriz do muco, reduzindo a sua viscosidade [31] e tornando mais fácil a 

sua eliminação. Quanto à carbocisteína, o seu mecanismo de ação como mucolítico não é totalmente 

conhecido, no entanto está descrito que melhora a viscosidade, adesividade e elasticidade do muco e 

que possui, além  desta ação, um efeito mucoregulador e mucoprotetor [32]. A bromexina atua como 

agente mucolítico por despolimerização de glicoproteínas ácidas presentes nas secreções brônquicas, 

tonando-as mais facilmente expulsas [33] e o ambroxol exerce o seu mecanismo de ação por alterar 

a viscosidade do muco e promover a sua eliminação por aumento dos movimentos ciliares, ou seja é 

possui ação mucocinética [34]. Os mucolíticos são uma boa escolha quando se trata de utentes 

fumadores pois possuem efeito antioxidante, reduzindo o dano oxidativo associado ao fumo do 

tabaco e porque conseguem reduzir a inflamação das vias aéreas por modulação da quimiotaxia dos 

neutófilos e monócitos [34].  Não são conhecidas interações medicamentosas para a carbocisteína, 

para o ambroxol e para a bromexina [32,37,38], ao contrário da acetilcisteína que mostou conduzir à 

inativação de antibióticos (principalmente cefalosporinas), com a exceção da cefixima, pelo que deve 

ser administrada com um intervalo mínimo de duas horas entre os antibióticos [35] e, além disto, não 

deve ser administrada concomitantemente com nitroglicerina porque aumenta o risco de hipotensão 

[36]. Nenhum destes fármacos deve ser usado jutamente com antitússicos pois apresentam uma ação 

antagónica. Estas substancias ativas devem ser usadas com precaução em doentes asmáticos 

(aumento do risco de broncoespasmo), em doentes com insuficiência respiratória, insuficiência renal 

ou insuficiência hepática (necessário ajuste de doses) e em doentes com risco de úlceras 

gastroduodenais [32,35,37,38]. Os efeitos secundários mais relevantes dos mucolíticos são as 

alterações gastrointestinais como náuseas, vómitos, dispepsia, diarreia e epigastralgias [32,35,37,38], 

sendo que a poslogia indicada não deve ser ultrapassada; a bromexina e o ambroxol podem gerar 

lesões cutâneas como o Síndrome de Steven Johnson ou a necrólise epidérmica tóxica, que numa 

fase inicial apresentam sintomas Influenza like, tendo sido este tipo de lesões apenas verificadas em 

utentes com doenças graves e com medicação concomitante [37,38]. A carbocisteína existe 

comercializada em Portugal sob a forma de xarope e a acetilcisteína sob a a mesma forma e também 

em comprimidos efervescentes [30], pelo que para o uso desta última forma formacêutica deve ser o 

utente prevenido que a sua tensão arterial pode sofrer alterações para valores maiores, pois este tipo 

de formulação contém concentrações elevadas de sódio. A bromexina existe sob a forma de xarope, 

gotas orais e comprimidos e o ambroxol sob a forma de xarope e cápsulas de libertação prolongada 

[30]. Similarmente aos antitússicos, deve ser indicado ao utente que o tratamento é de curta duração, 
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pelo que se a tosse não desaparecer ou aparecerem sintomas de alarme é necessário consulta médica; 

também deve ser prestada atenção à presença de sacarose nas formulações aquando da dispensa a 

diabéticos.  

Os expetorantes de ação reflexa exercem o seu efeito por irritação da mucosa gástrica que, por 

reflexo vagal, aumentam a secreção da mucosa brônquica [30] e desta classe é dado ênfase à 

guaifenesina, que reduz a viscosidade do muco e aumenta a expetoração, o que promove o 

movimento ciliar e a redução do muco, resultando numa sedação da tosse [39]. Os efeitos secundários 

associados a esta SA são similares aos já descritos para os mucolíticos e não se conhecem interações 

medicamentosas [39]. É também necessário acautelarmo-nos quanto à presença de sacarose nas 

formulações e possíveis patologias já existentes (como por exemplo asma e insuficiência hepática). 

Existem formulações de expetorantes de ação reflexa e de mucolíticos que contêm associação dos 

mesmos com agonistas β2 adrenérgicos (broncodilatadores) como o salbutamol, pois existe evidência 

que os últimos possuem atividade mucocinética, ajudando na eliminação do muco [34], podendo este 

tipo de formulações ser usadas em doentes asmáticos, com bronquite crónica ou enfisema [40]. 

Os expetorantes de ação direta estimulam diretamente as células secretoras a nível dos 

brônquios [30] e incluem-se neste grupo os óleos voláteis e as essências balsâmicas como o 

levomentol e o eucaliptol, apenas existindo em assoçiações, sob a forma de supositórios, pastilhas e 

pomadas, sendo possível com algumas pomadas, como o Vicks Vaporub® (Laboratórios Vicks, S.L.), 

fazer inalações de vapores, devendo neste caso o farmacêutico dar a conhecer aos utentes os cuidados 

a ter com a água a ferver para impedir queimaduras e com a quantidade de pomada a usar para exercer 

efeito (apenas uma colher de chá). 

Além destas duas grandes classes de fármacos (antitússicos e expetorantes) podem ser usados 

também anti-histamínicos H1 para o tratamento da tosse, como é o caso da fenspirida. Esta SA possui 

atividade anti-histamínica reduzindo a broncoconstrição e as respostas alérgicas que provocam tosse 

e além desta ação possui capacidade anti-inflamatória por inibição da cicloxigenase, reduzindo a 

inflamação e o dano oxidativo das vias respiratórias [41], porém os dados existentes na literatura não 

fundamentam o seu uso em humanos. Contudo existe em Portugal um xarope, o Pneumorel®, e uma 

formulação de comprimidos de libertação prolongada, Pneumorel Retard®, com esta SA. Existem 

outros anti-histamínicos H1 que podem ser usados com a desloratadina, loratadina, cetirizina, 

ebastina, entre outros. 

Além das medidas farmacológicas faladas até aqui existem medidas não farmacológicas que 

o farmacêutico pode indicar ao utente, sendo estas uma hidratação adequada, a humidificação do 

ambiente, o consumo de pastilhas demulcentes para amaciar a garganta e o levantamento da cabeceira 

da cama [27]. 

Quando se trata de grávidas ou crianças com queixas de tosse é necessário tomar cuidados 

adicionais, pois estes são grupos dos quais não existem muitos estudos realizados em termos de 

toxicidade, pelo que o primeiro passo deve ser a tentativa de exclusão de uma patologia mais grave. 
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Assim, nas grávidas a codeína, a levodropropizina e a bromexina não devem ser usadas pois estão 

associadas ao aparecimento de efeitos nefastos no feto [38,42,43]  e as restantes substâncias ativas 

mencionadas apenas devem ser utilizadas após o terceiro mês de gestação ou quando o seu 

aconselhamento é feito por um médico. Quanto às crianças, o uso de antitússicos e de expetorantes 

não é aconselhado a crianças com menos de 6 anos [26]. Assim, devem ser priveligiadas as medidas 

não farmacológicas e as soluções nasais com cloreto de sódio e, caso seja necessário o uso de 

fármacos, deve-se aconselhar os expetorantes de ação direta como os óleos de mentol, cânfora e 

eucalipto ou a acetilcisteína pois mostrou ser eficaz na redução da tosse em crianças com mais de 12 

anos [26]. 

 

 Conclusão 

 

Através desta pesquisa científica aumentei o meu conhecimento no que diz respeito ao 

tratamento da tosse e percebi que é necessário efetuar sempre uma análise do utente antes de 

dispensar qualquer fármaco. Apercebi-me que muitas vezes as pessoas não conseguem distinguir o 

tipo de tosse que têm e pedem um antitússico para uma tosse produtiva ou um expetorante para uma 

tosse seca, e o facto de estes medicamentos serem MNSRM, aliado à prática de automedicação, pode 

gerar situações indesejáveis, pelo que devemos precaver estas situações. Assim, quando realizei o 

atendimento e me surgiram casos de tosse executei sempre várias perguntas ao utente, como sendo 

qual o tipo de tosse, a sua duração, outros sintomas associados, se é diabético, se é hipertenso, se já 

está a tomar alguma coisa para a tosse e se tem alguma patologia relevante que possa impedir a 

dispensa do medicamento. Respondidas estas questões e com os conhecimentos adquiridos com esta 

pesquisa mais a ajuda da experiência dos meus colegas da FC tentava dispensar o melhor MNSRM 

para o tratamento da tosse que se adequasse às características do utente. 

  

2 Caso de estudo 2 – Serviço Medical Dispenser® 

 

 Enquadramento do tema e objetivos 

 

Desde a minha primeira semana de estágio na FC que me foi apresentado este serviço e fiquei 

incumbido de o fazer daí para a frente. O Medical Dispenser® (MD) é um serviço farmacêutico 

praticado na FC, que se inclui nos programas de cuidados farmacêuticos que é um dos serviços que 

as farmácias podem realizar, tendo em conta a Portaria n.º1429/2007, de 2 de Novembro [22]. Trata-

se de um sistema informático aliado a um aparelho semiautomático (Anexo 13) que permite a 

preparação da medicação semanal do utente, dividida em 7 dias, com 4 tomas diárias e que trás 

imensas vantagens a doentes polimedicados. Explicarei seguidamente toda a logística e 
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funcionamento deste serviço e darei o exemplo da minha intervenção farmacêutica, através do uso 

deste serviço, usando o caso de uma utente que acompanhei desde o primeiro dia que aderiu ao MD. 

Tem este caso de estudo o objetivo de dar a conhecer este serviço e as suas vantagens em utentes 

polimedicados. 

 

 Desenvolvimento 

 

2.2.1 Funcionamento do Medical Dispenser® 

 

O MD é uma solução semiautomática pertencente à empresa Fagor Healthcare® que é 

apresentado como um serviço fácil, higiénico e seguro [44]. O MD engloba um sistema informático, 

onde são colocados os dados do utente e um aparelho semiautomático onde são colocados os vários 

medicamentos. Na FC sempre que um utente adere a este serviço é-lhe feita uma entrevista na qual 

se tiram algumas informações: o nome completo do utente, a idade, toda a medicação que faz e as 

patologias que este apresenta. Reunidas as informações, têm estas que ser inseridas no programa, 

criando uma nova ficha de utente e colocando nesta os dados pessoais do mesmo e criando também 

uma ficha de tratamento. Nesta última ficha temos que colocar, um por um, o CNP do medicamento 

que a pessoa está a tomar, o lote da embalagem, o número de unidades, a data de validade e o formato 

das unidades (se é comprimido ou cápsula, a sua forma e a sua cor) e, posteriormente, define-se como 

é realizado o tratamento, isto é, qual a posologia dos vários fármacos, sendo possível inserir no 

sistema quantas vezes por semana o medicamento é tomado, a que altura do dia e se há pausas durante 

a semana na sua toma, para que assim estas informações fiquem registadas para o aparelho de 

dispensa funcionar corretamente. Para garantir que as posologias são inseridas de uma maneira 

assertiva, e que o utente fornece informações válidas acerca da mesma, pedimos que traga consigo 

as receitas médicas para assim confirmar a posologia indicada pelo médico.  

Quando todos os dados do utente e do medicamento estão inseridos no sistema temos que 

selecionar a opção de carregamento, que vai mostrar todos os medicamentos da utente, a sua 

quantidade disponível e posologia no ecrã, sendo que recebemos avisos quando falta medicação para 

fazer o carregamento. Devemos depois iniciar o carregamento clicando no menu iniciar, sendo que 

agora o nosso foco passa a ser o aparelho semiautomático e não o sistema informático. O aparelho 

possui uma tampa maior que dá acesso à parte interior do mesmo e uma tampa menor que dá acesso 

ao local onde vão ser inseridos os medicamentos e possui um ecrã digital tátil onde é mostrado qual 

o medicamento a inserir, o dia em que estamos a colocar, qual a toma correspondente (pequeno-

almoço, almoço, jantar ou deitar) e nos dá indicações de como proceder. Ao iniciar o carregamento, 

o aparelho dá indicação para inserir um novo blister de plástico (Anexo 14) que é a estrutura 

compartimentada (28 compartimentos, ou seja, 4 por dia) onde vão ser armazenados os 
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medicamentos, devendo ser este colocado de uma maneira específica facilmente identificada no 

aparelho, tendo para tal que abrir a tampa maior do aparelho, inserir o blister e fechar a tampa. Ao 

realizar este último passo irá acontecer um movimento giratório no interior para que o compartimento 

correto do blister esteja alinhado com local de inserção do medicamento. Aparecerá em seguida 

indicação de qual o medicamento a inserir no ecrã tátil, devendo o operador clicar em iniciar. Munido 

de luvas de latex para evitar contaminações, deve retirar-se o medicamento do blister original e 

colocar, um a um, no aparelho; à medida que são inseridos o blister contido no interior do aparelho 

é rodado para que assim as unidades colocadas caiam no local correto, para assim a posologia ser 

respeitada. Quando o carregamento dos diferentes medicamentos é terminado, o aparelho dá 

indicação de abertura da tampa maior para se colocar o papel autocolante (Anexo 15) que vai selar o 

blister – este papel possui diferentes cores consoante o dia da semana bem como um material a 

destacar para que o utente tenha acesso à medicação. Finalizados estes passos, falta colocar as 

etiquetas no verso e frente da roda (Anexo 16) contendo os medicamentos que contém a informação 

relativa aos mesmos (medicamentos presentes na roda, medicação não presente na roda, posologia), 

relativa à farmácia (qual farmácia e contacto), ao médico (qual o médico que acompanha o utente e 

o seu contacto) e relativa à data de realização da roda e data de início e fim do seu uso. 

Este serviço traz vantagens aos seus utilizadores, principalmente aos polimedicados, pois toda 

a sua medicação semanal se encontra no interior da roda (Anexo 17), devidamente armazenada, pelo 

que este só tem a preocupação de ir à farmácia semanalmente para a adquirir e efetuar o pagamento 

do serviço. Permite também um mais personalizado acompanhamento e aconselhamento 

farmacêutico, pois, por exemplo, existem medicamentos que ficam no mesmo compartimento mas 

que têm que ser tomados em tempos diferentes, como é o caso dos inibidores da bomba de protões 

ou as hormonas tiroideias que se encontram no compartimento do pequeno-almoço e que devem ser 

tomados antes dos restantes que se encontrem no mesmo compartimento, pelo que o utente deve ser 

alertado desta situação quando lhe é entregue a roda com os seus medicamentos semanais. Todos os 

medicamentos pertencentes ao utente são armazenados na FC respeitando as condições de humidade 

e temperatura de armazenamento e quando não existem unidades suficientes para garantir o 

carregamento, a medicação é renovada, faz-se um registo na ficha de cliente e é dada a informação 

da transação na sua próxima visita, para que este adquira a receita e possa pagar o medicamento 

renovado, o que se torna mais cómodo para o utente. 

 

2.2.2 Doentes polimedicados e adesão à terapêutica 

 

A polimedicação pode ser definida como o uso de vários medicamentos prescritos ou tomados 

através de automedicação passíveis de gerar interações medicamentosas e reações adversas que 

aumentam consoante o número de medicamentos tomados [45]. Existem três tipos possíveis de 
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polimedicação, a polimedicação adequada (toma de vários medicamentos, por indicação médica), a 

polimedicação inadequada (toma de mais medicamentos que os necessários) e a 

pseudopolimedicação (historial do utente mostra mais fármacos que os realmente tomadas), sendo 

que o objetivo é adaptar, reduzir ou atualizar a terapêutica [46]. Este fenómeno aumenta com a idade 

e estima-se que há um aumento no consumo de 0,4 medicamentos por cada 10 anos de vida [46], e 

este fenómeno também é mais facilmente observável em doentes com várias comorbilidades. A 

polimedicação acarreta algumas consequências como os custos para o utente e para o SNS e a adesão 

à terapêutica. A falta de aderência à terapêutica está relacionada com o próprio utente (idade, nível 

de educação, personalidade), com a doença (ausência de sintomas, gravidade da doença, não 

perceção da doença), com o tratamento (número de doses, de fármacos, posologia) e também e um 

fator importante relacionado com os profissionais de saúde e o seu relacionamento e disponibilidade 

para os doentes [47]. A não adesão à terapêutica acarreta problemas como a diminuição da eficácia 

do tratamento, o aumento da polimedicação, o aumento da automedicação, aumento dos custos, 

alteração da relação com os profissionais de saúde e aumento da mortalidade, pelo que o farmacêutico 

desempenha um papel importante no controlo da adesão e na redução da polimedicação, pois vários 

estudos mostram que quando existe um acompanhamento farmacêutico há uma redução de 22,8% do 

número de medicamentos tomados bem como das doses diárias na ordem dos 35% [48], pelo que a 

prestação de serviços como o MD é um forte aliado nesta luta. O MD permite uma revisão regular 

da medicação, comparar a medicação prescrita com as patologias, obter uma história médica e 

terapêutica, identificar problemas relacionados com a medicação e reações adversas à mesma, sendo 

portanto uma intervenção que aumenta a adesão à terapêutica. 
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2.2.3 Acompanhamento farmacêutico através do Medical Dispenser® – caso real 

 

 Durante o meu estágio na FC, através da prestação deste serviço, tive a oportunidade de 

acompanhar o desenvolvimento da situação clínica de uma utente, MJ, desde o seu primeiro dia de 

adesão ao MD até à atualidade. Antes de começar a realizar a ação de carregamento dos 

medicamentos da utente, fiz uma entrevista à mesma para assim tirar algumas informações que se 

encontram resumidas na tabela abaixo: 

 

 

 

 

A entrevista foi acompanhada da medição da tensão arterial e da medição da glicémia em 

jejum para assim começar a fazer um acompanhamento destes parâmetros ao longo dos meses 

seguintes e, para nesta fase inicial, saber o estado da utente e a resposta à medicação atual. Nesta 

medição, a utente apresentava uma tensão arterial de 145/90 mmHg, pelo que segundo as guidelines 

de 2013 da Sociedade Europeia da Hipertensão e da Sociedade Europeia de Cardiologia [49], é 

considerada hipertensão de grau 1, sendo que deveria apresentar um valor de pressão arterial sistólica 

inferior a 140 e diastólica inferior a 85 [49], pois trata-se de uma paciente diabética. Quanto à 

glicémia, esta apresentava um valor de 132mg/dl, que é um valor acima do recomendado pela 

Associação Americana da Diabetes, que delega valores ente 90 e 130mg/dl antes das refeições e 

menores que 180mg/dl após as refeições como objetivos a cumprir por diabéticos [50]. 

Este primeiro contacto com a utente é muito importante para verificar a existência de 

problemas relacionados com os medicamentos (PRM) e resultados negativos associados à medicação 

(RNM). Assim, usando a sistemática de identificação de PRM [51], evidenciada na próxima figura, 

foi-me possível identificar alguns PRM. 

 

Utente: MJ Idade: 50 Alergias: Não tem 

Patologias Medicação normal Posologia 

Hipotiroidismo 

Diabetes mellitus tipo II 

Hipertensão de grau I 

Aspirina GR® (Bayer Portugal SA) 100mg 0+1+0+0 

Eutirox® (Merck SA) 200μg 1+0+0+0 

Omeprazol KRKA®20 mg 1+0+0+0 

Rocaltrol® (Roche Pharma AG) 0,25 μg 1+1+1+0 

Metformina Generis® 500 mg 1+0+1+0 

Calcitab D® (Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, 

Lda.) 1500mg + 400U.I 

1+1+1+0 

Lisinopril Bluepharma® 20mg 1+0+0+0 

Tabela 2 – Informações relativas à utente.  
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Identifiquei um PRM tipo 3 para o medicamento Calcitab D ® (Italfarmaco, Produtos 

Farmacêuticos, Lda.) 1500mg + 400U.I, pois a sua posologia é de apenas 1 ou 2 comprimidos por 

dia [52] e a utente estava a tomar 3 comprimidos diariamente e um PRM tipo 4 para todos os 

medicamentos (incluindo este), pois a senhora MJ confessou não gostar de tomar medicamentos e de 

se esquecer várias vezes de o fazer, através de expressões como “detesto tomar medicamentos” [sic.] 

e “às vezes tomo, outras vezes não e quando me lembro tomo os que me esqueci” [sic.]. Para proceder 

à identificação de RNM baseei-me nas recomendações da terceira conferência de Granada [53] 

(Tabela 3). 

Figura 2 – Logaritmo para identificação de PRM. 

Fonte: Ordem dos Farmacêuticos: Dispensação clínica de medicamentos. Acessível em: http://www.ordemfarmaceuticos.pt/xFiles/scContentDeployer_pt/docs/doc6264.pdf [acedido em 

25 de Junho de 2015] 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/xFiles/scContentDeployer_pt/docs/doc6264.pdf
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Assim, foi-me possível identificar um RNM de efetividade quantitativa para o Lisinopril 

Bluepharma® 20mg e para a Metformina Generis® 500 mg porque os valores de tensão arterial e 

glicémia da utente se encontravam fora dos objetivos terapêuticos devido ao facto da medicação não 

ser tomada corretamente. Fui ainda capaz de descobrir um RNM de inseguridade não quantitativa 

relacionado com o Lisinopril Bluepharma® 20mg pois a MJ, aquando da entrevista, apresentava uma 

tosse seca que segundo ela perdurava há várias semanas e que era muito incómoda pois sentia 

dificuldade na respiração e dores peitorais devido à intensidade da mesma. Disse-me que tinha 

consultado o seu médico de família que lhe prescreveu um antitússico, o dextrometorfano, de nome 

comercial Bissoltusin® (Boehringer Ingrelheim, Lda.) aliado a um anti-histamínico, a Hidroxizina, 

de nome comercial Atarax® (UCB Pharma, Produtos Farmacêuticos, Lda.) mas que a tosse não 

desaparecia. Ora, o lisinopril pertence a um grupo de fármacos usados no tratamento da hipertensão 

denominados IECA. Está descrito que os IECA podem gerar, como efeito secundário, uma tosse 

seca, não produtiva e persistente que pode requer a descontinuação do seu uso se for severa, sendo 

que grupos específicos como as mulheres têm maior probabilidade de apresentar este efeito 

secundário [54]. Esta tosse afeta uma média de 20% dos utilizadores desta classe de fármacos [55] e 

é causada pela própria inibição da enzima de conversão de angiotensina I a angiotensina II que resulta 

num acumular de substâncias que normalmente são metabolizadas por essa enzima como 

bradicinicas, taquicininas e substância P que estão associadas à geração da tosse [55] e também a um 

processo pró-inflamatório devido à maior produção de prostaglandinas quando há inibição da enzima 

conversora da angiotensina.  

Tabela 3 – Classificação de RMN. 

Fonte: Santos HM, Ferreira PI, Ribeiro PL, Cunha I (2007): Introdução ao Seguimento Farmacoterapêutico. Acessível em: 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ipgg/assistencia-farmaceutica/gicuf-introducaoaoseguimentofarmacoterapeutico.pdf [acedido em 25 de Junho de 

2015]. 

 

 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ipgg/assistencia-farmaceutica/gicuf-introducaoaoseguimentofarmacoterapeutico.pdf
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A resolução dos PRM tipo 4 da MJ passou pela própria adesão ao MD e pelo seguimento 

farmacêutico que lhe passei a fazer; quanto à resolução dos PRM tipo 3 e do RNM de inseguridade 

não quantitativa, expliquei à utente que ela estava a fazer uma posologia superior à recomendada de 

Calcitab D ® (Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda.) 1500mg + 400U.I e também que a sua tosse 

poderia ser derivada da toma do Lisinopril Bluepharma® 20mg, pelo que ela precisaria falar com o 

seu médico de família e expor estas situações. A MJ aceitou a sugestão e depois da consulta médica 

foi-lhe alterado o Lisinopril Bluepharma® 20mg para o Losartan KRKA® 100mg e reduzida a 

posologia do Calcitab D ® (Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda.) 1500mg + 400U.I para apenas 

dois comprimidos por dia (0+1+1+0). Assim, passadas algumas semanas, a sua tosse foi perdendo 

intensidade até desaparecer completamente, o que é normal quando se abandona a toma de IECA 

[54].  

Mesmo após estar a usufruir do MD, a utente continuava a não tomar a sua medicação na 

totalidade por esquecimento, sendo que quando vinha levantar a roda contendo os medicamentos da 

semana a seguir chegou a entregar rodas ainda com bastante medicação não tomada, pelo que tive 

que insistir várias vezes e explicar as desvantagens e consequências de não tomar a sua medicação 

para assim ela própria ganhar alguma responsabilidade. Notei que esta situação foi desvanecendo 

com o passar das semanas e hoje em dia preocupa-se em seguir à risca a toma da medicação no 

horário certo e da maneira correta. Durante os meses que estagiei, responsabilizei-me por medir 

mensalmente os valores de tensão arterial e de glicémia em jejum, tendo a utente mostrado um 

melhoria, que é visível na tabela abaixo, dos seus valores após implementação do MD. 

 

Tabela 4  – Evolução dos parâmetros avaliados. 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Glicémia em jejum 

(mg/dl) 
132 127 120 125 115 100 99 

Tensão sistólica/tensão 

diastólica (mmHg) 
145/90 143/88 140/85 142/80 140/79 138/78 138/76 

 

Observando a tabela, podemos observar que ambos os parâmetros medidos encontram-se 

atualmente dentro dos valores recomendados mencionados anteriormente, tendo o MD sido um ponto 

de viragem para o controlo das patologias da utente.  

 

 Conclusão 

 

Como foi possível constatar, o MD está associado a um grande número de vantagens para 

doentes polimedicados, sendo uma ferramenta útil na descoberta de problemas associados à 
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medicação do utente e problemas do próprio utente, podendo este serviço ser uma rampa de 

lançamento para a sua resolução. Isto foi facilmente comprovado com o estudo de apenas um caso 

real, sendo que futuro do MD pode passar, possivelmente, pela sua implementação em mais 

farmácias e pela sua apresentação a outros profissionais de saúde, para assim estes poderem 

aconselhar mais utentes a aderir ao serviço. Mas, como a MJ, só a adesão ao MD não é suficiente 

para a resolução de todos os problemas, devendo os farmacêuticos comprometer-se a executar um 

seguimento farmacoterapêutico aliado a este serviço pois ninguém melhor que esta classe sabe o que 

acarretam as falhas no cumprimento do tratamento farmacológico dos utentes. O farmacêutico deve 

ter em mente que a sua primeira responsabilidade é para com a saúde e bem-estar do doente [56], 

responsabilizando-se pelo fornecimento de toda a informação relativa aos medicamentos e pelo 

seguimento da terapêutica do doente para assim reduzir a morbilidade e mortalidade que está 

associada ao não cumprimento da mesma. Assim, iniciativas como este serviço, trazem ganhos de 

saúde podendo reduzir eficazmente a automedicação e a polimedicação e aumentar o grau de 

confiança dos utentes nos farmacêuticos, dignificando assim a classe e reduzindo o estigma atual de 

que um farmacêutico é um mero vendedor.  

O facto de ter conhecido este serviço e de ter tido a oportunidade de seguir uma utente e ter 

sido capaz de resolver PRM e RNM foi uma experiência gratificante e enriquecedora que me fez 

perceber de uma maneira real o verdadeiro impacto do trabalho farmacêutico na comunidade. 
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Anexo 1 – Fachada da Farmácia de Coimbrões. 

Anexo 2 – Corredor de entrada da Farmácia de Coimbrões. 
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Anexo 3 – Quarto para realização de testes bioquímicos, primeiro 

curativo e medição da tensão arterial. 

Anexo 4 – Gavetas e armários para armazenamento de MSRM. 
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Anexo 5 – Parte interior da Farmácia de Coimbrões, normalmente designada por “armazém”. 
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Anexo 6 – Exemplo de uma fatura. 
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Identificação do 

utente 

Código do 

médico prescritor 

Código de barras para 

identificação da receita 

Número de utente 

Identificação do tipo 

de comparticipação 

Código do local 

de prescrição 

Assinatura do 

médico prescritor 

Validade da receita e 

data de prescrição 

Anexo 7 – Exemplo de uma receita médica eletrónica. 
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Validade da receita e 

data de prescrição 

Código de barras para 

identificação da receita 

Vinheta com o 

código do médico 

prescritor 

Assinatura do 

médico prescritor 

Identificação do tipo 

de comparticipação 

Vinheta com código do 

local de prescrição 

(ausente neste caso) 

Identificação do 

utente 

Número de utente 

Anexo 8 – Exemplo de uma receita médica manual. 
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Anexo 9 – Exemplo de um verbete que acompanha cada lote. 
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Anexo 10 – Certificado de participação na Formação Medicina Preventiva e Suplementos 

Alimentares realizada pela Pharma Nord® a 28 de Janeiro de 2015. 
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Anexo 11 – Folhetos promocionais realizados durante o estágio (seis no total). 
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Anexo 12 – Apresentação realizada na Escola Básica Quinta dos Castelos (Vila Nova de Gaia) acerca 

do tema “Dentes e Higiene Oral”. 
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Anexo 13 – Aparelho semiautomático para realização do serviço Medical 

Dispenser®. 
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Anexo 14 – Blister de material plástico contendo 28 compartimentos (4 para cada 

dia da semana). 

Anexo 15 – Papel autocolante que é colado na parte sob o blister plástico para o 

selar.  

 

Note-se que está dividida por cores (uma para cada dia da semana) e contém 

quatro tomas diárias (pequeno-almoço, almoço, jantar e deitar). Ainda de notar 

as vinte e oito partes mais brancas que correspondem ao material que é 

destacado pelo utente para ter acesso à medicação. 
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Anexo 16 – Etiquetas autocolantes com informação a preencher relativa ao utente, 

às datas de início, fim e preparação da roda e à medicação. 

Anexo 17 - Roda contendo todos os medicamentos para a semana, carregada usando o serviço Medical Dispenser®. 



 


