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Preâmbulo  

O curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas lecionado na Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto é, em toda a sua plenitude, um curso clássico, onde a grande 

prioridade é fornecer uma formação teórica de excelência e uma formação prática, quase na sua 

totalidade, restringida a nível laboratorial. Como tal, o contacto que os alunos têm durante o 

curso com a realidade laboral inerente à sua graduação profissional é muito escassa. Assim o 

estágio curricular, o culminar da formação académica de um Farmacêutico, é a primeira grande 

oportunidade que os alunos têm para encarar na primeira pessoa a realidade laboral de um 

Farmacêutico. 

De acordo com o ato Farmacêutico, o Farmacêutico é um profissional de saúde com 

competências podem ser abrangidas por vários ramos do mercado de trabalho, seja na farmácia 

comunitária, farmácia hospitalar, indústria farmacêutica e análises clínicas. O Farmacêutico 

pode ter então vários papéis na sociedade sendo um agente da saúde devendo ter sempre como 

principal responsabilidade cuidar da saúde e bem-estar do doente e do cidadão em geral, 

devendo por o bem dos indivíduos à frente dos seus interesses pessoais, ou comerciais e 

promover o direito de acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e segurança [1]. 

No âmbito da farmácia comunitária o papel Farmacêutico está mais direcionado para a 

preparação, controlo, seleção, aquisição, armazenamento e dispensa de medicamentos de uso 

humano e veterinário, interpretação e avaliação das prescrições médicas, informação e consulta 

sobre medicamentos, de uso humano e veterinário, e sobre dispositivos médicos, sujeitos e não 

sujeitos a prescrição médica, junto de profissionais de saúde e de doentes, de modo a promover 

a sua correta utilização. O Farmacêutico tem também a responsabilidade de acompanhar, vigiar 

e controlar a distribuição, dispensa e utilização de medicamentos para uso humano e veterinário, 

bem como de dispositivos médicos. A farmácia comunitária é, na maioria das vezes, a última 

linha de interação com o doente antes de este iniciar a terapêutica. O Farmacêutico torna-se o 

profissional de saúde que vai interagir com o doente em último lugar, tendo assim a 

responsabilidade de oferecer um atendimento de qualidade de modo a dispensar, aconselhar e 

explicar tudo o que seja necessário para que o doente possa seguir a terapêutica com a máxima 

confiança, eficácia e segurança. 

O estágio profissional é uma ferramenta essencial à formação prática de futuros 

farmacêuticos onde estes começam a contactar com as responsabilidades inerentes à sua função 
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na sociedade, tendo sempre o apoio de um tutor experiente que vai permitir um crescimento 

firme do estagiário para que este possa, posteriormente, chamar essa responsabilidade a si.  
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Resumo 

O presente relatório descreve de forma pormenorizada o estágio curricular, por mim 

realizado, de seis meses, entre dia 1 de Março e dia 31 de Agosto na Farmácia Gonçalves em 

Seixezelo, sob a orientação da Dra. Marta Ferreira. 

O relatório possui, de forma detalhada, a exposição daquilo que foi o estágio curricular, de 

todas as experiências e conhecimentos adquiridos, problemas e obstáculos encontrados, tarefas 

e atividades desenvolvidas ao longo do estágio, mas principalmente, da forma como eu, aluno 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto, consegui passar para a prática, e adaptada à realidade de uma farmácia comunitária, 

todo o conhecimento adquirido ao longo dos vários anos de curso. 

Assim é possível dividir o relatório em duas partes distintas. Na primeira parte encontram-

se expostas as atividades que foram por mim realizadas no âmbito do estágio em farmácia 

comunitária. É descrito de forma sucinta e objetiva a organização estrutural e funcionamento 

normal da Farmácia Gonçalves bem como as várias funções que se reservam a quem nela 

trabalha, especialmente aos farmacêuticos, como a dispensa de medicamentos, o 

aconselhamento ao utente, a gestão de stocks, produção de manipulados e conferência de 

receituário. 

A segunda parte é referente aos projetos que desenvolvi durante o estágio e que foram 

postos ao dispor dos utentes da Farmácia Gonçalves. Os temas desenvolvidos consistem num 

panfleto informativo sobre a suplementação cerebral para pessoas com sintomas de falta de 

memória e concentração, um questionário sobre a confiança dos utentes na utilização de 

medicamentos genéricos e consequente “flyer” informativo sobre os mesmos, um panfleto 

informativo, que complementa uma promoção da farmácia sobre protetores solares, onde é 

explicada a importância da proteção solar e que tipo de produtos estão disponíveis para tal, e 

vários painéis promocionais que foram elaborados de modo a promover campanhas, serviços 

e datas especiais da Farmácia Gonçalves. 
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Parte I – Atividades Desenvolvidas no Âmbito do Estágio Curricular 

 

1. Introdução 

Durante os seis meses do estágio curricular na Farmácia Gonçalves tive a oportunidade de 

realizar vários tipos de atividades em simultâneo. De uma forma generalizada o meu estágio 

seguiu a ordem referida no seguinte cronograma: 

Tabela 1 - Cronograma do estágio curricular na Farmácia Gonçalves 

 

2. A Farmácia Gonçalves 

2.1. Localização e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Gonçalves (FG) localiza-se na Avenida São Salvador, nº 233 da freguesia de 

Seixezelo, conselho de Vila Nova de Gaia. A FG encontra-se situada à face da estrada do 

itinerário comum número 1 que liga Porto a Lisboa, o que torna o seu acesso um pouco 

complicado devido à falta de locais próprios para estacionar. 

A FG realiza atendimento ao público das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h 

aos sábados, estando aberta à hora de almoço e serviços permanentes. 

2.2. Enquadramento Socioeconómico 

Ao estar situada à face do itinerário comum nº 2, a FG tem um grupo muito diversificado 

de utentes, no entanto a maior parte dos utentes do dia-a-dia da farmácia são idosos que 

recorrem à farmácia para a dispensa de medicamentos que necessitam na terapêutica de 

Funções 

Desempenhadas 
Março Abril Maio Junho Julho Agosto 

Armazenamento de 

Produtos 
      

Controlo de Prazos 

de Validade 
      

Receção de 

Encomendas 
      

Verificação do 

Receituário 
      

Atendimento ao 

Público 
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condições crónicas. Esse fato em muito se deve pelo facto de a FG ser uma farmácia que se 

encontra ao serviço da população desde 1910, sendo assim um nome incontornável, a nível de 

farmácias, para a população das freguesias em redor, como Grijó e Argoncilhe. 

O facto de um grupo muito variado de utentes fazer com que seja possível encontrar, 

durante o atendimento, uma variedade enorme de casos, seja de doentes crónicos, seja de 

utentes que param por necessidades espontâneas em casos de viagens, ou por facilidade de 

acesso e boa visibilidade numa estrada muito frequentada, o que exige, para quem trabalha na 

farmácia, um à vontade em várias áreas distintas, como os medicamentos genéricos, os produtos 

de cosmética, medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), entre outros. A FG tem 

um grupo de utentes fixos, ou regulares, que constituem a maioria dos utentes que frequentam 

a farmácia. Esses utentes permitem, aos profissionais de saúde que trabalham na FG, fazer um 

seguimento e uma vigilância farmacoterapêutica mais pessoal e eficaz que trás benefícios tanto 

para a farmácia, como para o utente. 

2.3. Recursos Humanos 

A equipa técnica de uma farmácia é um bem essencial no funcionamento da mesma. A 

articulação, cooperação e bom entendimento dentro de uma equipa é um fator crucial para 

desenvolver um bom trabalho e, consequentemente, obter uma maior satisfação por parte do 

utente. O artigo 23º do Decreto 171/2012 de 1 de Agosto estabelece os princípios, que devem 

ser respeitados na formação de uma equipa de trabalho [2].  

A FG, em concordância com as normas estabelecidas possui uma equipa composta por sete 

elementos, dos quais três farmacêuticos, três técnicos de farmácia e uma auxiliar. Apesar de 

cada elemento da equipa ter funções específicas à sua responsabilidade, a equipa sempre se 

mostrou muito dinâmica, sendo possível adequar as funções de cada um às necessidades 

imediatas da farmácia. 

2.4. Organização do Espaço Interior e Exterior da Farmácia 

A organização funcional do espaço disponível é um aspeto fundamental no funcionamento 

de qualquer farmácia. Um mau aproveitamento do espaço faz com que haja perdas 

significativas, tanto na qualidade do atendimento, como na oportunidade de negócio. 

Os espaços que compõem a FG são espaços atualizados, que recentemente foram sujeitos 

a obras de forma a atualizar e melhorar os espaços e equipamentos disponibilizados aos utentes. 

Desta forma os espaços da FG estão de acordo com as normas e diretrizes expostas no artigo 
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29º do Decreto-Lei nº. 171/2012, de 1 de Agosto e nas Boas Práticas Farmacêuticas para a 

farmácia comunitária [2,3]. 

2.4.1. Espaço Exterior  

A FG possui uma fachada, que se encontra virada para a estrada nacional, onde estão 

expostos alguns placards publicitários de marcas de cosmética e produtos para a pele, bem como 

alguns acessórios para bebé, como biberão e chupeta, que se encontram também expostos nas 

duas montras disponíveis. Na porta de acesso ao público é possível encontrar afixado o horário 

da farmácia, bem como algumas informações com utilidade para os utentes, como por exemplo 

a lista das farmácias de serviço. A entrada para a farmácia não é feita diretamente pois existe 

um pequeno “hall” de entrada, que liga o espaço de atendimento ao público à porta exterior, 

onde se encontra exposto um placard com os serviços que a FG dispõem ao público e onde se 

encontra uma balança que pode ser utilizada pelos utentes para medição do seu peso corporal. 

A FG encontra-se devidamente identificada, tendo na fachada a designação “farmácia” e o 

símbolo da cruz verde luminosa.  

Como a FG se encontra à face da estrada, o estacionamento para quem trabalha nela e para 

os utentes que a frequentam não é muito acessível. 

2.4.2. Espaço Interior 

A constituição interna do espaço da FG pode ser dividida em várias secções: área de 

atendimento ao público, gabinete de atendimento personalizado, escritório, área de 

armazenamento de medicamentos em gavetas para saída imediata, área de receção de 

encomendas, zona de descanso, instalações sanitárias, cacifos, laboratório e armazém. A FG 

está incorporada em instalações que seguem as normas da Deliberação n.º 1502/2014, de 3 de 

julho, que diz respeito às áreas mínimas e respetivas divisões que cada farmácia deve possuir 

[4]. 

2.4.2.1. Área de Atendimento ao Público 

A área de atendimento ao público é a área onde decorre o essencial da atividade de uma 

farmácia, onde é realizada a dispensa dos medicamentos e onde é oferecido o acompanhamento 

e aconselhamento farmacêutico aos utentes. É um espaço amplo e com boa iluminação 

constituído por quatro balcões de atendimento, todos eles equipados com um computador e 

leitores de códigos de barras, que se encontram dispostos em “L”. Desta forma o profissional 

tem uma perspetiva completa da área, podendo verificar sempre se existe algum utente que 
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necessite de ser atendido, o que, tendo em conta que a FG não utiliza um sistema de senhas no 

chamamento dos utentes, se torna um aspeto essencial de modo a evitar confusões sobre a 

ordem de atendimento dos utentes. Os balcões não possuem caixas individuais pelo que o 

dinheiro recebido de cada venda é colocado numa caixa automatizada (“cashlogy”), comum a 

todos os postos, que guarda o dinheiro recebido e procede à libertação do troco a devolver ao 

utente. A área que se encontra por trás dos balcões de atendimento é composta por lineares de 

vários produtos, como produtos cosméticos que estão expostos e divididos por marca, produtos 

de higiene bucal, suplementos alimentares, produtos para crianças e bebés, produtos para o 

cuidado dos pés, produtos veterinários, entre outros. É também possível encontrar na área de 

atendimento um banco, que se destina aos utentes para que possam esperar sentados enquanto 

aguardam vez para serem atendidos, e um televisor, que se encontra num dos lados por trás dos 

balcões de atendimento e que destina a passar informações sobre a farmácia, os seus serviços e 

promoções. Quando se realizam promoções de alguns produtos em especial, é comum coloca-

los no centro da área de atendimento ao público, ou em locais específicos dos balcões de 

atendimento, de forma a aumentar o contacto dos utentes com esses produtos e, 

consequentemente, aumentar a compra por impulso.  

A área de atendimento ao público está ligada a duas áreas distintas da farmácia: o gabinete 

de atendimento personalizado e a área de receção das encomendas, que possui ligação para as 

outras áreas que constituem a FG. 

2.4.2.2. Gabinete de Atendimento Personalizado 

A FG possui um espaço especialmente dedicado aos atendimentos que requerem um nível 

de privacidade e atenção superior em relação aos atendimentos normais do dia-a-dia da 

farmácia. Este tipo de espaços são essenciais numa farmácia, especialmente em casos em que 

possa haver algum constrangimento por parte do utente em declarar ou admitir algum pormenor 

relacionado com a sua condição, sendo o fator privacidade e confiança algo muito importante 

para que o profissional de saúde que está a atender o utente consiga obter todas as informações 

necessárias para poder realizar o melhor atendimento possível.  

Na FG o gabinete de atendimento personalizado tem uma funcionalidade muito 

diversificada. Aqui são realizados testes bioquímicos e fisiológicos, como a determinação da 

glucose, triglicerídeos e colesterol, e de valores como a pressão arterial. O gabinete é também 

utilizado para a realização semanal de consultas de nutrição, optometria e podologia, bem como 

para ações de formação da equipa técnica. 



Relatório de Estágio  Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

5 
Pedro Milheiro Costa e Silva 

2.4.2.3. Área de receção de encomendas e armazenamento de medicamentos em gavetas 

A zona de receção de encomendas encontra-se numa secção da farmácia que se encontra 

atrás da área de atendimento ao público. Aqui é feita a conferência das encomendas que chegam 

diariamente à FG, e consequente receção das mesmas através de um terminal equipado com um 

computador com o sistema informático utilizado pela FG e leitor de códigos de barras. A 

conferência e receção das encomendas é feita manualmente por um dos funcionários da FG e 

todos os documentos de faturação são guardados e arquivados até futura confirmação pela 

equipa de contabilidade. 

É nesta área também que os medicamentos são divididos e guardados em gavetas. Este 

sistema permite ter os medicamentos identificados e colocados em sítios próprios para que seja 

mais fácil e mais rápido, para o profissional de saúde, que se encontra no atendimento ao 

público, de encontrar os medicamentos que vai dispensar, de modo a não perder mais tempo do 

que o necessário na dispensa dos medicamentos, garantindo assim a satisfação do utente. 

Os medicamentos que se encontram nas gavetas estão divididos por grupos, estando estes 

distribuídos por ordem alfabética. Os medicamentos são assim separados em comprimidos, 

produtos oftálmicos, produtos vaginais, sistemas transdérmicos, inaladores, supositórios, 

saquetas e xaropes e produtos para aplicação tópica como cremes e pomadas, estando estes 

guardados numa estante com prateleiras em vez de gavetas. É também nesta área que se 

encontram os contentores do VALORMED. 

2.4.2.4. Escritório 

É uma área onde é frequente encontrar a dona da farmácia. Neste local são tratados todos 

os assuntos relacionados com a vertente de gestão comercial, financeira e organizativa da FG. 

O escritório é o local de receção dos representantes dos vários parceiros comercias da FG, onde 

são tratados e discutidos assuntos de interesse maior para a farmácia com toda a privacidade 

possível. É também no escritório que se encontra um cofre onde é guardada a medicação sujeita 

a legislação especial (psicotrópicos e estupefacientes). 

2.4.2.5. Armazém  

O armazém é o espaço da farmácia onde são guardados todos os produtos que não têm 

espaço, quer nas gavetas, quer nas montras da farmácia e lineares da área de atendimento ao 

público. O armazém da FG é um armazém com dimensões modestas, com apenas um piso e 

constituído por três prateleiras colocadas em U com cerca de 2,5 metros de comprimento cada, 
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o que é apropriado para as necessidades da farmácia. Aqui estão acondicionados em prateleiras 

os medicamentos, bem como produtos de dermocosmética, champôs, dispositivos médicos e 

outros produtos de venda sazonal que não tem uma saída significativa que justifique a sua 

colocação nos lineares e expositores. A colocação e organização dos produtos no armazém é 

realizada pela auxiliar, estando a organização e manutenção do armazém à sua 

responsabilidade. É no armazém que se encontra instalado o frigorífico em que estão colocados 

os produtos que necessitam de temperaturas baixas de conservação como é o caso de alguns 

colírios, insulinas, vacinas e outros, ficando estes produtos sempre dentro do frigorífico até ao 

momento da sua dispensa para o utente. Os produtos são organizados no armazém numa 

ordenação “pseudo-alfabética” pois alguns medicamentos encontram-se agrupados pela função 

terapêutica que exercem quando se trata de grupos com elevada saída, como é o caso dos 

medicamentos para a hipertensão, as estatinas e os antibióticos. Os medicamentos com formas 

farmacêuticas também se encontram colocados em grupos distintos como por exemplo os 

xaropes e as saquetas que se encontram em zonas do armazém distintas. A colocação dos 

produtos no armazém segue uma lógica “FEFO”, que significa “first-expire, first-out”, ou seja 

os produtos que possuem prazos de validade inferiores são colocados em posição que permita 

serem os primeiros a serem retirados do armazém, o que permite uma rotação de stocks eficiente 

e evita o aparecimento de produtos fora de validade nas gavetas. 

2.4.2.6. Laboratório 

O laboratório da FG obedece às normas impostas pela Portaria 594/2004, de 2 de Junho [5] 

e o equipamento vai de encontro com o exigido pela Deliberação nº 1500/2004, 7 de Dezembro 

[6], o que permite a sua utilização para a preparação, acondicionamento e controlo de 

preparações manipuladas. O laboratório encontra-se dividido em várias secções: a bancada de 

manipulação, a zona de limpeza do material, as prateleiras de armazenamento dos materiais e 

matérias-primas e uma zona dedicada à vertente logística da manipulação, onde se encontram 

as fichas de preparação e os suportes teóricos essenciais à manipulação, como o Formulário 

Galénico Português (FGP) e a Farmacopeia Portuguesa (FP). 

2.4.2.7. Zona de Descanso, Instalações Sanitárias, Cacifos 

A FG possui um espaço adjacente ao armazém onde é possível, para a equipa técnica, fazer 

uma pequena pausa. Nesta área existe uma pequena mesa e bancos que são utilizados para 

descanso, preparação e realização de refeições por parte dos elementos da equipa técnica, onde 
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é possível encontrar um micro-ondas, um frigorífico, máquina de café e material de cozinha 

como talheres e canecas. 

Nesta área encontram-se as instalações sanitárias, destinadas ao uso por parte dos 

elementos da equipa técnica e os cacifos, onde estes podem deixar os seus pertences. 

3. Gestão da Farmácia 

3.1. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na FG é o Sifarma® 2000. O sistema encontra-se instalado 

em todos os terminais da farmácia. Todos os computadores da farmácia encontram-se ligados 

em rede permitindo uma maior organização, eficiência e rendimento do trabalho de toda a 

equipa técnica da farmácia. O Sifarma® 2000 é um sistema informático bastante simples e 

intuitivo capaz de simplificar a tarefa do profissional de saúde, tanto ao nível do atendimento 

ao público, como a nível da organização e controlo dos stocks da farmácia. O sistema está 

interligado com todas as atividades administrativas e organizacionais da farmácia e cada 

funcionário possui uma conta e código pessoal de forma a conseguir trabalhar com o Sifarma® 

2000. A nível do atendimento ao público o Sifarma® 2000 oferece uma vasta gama de 

aplicações e funcionalidades como a consulta do histórico de medicação e produtos dispensados 

a cada utente. Permite também o acesso a diversas informações relacionadas com o produto que 

se dispensa ao utente, como a posologia, interações medicamentosas e efeitos secundários, entre 

outros, que são informações muito importantes para quem compra os medicamentos, mas 

também para quem os dispensa pois assim pode dispensar e aconselhar apenas os medicamentos 

mais indicados para os diferentes casos. A nível administrativo e organizacional o Sifarma® 

2000 permite a realização de inúmeras tarefas, sendo as mais comuns a realização de 

encomendas, controlos dos lotes e prazos de validades dos mesmos, níveis de stocks e faturação. 

Hoje em dia os sistemas informáticos são um pilar importantíssimo no funcionamento das 

farmácias. Vieram permitir um avanço enorme ao nível da organização das farmácias, 

permitindo controlar e organizar rotações de stocks enormes, com relativa facilidade e com uma 

precisão e eficácia excelentes. Os benefícios dos sistemas informáticos são inegáveis e o 

funcionamento das farmácias está muito dependente dos mesmos. Durante o estágio na FG tive 

a oportunidade de trabalhar bastante e de me habituar bem ao Sifarma® 2000, dando uso às 

várias aplicações e utilidades que este põem à disposição. Neste período de tempo pude 

testemunhar as vantagens que os sistemas informáticos trazem para as farmácias, a sua 
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importância e os problemas que algumas vezes tínhamos devido ao mau funcionamento dos 

mesmos 

3.2. Gestão de “Stocks” 

As farmácias são locais de serviço público, onde a prioridade é e será sempre, a saúde 

pública. As farmácias são, no entanto, entidades comerciais, que funcionam à base dos capitais 

privados das entidades que possuem o seu alvará. Assim é essencial que uma farmácia consiga 

ter uma organização inteligente e eficaz, capaz de fornecer à farmácia um equilíbrio financeiro 

saudável que permita, consequentemente, oferecer o melhor cuidado possível para com a saúde 

da população. 

A gestão dos stocks das farmácias entra então como uma ferramenta essencial neste 

equilíbrio financeiro saudável das farmácias. É da responsabilidade de cada farmácia gerir o 

seu stock da forma mais correta que assim entender, garantindo a presença dos produtos em 

número e variedade suficientes para que seja possível satisfazer as necessidades dos utentes. A 

gestão de stocks não é uma ciência exata, ficando os seus resultados práticos sempre 

dependentes da capacidade estratégica da pessoa responsável pela sua aplicação na farmácia. 

Se for bem aplicada, evita situações como ruturas de stock, em que a farmácia fica incapacitada 

de oferecer o produto ao utente, não conseguindo responder às suas necessidades e perdendo a 

oportunidade de realizar uma venda, e evitar situações de excessos de stock, em que a farmácia 

fica com produtos a mais do que os necessário, não sendo capaz de os escoar na totalidade, o 

que se traduz na perda do retorno do investimento feito nesses produtos. 

A gestão dos stocks deve ser feita na base de um sistema de classificação ABC. Este 

sistema defende que produtos com os produtos com maior rotação (A), aqueles onde a farmácia 

consegue retirar mais retornos dos investimentos, devem ter uma maior atenção por parte dos 

responsáveis da gestão do stock, podendo estes produtos ser alvo de compras em quantidade 

avultadas. Os produtos com menor fluxo de saída (C), pelo contrário, exigem um menor volume 

de compra, o que se traduz em stocks mais baixos e em custos de aprovisionamento menores. 

O sistema informático que cada farmácia utiliza é uma ferramenta muito importante na 

gestão do stock da mesma. No caso da FG o Sifarma® 2000 permite aceder às fichas dos 

produtos, na qual se consegue ver o histórico de vendas, sendo possível calcular a necessidade 

de compra dos produtos tendo em conta a maior, ou menor saída desse mesmo produto. É 

também possível definir um stock máximo e um mínimo de forma a auxiliar as quantidade a 

encomendar e as alturas em que se deve encomendar esses produtos. 
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3.3. Encomendas e Aprovisionamento 

3.3.1. Tipos de encomendas e Fornecedores 

A distribuição farmacêutica atual permite a obtenção dos medicamentos de uma forma 

muito rápida, na maior parte das vezes numa questão de poucas horas. Assim é possível fazer 

uma gestão inteligente e eficaz dos stocks das farmácias. Através dos conceitos aplicados de 

stocks máximos e stocks mínimos aplica-se um outro conceito que é o stock mínimo de 

encomenda e que se traduz no momento em que é necessário voltar a encomendar esse produto 

de modo a completar de novo os valores do stock. Pontualmente não é possível aplicar esse 

conceito nos casos em que o produto necessário para o utente não ser habitual ter em stock, ou 

em casos de produtos com uma quantidade mínima de stock baixa mas que por algum motivo 

tenham uma procura superior ao normal num, ou noutro momento. 

As encomendas realizadas pela FG podem ser então divididas em três categorias: 

encomendas diárias, instantâneas e diretas. As encomendas diárias são as encomendas sugeridas 

pelo Sifarma® 2000 de acordo com os valores mínimos de encomenda nos stocks dos produtos. 

Este tipo de encomendas é responsável por manter um nível saudável dos stocks das farmácias, 

garantindo assim as necessidades normais dos utentes das mesmas. As quantidades e os 

produtos encomendados não são padronizadas pois, mesmo que alguns produtos tenham 

atingido valores de stock mínimos, estes podem ser encomendados em quantidades mais 

reduzida, ou não serem encomendados de todo, se a responsável considerar que a altura do ano 

assim o justifica, ou se os produtos já se encontrarem listados para encomenda direta. Na FG as 

encomendas diárias são realizadas duas vezes por dia, aos diferentes fornecedores, de modo a 

que seja possível receber três voltas de encomendas por dia dos mesmos. 

As encomendas instantâneas são pedidos feitos aos fornecedores, de forma pontual, através 

do Sifarma® 2000, ou telefone. Estas encomendas são de uma importância extrema em casos 

de falhas de stock ao balcão de atendimento e em casos de pedidos não habituais por parte dos 

utentes. Estes pedidos são feitos durante o próprio atendimento, quer seja através do Sifarma® 

2000, quer seja através de telefone, é contactado o fornecedor e é confirmada a disponibilidade 

do produto em questão, bem como as condições de envio como o preço a que será faturado e a 

previsão de entrega da encomenda. Estando feita a encomenda instantânea é pedido ao utente 

que deixe ficar os seus dados de contacto e identificação para que seja afixada, junto à área de 

receção das encomendas, uma nota relacionada com a reserva do produto. 
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Por encomendas diretas entendem-se as encomendas que a FG faz junto dos laboratórios 

que fabricam os produtos. Este tipo de encomendas é realizada pontualmente e pode ser 

destinado a vários tipos de produtos, sejam medicamentos genéricos, produtos de 

dermocosmética, produtos sazonais, entre outros, e geralmente estão associadas a benefícios 

económicos como descontos comerciais e/ou bonificações, especialmente em casos em que o 

numero dos produtos encomendados é considerável. Este tipo de pedidos apresentam muitas 

vantagens a nível económico, no entanto é necessário ter em conta outros fatores como a saída 

do produto e facilidade em fazer devoluções, que nos caos das encomendas diretas tem 

tendência a ser dificultada, de modo concluir se é vantajoso envergar por esse tipo de 

encomendas. 

A FG trabalha com diversos fornecedores, sendo os principais a OCP Portugal, a Plural 

Serviços Multipharma e a Alliance Healthcare. O modelo de relações comerciais com vários 

fornecedores é algo implementado desde há bastante tempo nas farmácias. Este modelo tem por 

base um fornecedor principal, com quem a farmácia consegue melhores condições de negócio, 

cabendo a esse fornecedor garantir as encomendas diárias e aquelas com maiores quantidades 

de produtos. Os outros fornecedores funcionam como linha secundária, onde são pedidos 

produtos que não estejam disponíveis com o fornecedor principal, ou por garantirem melhores 

condições em classes específicas de produtos. Estes estatutos dos fornecedores para as 

farmácias não são algo intransigente em que a farmácia se encontra refém da vontade dos 

fornecedores. O mercado funciona pela base da lei da concorrência e as farmácias escolhem os 

seus fornecedores conforme as condições que estes lhe ofereçam.  

Na FG as encomendas diárias são realizadas pela responsável da farmácia duas vezes por 

dia para os dois fornecedores principais: a OCP Portugal e a Plural Serviços Multipharma, que 

fazem entregas na FG em três voltas diárias, ao início da manhã entre as 8h e as 9h, ao início 

da tarde, entre as 14h30 e as 15h30 e ao fim da tarde, entre as 18h30 e as 19h. Durante o estágio 

não pude elaborar nenhuma encomenda diária, mas acompanhei diversas vezes a elaboração da 

mesma pela responsável da farmácia. Durante o período em que estive no atendimento ao 

público pude, por diversas vezes, proceder à realização de encomendas instantâneas, quer via 

Sifarma® 2000, quer via chamada telefónica. 

3.3.2. Receção e Conferência  

Esta é uma das etapas mais importantes do circuito do medicamento em farmácia 

comunitária. Os produtos que chegam à FG vêm usualmente acondicionados em caixotes de 
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cartão ou de plástico devidamente identificados por cada fornecedor. Os produtos de frio devido 

à sua especificidade de controlo de temperatura chegam habitualmente em caixotes de fácil e 

diferente identificação devidamente acondicionados. Devido à sua vulnerabilidade quando 

estes produtos chegam à FG são os primeiros a serem removidos da encomenda e armazenados. 

A receção deve ser iniciada com a leitura atenta e pormenorizada da fatura enviada pelo 

fornecedor de modo a verificar e confirmar que todas as informações necessárias estão 

presentes e corretas. As informações necessárias para se dar início ao processo de entrada dos 

produtos no sistema informático são: Identificação do fornecedor e destinatário, indicação do 

Código Nacional Português (CNP), designação comercial, forma farmacêutica, dosagem, 

volume das embalagens, quantidade pedida e enviada, Preço de Venda à Farmácia (PVF), 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), Preço de Venda ao Público (PVP), possíveis 

bonificações e preço total da encomenda. Em certas ocasiões as quantidades pedidas e 

quantidades enviadas não são concordantes, estando essas diferenças indicadas nas faturas 

através das siglas que indicam a razão pela qual o produto não foi enviado: medicamento 

esgotado, em falta, retirado do mercado ou não comercializado. 

Estando a fatura conferida é necessário verificar se a encomenda já se encontra pré-criada 

no sistema, caso contrário, como quando as encomendas são feitas através do telefone, é 

necessário criar uma nova encomenda manual, na qual se deve indicar o fornecedor, CNP e 

quantidades dos produtos, tendo sempre a fatura recebida como guia. Apos criar a encomenda 

prossegue-se para a etapa de receção dos produtos, onde se insere o CNP de cada embalagem 

no computador, ou se passa o código de barras pelo leitor ótico. Neste passo é essencial verificar 

sempre o Prazo de Validade (PV) de cada embalagem e, no caso de os PV das embalagens 

recebidas serem inferiores aos indicados no sistema, é necessário alterar esse valor e colocar 

essas embalagens para que sejam vendidas em primeiro lugar, seguindo as regras “FEFO”. 

Apos inserir todos os produtos é necessário conferir o número total de embalagens a dar entrada 

e ver se esse número está de acordo com o apresentado na fatura. É necessário também verificar 

e ajustas os valores de PVF e PVP, sendo que no caso dos produtos de venda livre é necessário 

ajustar o PVP de acordo com as margens definidas pela responsável da FG.  

Durante o estágio tive inúmeras oportunidades de elaborar o processo descrito 

anteriormente, tendo sido a receção de encomendas uma constante durante praticamente o 

estágio inteiro. Dessa forma foi possível familiarizar-me com a grande variedade de nomes 

comerciais, princípios ativos, formas farmacêuticas e com as várias apresentações dos 
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medicamentos encomendados pela FG, o que trouxe grandes vantagens durante o atendimento 

ao público. 

3.3.3. Armazenamento 

Após a receção das encomendas, os produtos são então separados e colocados nos sítios a 

eles atribuídos, para que seja mais simples, para quem se encontra no atendimento ao público, 

na hora da sua dispensa. Quando existem notas de reserva de produtos, os mesmos são ligados 

a essas notas e colocados em posição de destaque, em cima de um móvel, no meio da área de 

receção de encomendas, para que se saiba para quem e que o produto foi encomendado e para 

que se possa entrar de imediato em contacto com o utente. 

Os produtos que não tenham nota de reserva são então organizados e armazenados nas 

gavetas. As gavetas da FG encontram-se divididas por forma farmacêutica: comprimidos e 

capsulas, produtos oftálmicos, produtos vaginais, sistemas transdérmicos, supositórios e 

enemas, inaladores, produtos em saquetas e xaropes. Os produtos são então colocados na zona 

das gavetas correspondente e organizados por ordem alfabética. Os produtos para uso tópico 

são colocados num armário que se encontra junto às gavetas também por ordem alfabética, 

enquanto os produtos de exposição são colocados nos lineares, estando a organização dos 

mesmos ao encargo da responsável da farmácia e da auxiliar. Quando os produtos recebidos se 

encontram em quantidades superiores à suportada pelas gavetas, ou quando a saída do produto 

assim o justifica, os produtos são enviados para o armazém, tendo sempre o cuidado de verificar 

se os PV não são inferiores ao dos produtos nas gavetas, estando a sua organização ao encargo 

da responsável da farmácia e da auxiliar. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são 

armazenados no cofre que se encontra no escritório, estando o seu acesso interdito à dona da 

FG, à diretora técnica (DT) e à farmacêutica-substituta. 

3.3.4. Controlo de Prazos de Validade 

O prazo de validade de um medicamento é definido como o período de tempo necessário 

para que ocorra uma redução de 10%, em relação à dosagem inicial, do ou dos princípios ativos. 

O controlo dos prazos de validade é uma tarefa de extrema importância na farmácia para se 

garantir que não são dispensados produtos fora do prazo de validade, em que a sua eficácia e 

segurança já não podem ser garantidas.  

Mensalmente é impressa uma lista na qual estão presentes os produtos com PV a caducar 

num espaço de dois meses. Até ao fim do mês os medicamentos que se encontram na lista, e 
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que não foram vendidos até então, são colocados de parte, sendo que todos os produtos com 

PV inferior a dois meses são devolvidos pela FG. 

3.3.5. Devoluções 

Existem vários motivos que podem levar à devolução de produtos, para os fornecedores 

e/ou laboratórios, como por exemplo: PV perto de expirar, ou já expirado, embalagens 

danificadas, recolhas voluntárias, preços faturados muito elevados, pedidos por engano, 

inconformidades entre os pedidos feitos e os produtos enviados, entre outros.  

Para efetuar a devolução do produto é necessário emitir uma nota de devolução, na qual se 

encontra o fornecedor, o produto, o motivo da devolução e o número da fatura em que o produto 

foi recebido pela farmácia. A nota de devolução é impressa em triplicado, sendo o original e 

duplicado enviados, carimbado e assinado, para o fornecedor e ficando o triplicado na posse da 

farmácia. 

Para regularizar a situação, o fornecedor procede à troca direta do produto devolvido ou 

emite uma nota de crédito. Caso a devolução não seja aceite, esses produtos regressam à 

farmácia e passam a fazer parte das quebras de produtos da farmácia, que são comunicadas às 

finanças, tendo a farmácia que arcar com o prejuízo. 

Na FG as devoluções dos produtos estão à responsabilidade da DT, ou da farmacêutica-

substituta, no entanto durante o estágio tive a oportunidade de realizar algumas devoluções, 

sempre com a supervisão necessária. 

4. Dispensa de Medicamentos 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária “a cedência de 

medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, cede 

medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em 

regime de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação 

indispensável para o correto uso dos medicamentos. Na cedência de medicamentos o 

farmacêutico avalia a medicação dispensada, com o objetivo de identificar e resolver problemas 

relacionados com os medicamentos (PRM), protegendo o doente de possíveis resultados 

negativos associados à medicação” [3]. 

A utilização dos medicamentos no âmbito do sistema de saúde, através da prescrição 

médica ou da dispensa pelo farmacêutico, deve realizar-se no respeito pelo princípio do uso 

racional do medicamento. Os fabricantes, importadores, distribuidores por grosso, farmácias 
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comunitárias, serviços farmacêuticos hospitalares e locais autorizados a vender medicamentos 

não sujeitos a receita médica estão obrigados por lei a fornecer, dispensar, ou vender os 

medicamentos solicitados, desde que os parâmetros legais se encontrem respeitados no ato da 

solicitação [7,8]. 

Os medicamentos podem ser classificados, quanto à dispensa ao público em medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM) e MNSRM. Os MSRM podem, por sua vez, serem divididos 

em: 

a) Medicamentos de receita médica renovável; 

b) Medicamentos de receita médica especial; 

c) Medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios 

especializados [7,8]. 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM são aqueles que preencham uma das seguintes condições:  

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

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam;  

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar;  

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica [7,8]. 

4.1.1. Prescrição Médica  

Segundo a Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio, posteriormente alterada pela Portaria nº 224-

A/2013, de 9 de julho, as receitas médicas passam a ter de ser prescritas por via eletrónica, salvo 

as exceções descritas no artigo 8º que visa os casos em que as receitas poderão continuar a ser 

prescritas manualmente, sendo elas: a) Falência do sistema informático; b) Inadaptação 

fundamentada do prescritor previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva 

Ordem Profissional; c) Prescrição ao domicílio; d) Prescrição até um máximo de 40 receitas 

médicas por mês [9,10]. 

A prescrição de medicamentos é obrigatória por denominação comum internacional (DCI) 

da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e posologia. Em alguns casos, é possível 
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incluir a denominação comercial do medicamento, por marca ou indicação do nome do titular 

de introdução no mercado, por pré-justificação técnica do médico prescritor, sendo apenas 

permitidas três exceções: a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED; b) Fundada suspeita, previamente 

reportada ao INFARMED de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial; c) Prescrição de 

medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias [9]. O utente pode optar por qualquer medicamento que cumpra com os 

requisitos da prescrição, excetuando os casos em que as exceções a) e b) se encontram 

assinaladas, sendo que nos casos em que se encontra assinalada a exceção c) o utente pode 

exercer o direito de opção, mediante assinatura da receita médica, quando pretender 

medicamento de preço inferior ao do medicamento prescrito, sendo vedado, na farmácia, 

proceder-se a qualquer substituição por medicamento de preço superior ao medicamento 

prescrito [7,9]. 

Posto isto, no momento da dispensa de um MSRM é fundamental que o utente apresente 

uma receita médica que se considere válida. Para isso esta deve preencher os seguintes 

requisitos: a) número e código de barras da receita (bem visível); b) local de prescrição; c) 

identificação do médico prescritor; d) nome do utente e número de beneficiário; e) entidade 

financeira responsável; f) se aplicável, regime especial de comparticipação de medicamentos; 

g) DCI da substância ativa; h) dosagem, forma farmacêutica, dimensão e número de 

embalagens; k) se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos; l) data de prescrição e validade da prescrição; m) assinatura 

do médico prescritor. A receita é válida pelo prazo de trinta dias a contar da data da sua emissão. 

No caso de ser uma receita renovável, contendo até três vias, o prazo de validade é fixado nos 

seis meses, para cada via, contando desde a data de prescrição, e é necessário estar as diferentes 

vias identificadas com “1ªvia”, “2ªvia” e “3ªvia” respetivamente [9]. 

4.1.2. Aviamento da Receita 

Apos verificação da conformidade da receita procede-se à separação dos medicamentos 

para dispensa ao utente. Esta é uma tarefa que requer uma atenção muito grande pois qualquer 

erro pode ter implicações sérias na saúde do utente. Por norma deve ser sempre dispensado o 

medicamento com o preço mais reduzido, salvo seja efetuado o direito de opção por parte do 

utente. 
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 No momento da dispensa da medicação é utilizada a aplicação do Sifarma® 2000 

reservada ao atendimento de utentes. Aqui seleciona-se a opção de venda com comparticipação 

e o sistema automaticamente pede para apresentar o cartão de cidadão do utente. Tal é devido 

ao novo sistema de receitas eletrónicas que tem vindo a ser implementado pelas farmácias do 

país inteiro e que tem como grande objetivo simplificar e facilitar a prescrição e dispensa de 

medicamentos, de forma controlada, e evitar o desperdício de papel usado nas receitas. O 

sistema ainda não se encontra completamente implementado pois uma pequena percentagem 

da população ainda não possui o cartão de cidadão, o que se torna um transtorno para a completa 

implementação do sistema.  

É possível utilizar o sistema da receita eletrónica através dos guias de tratamento das 

receitas impressas em papel. Aqui é pedido o número da receita e o código de acesso à mesma, 

que se encontram na parte superior do guia de tratamento e pode ser introduzido no computador 

manualmente ou passando o código de barras de ambos os códigos no leitor ótico. Aparece 

então no sistema a medicação prescrita ao utente e o seu plano de comparticipação. Os 

medicamentos que façam parte de grupos homogéneos aparecem como espaços em brancos, 

nos quais, quem se encontra a atender, tem de clicar e depois pode então escolher o 

medicamento a dispensar, sendo que nestes casos é necessário inserir um terceiro código, o 

código de direito de opção, que também se encontra na parte superior da guia de tratamento. 

Nos casos em que o código presente na receita é referente a um medicamento específico, esse 

medicamento aparece disposto no sistema não sendo necessário procurar no grupo homogéneo. 

Estando a medicação selecionada no sistema é preciso terminar o atendimento, 

preferencialmente usando a ferramenta da confirmação, onde se passa o código de todos os 

produtos que se vão buscar às gavetas e ao armazém de modo a confirmar que os produtos 

inseridos e registados no computador são os mesmos que estão a ser dispensados ao utente. 

Em casos de não ser possível usar o sistema da receita eletrónica, por falha do sistema, ou 

por falta da guia de tratamento é possível utilizar o sistema manual, onde se deve fazer a leitura 

ótica do código de barras de cada medicamento prescrito, o que indicará no sistema uma lista 

dos possíveis medicamentos que se poderá dispensar, passando de seguida o código da 

embalagem, previamente separada por leitura ótica, e se este corresponder a um dos códigos de 

embalagem disponíveis na lista assegura-se que não ocorrem erros na dosagem ou na dimensão. 

De seguida deve-se verificar se as quantidades de cada medicamento prescrito correspondem 

às quantidades separadas. Neste sistema é preciso ter em conta a presença de alguma das três 

exceções pois, ao contrário do sistema da receita eletrónica, com o sistema manual é necessário 
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colocar as exceções manualmente. De seguida seleciona-se o sistema de comparticipação de 

que o utente usufrui e regista-se o número da receita passando o código de barras no leitor ótico. 

Um dos pontos finais do ato da dispensa de medicamentos passa por imprimir a dispensa no 

verso da receita respetiva, requerer a assinatura do utente pagador, em caso de impossibilidade 

do utente para assinar, no qual este confirma a dispensa dos medicamentos que levantou, assinar 

a receita e colocar a data do próprio dia e, por fim, colocar o carimbo da farmácia. 

O processo de aviamento da receita fica completo com o aconselhamento farmacêutico, 

que deve sempre ser oferecido antes de aviar a medicação ao utente, no qual o profissional de 

saúde responsável pelo atendimento ao utente tenta garantir uma instrução e clarificação do 

utente para a forma correta de como tomar a medicação, bem como possíveis efeitos 

indesejáveis e/ou possíveis interações medicamentosas com outros medicamentos que o utente 

possa tomar.  

Durante o meu estágio e seguindo as normas das Boas Práticas Farmacêuticas para a 

farmácia comunitária tentei sempre realizar o melhor aconselhamento possível de modo a que 

o utente pudesse compreender na totalidade o essencial para o uso correto e responsável da sua 

medicação, fosse esse aconselhamento baseado na comunicação oral, fosse ele baseado na 

escrita das posologias e modos de administração dos medicamentos nas caixas dos mesmos [3]. 

4.1.3. Comparticipação de Medicamentos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro, a comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos é fixada de acordo com os seguintes escalões [11]: 

- no escalão A é de 90 % do preço de venda ao público dos medicamentos; 

- no escalão B é de 69 % do preço de venda ao público dos medicamentos; 

- no escalão C é de 37 % do preço de venda ao público dos medicamentos; 

- no escalão D é de 15 % do preço de venda ao público dos medicamentos. 

O sistema de comparticipações, de acordo com o Decreto-Lei nº 48-A/2010, de 13 de maio, 

posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 106-A/2012, de 1 de outubro, foi pensado com o 

objetivo de obter maior equidade para todos os cidadãos, melhorando o acesso ao medicamento 

em especial aos cidadãos com recursos financeiros mais reduzidos [11]. A grande maioria dos 

cidadãos portugueses são beneficiários do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no entanto 

existem outras entidades e subsistemas de saúde que colaboram na comparticipação da 
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medicação, são exemplos disso organismos como o Serviço de Assistência Médico-Social do 

Sindicato dos Bancários (SAMS), C.G.D., Savida, CTT, Multicare, etc.. 

Existem ainda certas situações, estando algumas exemplificadas na Tabela1, em que os 

utentes desfrutam de comparticipações maiores ou até mesmo isenção de pagamento. Para que 

o utente usufrua destas comparticipações é imprescindível que o médico prescritor mencione 

na receita o despacho relativo à patologia do paciente [12]. 

Tabela 2- Exemplos de regimes especiais de comparticipação – Adaptada de www.infarmed.pt 

 

É ainda importante referir a existência de um protocolo de colaboração com o Programa 

Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus que tem como objetivo permitir o 

acesso abrangente aos dispositivos de monitorização e tratamento desta doença por parte dos 

utentes. A Portaria n.º 222/2014 de 4 de novembro determina um valor de comparticipação de 

85% para tiras reativas e de 100% para agulhas, seringas e lancetas [13]. Os produtos destinados 

ao autocontrolo da diabetes mellitus têm que ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita 

médica não pode conter outros medicamentos/produtos, estando a sua prescrição sujeita às 

Patologia Especial Âmbito Comp. Legislação 

PARAMILOIDOSE Todos os medicamentos 100% Desp. 4 521/2001 

(2ª série),  

de 31/1/2001 

LÚPUS Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-

A/2003 (2ª Série), 

de 23/5 

HEMOFILIA Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-

A/2003 (2ª Série), 

de 23/5 

HEMOGLOBINOPATIAS Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-

A/2003 (2ª Série), 

de 23/5 

DOENÇA DE 

ALZHEIMER 

Lista de medicamentos referidos no 

anexo ao Despacho nº 13020/2011 (2ª 

série), de 20 de Setembro 

37%  

(quando 

prescrito  

por 

neurologistas 

ou 

psiquiatras) 

Despacho nº 

13020/2011, de 

20/09 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Farmacia_oficina_alzheimer_moderada
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mesmas regras que os outros medicamentos, nomeadamente no que diz respeito ao número de 

embalagens por receita. Não é possível realizar a substituição destes produtos na farmácia [14.] 

4.1.4. Sistema de Preço de Referência 

Para contrariar o aumento da despesa pública com a saúde sem distorcer o mercado dos 

medicamentos de marca, foi estabelecido, segundo o Decreto-Lei nº 270/2002, de 2 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 81/2004, de 10 de abril, um sistema de preços de 

referência na comparticipação de medicamentos pelo Estado, aplicável aos medicamentos 

comparticipados incluídos em grupos homogéneos e que sejam prescritos e dispensados no 

âmbito do SNS. A cada grupo atribui-se um preço de referência, que corresponde à média dos 

cinco PVP mais baixos praticados no mercado que integrem esse grupo homogéneo. 

Regularmente, os preços dos medicamentos são revistos pelos Ministros da Saúde e da 

Economia, mediante propostas do INFARMED [15]. 

4.1.5. Conferência do Receituário e Faturação 

O processamento do receituário do SNS é feito em sintonia com a Administração Central 

do Sistema de Saúde (ACSS), através do Centro de Conferência de Faturas (CCF). Os restantes 

organismos de saúde têm contrato direto com a Associação Nacional de Farmácias (ANF), 

sendo que é da responsabilidade desta, a distribuição dos pagamentos das diversas entidades, 

inclusive do SNS, pelas respetivas farmácias. 

Após a dispensa do medicamento as receitas seguem para serem sujeitas a conferência a 

nível interno pela farmacêutica responsável. Nesta etapa, verifica-se se o farmacêutico ocorreu 

em eventuais erros quer durante a etapa de validação da receita quer na etapa de dispensa. 

Durante o aviamento das receitas, o sistema informático automaticamente faz o loteamento das 

mesmas, atribuindo um número de séries a cada receita. Cada lote é então constituído por trinta 

receitas, com exceção do último lote emitido, que pode ser completo por um número inferior. 

Após a conferência das receitas, estas são arquivadas de acordo com a entidade que as 

comparticipa, devidamente organizadas por número de lote e receita. Ao longo do mês são 

impressos os verbetes identificativos de cada lote. Estes verbetes são então carimbados e 

dobrados com as receitas que lhe correspondem anexadas no seu interior. 

A informação enviada pela Farmácia para efeitos de faturação, em formato papel, é 

composta por: Fatura (em duplicado), Notas de débito/crédito (em duplicado), Relação resumo 

de lotes, Verbetes de identificação de lotes (incluindo o referente a Cuidados Farmacêuticos, se 
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aplicável) e Receitas médicas. Estes devem ser os únicos documentos em papel a enviar para o 

CCF pela Farmácia. As Farmácias terão de enviar esta documentação até ao dia 10 do mês 

seguinte a que esta respeita, para que a sua conferência e pagamento sejam assegurados dentro 

dos prazos legais. É possível classificar as no que concerne ao formato de envio da informação 

de faturação, em dois tipos: a) Farmácias que não tenham aderido ao Acordo de Transmissão 

de Faturação Eletrónica de Receituário Médico e Cuidados Farmacêuticos, e b) Farmácias que 

tenham aderido ao Acordo de Transmissão de Faturação Eletrónica de Receituário Médico e 

Cuidados Farmacêuticos, tendo estas um acordo com a ACSS e a Administração Regional de 

Saúde (ARS). No segundo caso o envio dos documentos contabilísticos (fatura e notas de 

débito/crédito) é substituído pelo envio em formato desmaterizado, devendo ser enviada, em 

substituição da física, uma guia de fatura eletrónica. Enquanto houver materialização das 

receitas por via da sua impressão física, as farmácias terão de enviar as receitas médicas que 

suportam a fatura [16]. 

Em relação ao receituário da farmácia, os organismos que têm acordo com a ANF, como, 

SAMS, MULTICARE, entre outros, é enviado com os respetivos documentos de faturação para 

a ANF, que procede posteriormente à sua distribuição pelas diferentes entidades. O pagamento 

das percentagens comparticipadas é realizado por intermédio da ANF quer no caso das receitas 

do SNS, quer no caso das diferentes entidades. Se a entidade responsável entender que alguma 

receita enviada não é válida por conter incorreções, esta é devolvida à farmácia, fazendo com 

que esta perca o valor correspondente à comparticipação, pelo que se reconhece a extrema 

importância da completa verificação do receituário antes da sua arquivação. 

Na FG a verificação do receituário, fora o momento da dispensa de medicamentos e 

respetiva impressão da receita, é feito em dois momentos distintos. Quando se finaliza um 

atendimento, as receitas são colocadas numa gaveta especial onde ficam até uma farmacêutica 

fazer a primeira confirmação. Na primeira confirmação a responsável verifica se houve algum 

problema com a faturação, se houve algum erro com a dispensa dos medicamentos, ou com a 

existência de exceções e/ou despachos. Feita a primeira verificação as receitas são colocadas 

numa caixa, o que significa que estão prontas a serem separadas e arquivadas. A segunda fase 

de verificação dá-se no momento da separação das receitas pelos organismos e números de lote. 

Nesta fase é conferida a receita de modo a verificar se alguma coisa passou despercebida na 

primeira validação, como por exemplo a data de validade, em casos de receitas manuais, a 

assinatura do médico prescritor, entre outras. É feita assim uma dupla verificação ao receituário 

de modo a minimizar ao máximo os erros que possam provocar a devolução das receitas. 
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A segunda parte da verificação do receituário foi algo constante durante o meu estágio. A 

primeira parte da verificação é feita pela farmacêutica responsável, no entanto tive bastantes 

oportunidades de observar a realização desse processo. 

4.2. Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial – Psicotrópicos e Estupefacientes 

As substâncias psicotrópicas e estupefacientes são frequentemente associadas ao consumo 

de drogas e criminalidade pelo que são alvo de extremo controlo pelas autoridades competentes. 

No entanto, sob cumprimento estrito de recomendações clínicas, este tipo de substâncias pode 

ser muito útil pelo seu mecanismo de ação a nível do sistema nervoso central, atuando 

diretamente como estimulantes ou depressores, servindo como estratégia terapêutica de doenças 

do foro psiquiátrico, oncológico, sendo ainda utilizados como analgésicos e antitússicos. No 

entanto, apesar dos seus benefícios constituem também um risco elevado para a saúde devido à 

sua capacidade de indução de habituação e dependência, quer física quer psíquica, sendo que o 

cumprimento das indicações terapêuticas adquire uma extrema importância. O INFARMED é 

a entidade competente a nível nacional para estabelecer condições e conceder autorizações para 

as atividades que envolvem este tipo de medicamentos. Dadas as suas particularidades, a 

prescrição para fins clínicos está também sujeita a regras e vigilância apertadas do INFARMED. 

A legislação que regula o tráfico deste tipo de substâncias é o Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de 

Janeiro [17]. 

4.2.1. Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

A aquisição deste tipo de medicamento é feita da mesma forma que os restantes, através de 

encomendas aos fornecedores. No momento da entrada, as encomendas que contêm 

psicotrópicos têm anexada o respetivo documento de requisição em original e duplicado. Estes 

medicamentos são então guardados no seu local específico, que no caso da FG é o cofre presente 

o escritório 

4.2.2. Dispensa de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes´ 

Os medicamentos contendo uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópica têm de ser prescritos isoladamente nas receitas eletrónicas, ou seja, a receita 

médica não pode conter outros medicamentos. Para um maior controlo, as receitas eram 

constituídas por um original e dois duplicados. O original segue juntamente com as restantes 

receitas para o CCF e um dos duplicados era, antigamente, remetido ao INFARMED mas 

atualmente o envio para o INFARMED é feito automaticamente pelo sistema informático. 
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Aquando a dispensa surge uma janela automaticamente no Sifarma® que obriga ao 

preenchimento de nome do médico prescritor; Nome comercial ou Genérico; dosagem; forma 

farmacêutica; posologia; número e tamanho da embalagem bem como o nome, morada, sexo, 

idade, número do bilhete de identidade do utente da dispensa. [9]. 

4.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são aqueles que podem ser dispensados sem prescrição médica. Segundo o 

Decreto-Lei nº. 176/2006, de 30 de agosto, os MNSRM não constituem um risco para a saúde 

do doente quando usados para o fim a que se destinam, mesmo sem vigilância médica, ou 

quando são utilizados com frequência em quantidades consideráveis para os diferentes fins a 

que se destinam [7]. 

A dispensa de MNSRM na farmácia comunitária permite ao farmacêutico atuar numa das 

ações mais relevantes da sua atividade profissional, o aconselhamento farmacêutico. O 

aconselhamento farmacêutico pode ser aplicado em duas situações distintas: a automedicação 

e a indicação terapêutica. Em ambos os casos, para dispensar o MNSRM mais indicado o 

farmacêutico deve obter o máximo de informação que lhe permita avaliar corretamente o 

problema de saúde do utente. 

A automedicação é, segundo o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho, a utilização de 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de forma responsável, sempre que se 

destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a 

assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde [18]. Em casos de 

automedicação, em que o utente por iniciativa própria decide iniciar um tratamento 

farmacológico, o farmacêutico deve fornecer orientações para a utilização do MNSRM, 

contribuindo para que a automedicação se realize de forma adequada e racional. Deve ainda 

desaconselhar a toma prolongada e alertar para o recurso a um médico especialista no caso dos 

sintomas não desaparecerem ou atenuarem. 

O farmacêutico pode responsabilizar-se pela seleção e dispensa de um MNSRM e/ou 

indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema 

de saúde considerado como um transtorno ou sintoma menor, entendido como problema de 

saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente relação com 

manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente. A indicação de medidas não 

farmacológicas, nomeadamente o reforço de hábitos higiénicos e/ou dietéticos, é fundamental, 
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sendo uma forma bastante eficaz e cem por cento segura de obter ganhos em saúde, tanto na 

resolução como na prevenção da doença. 

Durante o meu estágio na FG fui muitas vezes confrontado com casos de automedicação e 

aconselhamento na venda de MNSRM. Os casos mais comuns com os quais interagi na FG 

foram casos de queimaduras solares, alergias, sintomas gripais e casos de diarreia. Em todos 

eles tentei oferecer o melhor aconselhamento possível, tendo sempre em atenção as 

necessidades específicas de cada utente e a relação beneficio/risco dos medicamentos que 

aconselhava, tendo sempre como prioridade a saúde e bem-estar do utente. Num exemplo mais 

concreto, o caso de uma mãe que recorreu a farmácia devido a um caso de diarreia da filha 

menor. Neste caso em específico desaconselhei a medicação requerida pela utente por suspeita 

de uma complicação mais grave e pouco tempo após o incidente tive a oportunidade de atender 

a mesma utente, que se mostrou bastante agradada pelo aconselhamento anterior, tendo sido 

concluído que a ação tomada, derivada ao aconselhamento que prestei à utente, ter sido a mais 

indicada na situação da criança. 

4.4. Medicamentos Veterinários 

Entende-se por medicamento veterinário todo o medicamento destinado aos animais, 

segundo o Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de Julho [19]. O farmacêutico deve ter consciência 

das indicações dos medicamentos de uso veterinário, para aconselhar e esclarecer o utente, de 

forma a garantir a segurança e o bem-estar dos animais. 

Os medicamentos veterinários existentes na FG e de maior rotatividade são os 

desparasitantes internos e externos, os produtos de higiene e as pílulas contracetivas, sendo as 

dúvidas mais frequentes os intervalos de tempo em que deviam repetir os tratamentos 

desparasitantes nos animais e, como e em que quantidade se aplicava o desparasitante externo. 

Durante o estágio na FG tive a oportunidade de dispensar e aconselhar vários produtos 

veterinários, sendo que estes maioritariamente desparasitantes como Frontline® ou Advantix® 

por exemplo. 

4.5. Medicamentos Manipulados 

De acordo com o Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de Abril, que regula a prescrição e 

preparação de medicamentos manipulados, entende-se por medicamento manipulado qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal realizado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico [20]. 



Relatório de Estágio  Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

24 
Pedro Milheiro Costa e Silva 

Os medicamentos manipulados podem ser divididos em 2 grandes tipos: preparados 

oficinais e fórmulas magistrais. Os preparados oficinais são todos os medicamentos 

manipulados preparados de acordo com as indicações do FGP ou da FP enquanto as fórmulas 

magistrais são preparadas na farmácia de oficina ou hospitalar e cuja manipulação não obedece 

a indicações de formulários ou farmacopeia e são manipulados F.S.A. (Feito Segundo a Arte). 

A preparação de medicamentos manipulados deve ser realizada com o maior cuidado e 

rigor, em que o farmacêutico deve ter uma especial atenção às caraterísticas organoléticas dos 

componentes do manipulado e do produto final. O cálculo do PVP é feito de acordo com as 

normas do artigo 5º da Portaria nº. 769/2004, de 1 de Julho, que aprova o regime do PVP dos 

medicamentos manipulados [21]. 

A rotulagem tem como principal objetivo fornecer ao utente toda a informação necessária 

ao uso correto do medicamento e é um procedimento obrigatório que, no caso dos manipulados, 

deve conter o nome do doente (no caso de se tratar de uma fórmula magistral), nome da 

formulação, número do lote, posologia, PV e identificação da farmácia e do diretor técnico. 

Nenhum produto poderá ser dispensado pela farmácia sem estar rotulado. 

A preparação de manipulados não é uma constante na FG, sendo que a maioria dos 

manipulados dispensados são encomendados a outras farmácias com as quais a FG possui 

protocolos bem definidos. No entanto a elaboração de medicamentos manipulados foi algo que 

tive a oportunidade de realizar, durante o estágio, curiosamente na primeira semana, tendo eu 

preparado uma pomada de vaselina salicilada, uma pomada com ação queratolítica e anti-

inflamatória, podendo ser usada em afeções cutâneas como hiperqueratoses por exemplo. Nesta 

experiencia de manipulação de medicamentos tive a oportunidade de aplicar os conhecimentos 

obtidos, especialmente por parte do departamento de Tecnologia Farmacêutica, tendo sido 

supervisionado pela Dr.ª Laurinda, Diretora Técnica da FG, que se trata de uma profissional 

com vários anos de experiência em manipulação de medicamentos. 

5. Outros Produtos Farmacêuticos 

A atividade de uma farmácia comunitária não é exclusiva à venda de medicamentos. 

Existem outros produtos que é possível serem adquiridos numa farmácia. Nestes produtos 

podem ser incluídas várias classes como produtos de cosmética e higiene corporal, produtos de 

puericultura, nutrição infantil, dispositivos médicos e suplementos alimentares, entre outros. 
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A FG possui uma variedade relativamente alargada dos produtos acima referidos, podendo 

referir alguns produtos mais comuns na FG como a gama cosmética da Vichy®, os colutórios 

como Eludril®, Hextril®, Tantum Verde®, os assessórios para bebé da Chicco® e Nuk®, e os 

produtos para nutrição infantil, como as papas Nutriben® e leites da marca Aptamil®, entre 

muitos outros. Dessa forma foi possível estar em contacto permanente com esses produtos o 

que me permitiu alargar os meus conhecimentos para com produtos que não fossem apenas 

medicamentos.   

6. O Farmacêutico e o Utente – Comunicação e Imagem 

Como já referi, o farmacêutico é um agente da saúde devendo ter sempre como principal 

responsabilidade cuidar da saúde e bem-estar do doente e do cidadão em geral, devendo por o 

bem dos indivíduos à frente dos seus interesses pessoais, ou comerciais e promover o direito de 

acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e segurança [1]. Torna-se assim crucial que o 

farmacêutico seja capaz de estabelecer uma relação de confiança para com os utentes para que 

estes se sintam seguros na hora de confiarem a sua saúde ao mesmo. 

A capacidade de comunicar é uma característica que não pode faltar a um bom profissional 

de saúde, principalmente no farmacêutico. A comunicação com o utente pode ser dividida em 

comunicação verbal e comunicação não-verbal. A comunicação verbal diz respeito ao diálogo 

estabelecido entre o farmacêutico e o utente. O farmacêutico deve iniciar o diálogo e colocar as 

questões de uma forma clara e simples e, ainda, saber escutar o utente. Na comunicação não-

verbal salienta-se a linguagem corporal e facial, importantes na captação da atenção do utente. 

Cabe ao farmacêutico dar uso às informações recolhidas, através da comunicação verbal e não-

verbal, compilar e relacionar todos os fatores e, então aplicar da melhor forma os seus 

conhecimentos no serviço ao utente. 

Durante o atendimento ao público, o farmacêutico tem de garantir que é mantida a 

privacidade dos utentes. Caso seja necessário, deve dirigir-se com o utente para a área de 

atendimento personalizado, de forma a garantir uma privacidade total. 

A postura do farmacêutico é também um fator bastante importante no serviço ao utente. O 

farmacêutico deve ter uma linguagem corporal calma e convidativa, contato visual firme sem 

olhar fixamente, posição reta e relaxada, tom de voz estável e firme, num volume apropriado, 

e uma expressão facial correta. Durante o estágio na FG pude praticar a minha capacidade no 

atendimento aos utentes, desenvolvendo a minha postura, capacidade comunicativa e 

consciencialização do meu papel, enquanto farmacêutico, na sociedade. 



Relatório de Estágio  Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

26 
Pedro Milheiro Costa e Silva 

7. Serviços Prestados na Farmácia Gonçalves 

Os serviços e cuidados farmacêuticos prestados pela FG vão de encontro ao disposto pela 

Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro que define o tipo de serviços que podem ser prestados 

em farmácia comunitária [22]. 

7.1. Medição da Pressão Arterial 

A FG proporciona a medição da pressão arterial. Diariamente, vários utentes recorrem à 

FG para efetuarem a medição dos seus níveis de pressão arterial. Estes utentes são, na sua 

maioria, de idade avançada que vivem durante longos anos sujeitos a cuidados de autocontrolo 

da hipertensão. 

A medição dos valores de pressão arterial são realizadas, na FG, no gabinete de 

atendimento personalizado, tendo o utente acesso a todos os cuidados e conselhos necessários, 

e os profissionais, que realizam o atendimento, o maior cuidado para com o bem-estar do utente. 

Durante o estágio tive algumas oportunidades para realizar esta tarefa, sempre sujeito à 

supervisão da farmacêutica responsável. 

7.2. Testes Bioquímicos 

Durante o estágio na FG tive poucas oportunidades para fazer a leitura de parâmetros 

bioquímicos pois não é tão comum quanto as medições da pressão arterial. No entanto tive a 

oportunidade de observar algumas medições feitas, de forma instrutiva, pela farmacêutica 

responsável. 

7.2.1. Colesterol, Triglicerídeos e Glicemia 

A FG proporciona a determinação de parâmetros bioquímicos, através da medição com 

tiras reativas e leitura em aparelhos disponíveis no mercado. Estes testes pressupõem que o 

utente se encontre em jejum, exceto nas medições de colesterol, de modo a tornar os resultados 

mais fidedignos. 

7.3. Administração de Vacinas Não Incluídas no Plano Nacional de Vacinação 

A FG proporciona a administração de vacinas e outros medicamentos injetáveis, desde que 

não incluídos no plano nacional de vacinação. O processo é sempre desempenhado por um 

farmacêutico detentor da devida formação para tal. 

7.4. VALORMED 
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A VALORMED é a Sociedade Gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens e de Medicamentos fora de uso. Esta entidade é de extrema importância a nível de 

saúde pública e ambiental uma vez que evita a contaminação dos resíduos urbanos com os 

resíduos de medicamentos [23]. 

Os contentores são entregues a um fornecedor que trata do armazenamento intermédio, e a 

VALORMED faz a recolha e separação para proceder à incineração dos medicamentos de uma 

forma segura e ecológica. O farmacêutico deve sensibilizar a população para estas iniciativas 

pelo seu caráter ecológico e promotor da saúde pública. 

8. Conclusão 

Após seis meses de estágio curricular realizado na Farmácia Gonçalves, consegui 

desenvolver as minhas capacidades como farmacêutico, tanto a nível de competências técnicas, 

como a nível de trabalho em equipa. Na FG encontrei um ambiente bastante positivo para a 

exerção da profissão de um farmacêutico de farmácia comunitária. A FG é uma farmácia de 

dimensões médias onde é possível potenciar o desenvolvimento de um estagiário sem que seja 

preciso sobrecarregar o próprio pois a FG tem uma equipa técnica que satisfaz por completo as 

necessidades diárias da farmácia, e que permite um revezamento de funções por parte dos 

elementos da equipa técnica, de forma a que todos consigam manter uma atividade profissional 

variada, compreendendo toda a atividade inerente a uma farmácia de oficina. 

Seis meses é um período de tempo relativamente curto para que um aluno se consiga 

enquadrar por completo com a realidade profissional inerente ao seu curso. A formação não 

pode então acabar com o estágio curricular, sendo necessário promover medidas que façam os 

alunos contactarem o mais cedo possível com as realidades profissionais de modo a que 

consigam atacar o mercado da melhor forma possível. Ao fim de seis meses trago uma 

experiencia positiva, na qual tive a oportunidade de evoluir bastante como futuro farmacêutico 

que vai entrar no mercado de trabalho. Ao fim de seis meses considero que me encontro mais 

preparado. 
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Parte II – Projetos Desenvolvidos na Farmácia Gonçalves 

 

1. Suplementação “Cerebral” – Memória e Concentração 

1.1. Enquadramento e Objetivos 

O projeto foi pensado devido à proximidade com a época de exames escolares, tanto no 

ensino superior, como no ensino secundário, o que se traduz por norma num acréscimo da 

procura deste tipo de produtos por parte dos estudantes, na expectativa de melhorar a sua 

performance cerebral. Apesar da relação ao estudante, o projeto foi realizado de forma mais 

abrangente, de modo a poder ser relacionado com pessoas de várias faixas etárias e com 

diferentes ocupações profissionais. 

O objetivo foi elucidar a população em geral para os fatores que podem contribuir para um 

decréscimo da função cognitiva e para episódios de falta de memória, bem como dar a conhecer 

algumas substâncias, e produtos naturais, que possuem uma ação benéfica na função cognitiva 

e performance cerebral. Para tal elaborei um panfleto informativo (Anexo 1) que foi colocado 

à disposição dos utentes no final do mês de Maio. 

1.2. Falta de Memória 

Um problema muito associado à faixa etária dos jovens estudantes é a falta de memória e 

concentração que assombram as épocas mais stressantes como as épocas de exames. No entanto 

a falta de memória não é um problema exclusivo dos estudantes, visto que poder afetar qualquer 

faixa etária da população. A falta ou redução no aporte de alguns nutrientes pode levar a um 

défice no funcionamento cerebral, o que pode causar as falhas na memória. N, no entanto nem 

todos os nutrientes essenciais ao bom funcionamento cerebral se encontram com abundância na 

alimentação habitual, o que dá uma importância acrescida aos suplementos alimentares nestes 

casos [24]. 

O dano oxidativo, causado por radicais livres e espécies reativas de oxigénio, é 

frequentemente associado a problemas como as alterações da memória, pois resulta de ataques 

oxidativos ao ADN celular, que levam à degradação das células nervosas e, consequentemente, 

da capacidade cerebral [25]. Existem vários fatores de risco que podem levar à ocorrência desse 

dano oxidativo nas células nervosas, como a toma de medicamentos, álcool, stress, exposição 

a produtos tóxicos, radiação UV, radiação X, tabaco, metais pesados e o alumínio [24].  

1.3. Suplementos Alimentares 
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Segundo o Decreto-Lei no 136/2003 de 28 de Junho, entende-se por “Suplemento 

Alimentar”: “os géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o 

regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias 

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

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

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

formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de 

quantidade reduzida” [26]. 

Existem vários compostos que podem ser incluídos na composição dos suplementos 

alimentares para a perda de memória, dos quais se podem incluir: 

1.3.1. Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3 

Os ácidos gordos da família Omega-3 são considerados ácidos gordos essenciais, ácidos 

gordos que o organismo humano não consegue sintetizar, sendo necessário recorrer à 

alimentação para a sua obtenção. Dentro da família dos ómega-3 existem dois compostos que 

detêm grande importância para o organismo humano, mais concretamente o ácido 

Docosahexaenoico (DHA) e o ácido Eicosapentanoico (EPA), que pertencem aos ácidos gordos 

ómega-3 de cadeia longa. O DHA faz parte da membrana fosfolipídica neuronal, tendo assim 

um grande impacto na função e estrutura cerebral. Na fase inicial da vida de um ser humano o 

DHA é rapidamente acumulado no tecido neuronal, contribuindo para o desenvolvimento do 

cérebro e dos olhos [27]. Estes ácidos gordos são encontrados em peixes como o salmão, a 

sardinha e o atum, os ácidos gordos ómega-3 de cadeia longa desempenham várias funções 

cruciais no funcionamento do organismo humano [28]. 

Há um elevado número de formas clínicas associadas à perda de memória, sendo a 

síndrome de Alzheimer o principal contribuidor para o número de pacientes com casos de 

demência. Os sinais patológicos da doença de Alzheimer parecem ser sensíveis aos efeitos 

terapêuticos do DHA e, como nos pacientes com a doença de Alzheimer já estabelecida têm 

usualmente níveis baixos de DHA nas membranas cerebrais, é plausível assumir que a 

normalização desses níveis teria um impacto positivo na memória [29,30]. 

Contudo, os estudos realizados até ao momento sobre o assunto revelam um certo nível de 

ambiguidade, pois os resultados variam consideravelmente com os parâmetros estudados, a 

duração do estudo e o tipo de memória estudado nos participantes dos estudos [29]. 
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A memória pode ser dividida em dois tipos gerais, a do tipo declarativa e não-declarativa. 

A memória declarativa está relacionada com a recolha consciente de factos e eventos e pode 

ainda ser dividida em memória episódica e semântica. A memória episódica é memória para 

experiencias pessoais que ocorreram em tempo e lugar específicos e que pode ser “medida” por 

memória de histórias, listas de palavras e figuras. A suplementação com DHA, isolado, ou em 

combinação com EPA, está associada a uma melhora na memória episódica em adultos com 

queixas de memória ligeiras, já que estes provocam efeitos positivos na memória e função 

cognitiva em adultos mais velhos [27]. 

Em geral a suplementação em ácidos gordos ómega-3 tem efeitos benéficos na função 

cognitiva, melhorando a fluidez verbal, o processamento de informação e a memória visual 

[30]. A suplementação em ácidos gordos ómega-3 demonstrou ser mais eficaz quando estes se 

encontram em doses mais baixas (≤ 1,7 g/dia). O mecanismo de ação ainda não se encontra 

completamente esclarecido mas pensa-se que inclua uma redução na produção da proteína β-

amiloide, diminuindo assim o dano nas células neuronais, impedindo a morte celular. Como 

resultado, evitar-se-ia a perda de memória e/ou a velocidade do desgaste da função cognitiva 

[29]. 

1.3.2. Vitaminas do Complexo B,C e E 

Vitaminas são substâncias que o organismo necessita de forma a crescer e desenvolver-se 

corretamente. Existem 13 vitaminas que são essenciais ao funcionamento do organismo, que se 

podem ser divididas em vitaminas A,B,C,D,E e K. Dentro do grupo das vitaminas B temos a 

tiamina (vit. B1), a riboflavina (vit. B2), a niacina (vit. B3) a vitamina B6, B9 e B12 [31]. 

As vitaminas B2, B6 e B12, juntamente com o ácido fólico (vitamina B9), estão envolvidas 

em reações de transferência de carbono, como a metilação, que são necessárias para a produção 

de neurotransmissores, fosfolípidos e nucleótidos. Baixos níveis de vitaminas do complexo B 

estão associados com um aumento dos níveis de homocisteina, dando origem a efeitos 

neurotóxicos diretos [32,33]. 

Ainda não é possível associar de forma inequívoca a suplementação em vitaminas do 

complexo B com um aumento da performance cognitiva pois os resultados dos estudos ate ao 

momento não demonstram melhorias diretas com a suplementação. É também comum haver 

discrepâncias em relacionadas com o sexo dos participantes e com o estilo de vida dos mesmos 

[34]. Assim, apesar de não ser possível associar a suplementação em Vitaminas B6 com um 

aumento da performance cognitiva, não deixa de ser relevante a sua função protetora das células 
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neuronais, através da diminuição dos níveis de homocisteina, que, associada a estilos de vida 

mais saudável e exercício físico contribui para diminuir o stress sobre as células nervosas 

[33,34]. 

As vitaminas C (ácido ascórbico) e E (α-tocoferol é a forma mais abundante) são dois 

compostos antioxidantes que têm como principal função evitar o dano celular causado pelos 

radicais livres e espécies reativas de oxigénio. O cérebro é um órgão muito sensível ao dano 

oxidativo, que leva à neuro-degeneração e à, consequente, diminuição da performance 

cognitiva e da memória. Assim, a função dos compostos antioxidantes é atacar e neutralizar as 

espécies reativas de oxigénio através de trocas eletrónicas, prevenindo assim a peroxidação 

lipídica [35,36]. 

Apesar de o mecanismo principal das vitaminas C e E ser o papel de agente antioxidante, 

estas podem também ter um papel benéfico para a função cognitiva e memória através de outros 

mecanismos de ação. A vitamina C tem um papel importante na promoção da mielinização, o 

que aumenta a eficácia e velocidade da transmissão nervosa. É enviada para o cérebro e 

neurónios através de Transportadores dependentes de sódio do tipo 2 (SVCT2). Os SVCT2 

encontram-se mais frequentemente mas partes mais densas dos neurónios no cérebro como o 

hipocampo, o córtex e o cerebelo, onde o tecido esta relacionado com a distribuição do 

ascorbato pelo cérebro. O ascorbato participa na síntese de colagénio, que esta associada à 

formação da mielina [36]. A Vitamina E regula a atividade de várias enzimas de transdução de 

sinal, como por exemplo a proteína cinase C (PKC), que é inibida pelo α-tocoferol. A vitamina 

E pode regular a função de certas enzimas com consequências a nível da proliferação celular, 

inflamação e adesão celular, sendo que estudos realizados em roedores mostram também que a 

vitamina E regula certos genes relacionados, entre outros, com o stress oxidativo, a estrutura 

muscular e o metabolismo do colesterol. Outros estudos em animais concluíram também que 

níveis baixos de α-tocoferol no cérebro induzem a uma regulação negativa dos genes envolvidos 

na mielinização e sinaptogênese, no transporte das vesicular neuronais e na função das células 

gliais [35]. 

A suplementação em vitaminas dos complexos C e E é altamente benéfica para a memória 

e função cognitiva, permitindo um funcionamento saudável das células nervosas. Em muitos 

dos casos pode até ocorrer uma melhoria da função cognitiva em sujeitos mais envelhecidos e 

podem também ser administradas em combinação com outras substâncias como o β-caroteno, 

com resultados positivos, especialmente na população mais envelhecida [35,36,37]. 
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1.3.3. Triptofano 

O triptofano é um aminoácido essencial usado na produção da serotonina, um 

neurotransmissor. A fase critica na formação da serotonina é a hidroxilação do triptofano a 5-

hidroxitriptofano, controlado pela enzima “triptofano hidroxilase 2”. Sobre Em condições 

normais esta enzima é saturada apenas a 50%, o que leva a que alterações nas quantidades de 

triptofano da dieta tenham efeitos assinaláveis na taxa de produção da serotonina. O processo 

de produção da serotonina é realizado no cérebro, pelo que é essencial o aporte de triptofano 

até este. No entanto existem vários fatores como a competição do triptofano com outros 

aminoácidos pelos transportadores e a síntese proteica no fígado que, se estimulada, reduz os 

níveis de triptofano plasmático [39]. A serotonina (5-hidroxitriptamina) é um neurotransmissor 

multifuncional que está envolvido na regulação, emocional, e da função cognitiva. Os efeitos 

fisiológicos da serotonina têm como mediadores, pelo menos 14 subtipos de recetores, que se 

encontram distribuídos pelo cérebro de uma maneira muito específica e regulam os diferentes 

processos fisiológicos através de diferentes, e algumas vezes opostas, formas de sinalização. O 

recetor mais conhecido, e estudado, é o “5-HT1A R”, implicado em comportamentos 

associados com ansiedade, depressão e processos cognitivos. Este recetor encontra-se presente 

tanto em locais pré-, como pós-sinápticos, sendo que a ativação pós-sináptica destes recetores 

atenua a atividade neuronal, causando uma desregulação na memória, enquanto que a ativação 

pré-sináptica deste recetor exerce efeitos pró-cognitivos [40]. 

Sabemos então que uma alteração ligeira nos níveis endógenos de serotonina pode levar a 

alterações na transmissão nervosa e, consequentemente, a problemas cognitivos relacionados 

com o controlo da atenção. Vimos também que uma alteração ligeira nos níveis dos precursores 

pode levar a uma alteração significativa nos níveis dos neurotransmissores pelo que é 

importante garantir um aporte correto de triptofano de modo a garantir que é formada a 

quantidade de serotonina ideal ao bom funcionamento do sistema nervoso [39]. 

1.3.4. Fosfatidilserina 

 A Fosfatidilserina (FS) é o principal fosfolípido presente na camada interna das 

membranas plasmáticas dos mamíferos e tem um papel chave no funcionamento das 

membranas neuronais, como a transdução dos sinais nervosos, a libertação de vesiculas 

secretórias, a comunicação célula-a-célula e a regulação do crescimento celular. Estudos 

iniciais demonstraram os efeitos da Fosfatildiserina a nível cerebral através da suplementação 

de 300mg por dia de FS extraída do córtex bovino (FS-CB), em sujeitos com idade já avançada 
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e com distúrbio leves cognitivos, e confirmando-se um efeito positivo em relação a parâmetros 

como a atenção, capacidade de aprendizagem, e memória sobre aspetos e tarefas do dia-a-dia 

[41,42,43,44]. 

Por razoes de segurança, como o risco de encefalopatia espongiforme bovina, foi 

necessário arranjar uma alternativa mais segura à FS-CB, o que fez com que a Fosfatidilserina 

derivada da soja (FS-S) substituísse a FS-CB. A FS-S difere da FS-CB principalmente pela 

ausência de ácido docosahexaenoico (DHA), que é o principal ácido gordo polinsaturado 

omega-3 de cadeia longa presente no sistema nervoso central dos mamíferos. Estudos 

demonstram o benefício destes ácidos gordos polinsaturados de cadeia longa na função 

cognitiva da população, o que levantou certas dúvidas em relação ao benefício da FS-S, uma 

vez que esta não os possuía [41,44]. 

A FS-S foi testada e é possível afirmar que é uma alternativa à FS-CB segura e eficaz, 

tendo apresentado melhoras significativas na memória imediata, numa suplementação de 6 

semanas em pessoas saudáveis de idade avançada. Outros estudos apoiam também a eficácia 

da FS-S em relação a melhorias em parâmetros como a memória imediata e o reconhecimento 

de palavras imediato. Apesar disso, os resultados referentes à FS-S têm sido inconsistentes, o 

que pode ser explicado com a qualidade da FS utilizada e com a forma de acondicionamento, 

pois trata-se de uma substância que se degrada com alguma facilidade. De uma forma geral os 

estudos mostram um benefício na função cognitiva proveniente da FS [44,45] 

1.3.5. Sais Minerais 

O Zinco é um dos elementos mais importantes no corpo humano. Deficiências em zinco 

parecem ter um papel importante no desenvolvimento de “doenças relacionadas com a idade”. 

O zinco presente nas vesiculas sinápticas tem um papel nas atividades do cérebro como a 

capacidade de aprendizagem e a memória; é um micronutriente antioxidante neuroprotetor [46, 

47]. O gene transportador do zinco, o SLC30A3, está expresso em regiões do cérebro 

relacionadas com o a formação da memória, em especial o córtex cerebral e o hipocampo [47]. 

O selénio, tal como o zinco, é também um micronutriente antioxidante neuro protetor. O 

selénio, como é um quelante de metais pesados, tem chamado a atenção de muitos 

investigadores devido ao seu efeito protetor em casos de disfunção cognitiva e neuro-toxicidade 

causados por intoxicações de Chumbo (Pb) [47,48,49]. Os estudos referentes ao papel do 

selénio estavam, quase na totalidade, baseados nos efeitos do Se inorgânico, no entanto, 

recentemente, estudos afirmam que o Se orgânico também afeta a estrutura sináptica e melhora 
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a aprendizagem espacial e o défice na memória causados pela exposição ao Pb. O Se pode ser 

então um suplemento muito mais seguro para o Sistema nervoso central (SNC) pois é mais 

facilmente obtido e não é tao facilmente excretado como o Se inorgânico [48]. 

O ferro é um elemento essencial para o desenvolvimento e funcionamento correto do 

cérebro, no qual se inclui a mielinização, o metabolismo de monoaminas e a regulação da 

síntese de óxido nítrico. O ferro é um cofator crítico da tirosina hidroxilase e da triptofano 

hidroxilase, enzimas responsáveis pela síntese de dopamina e serotonina, respetivamente, que 

são essenciais ao funcionamento do sistema nervoso. O ferro regula também a homeostasia do 

glutamato e do ácido γ-aminobutirico (GABA) e, uma suplementação adequada, consegue 

aumentar a plasticidade sináptica do cérebro, através da ativação da N-metil-D-aspartato 

(NMDA). Uma falta de ferro pode levar a uma função cognitiva anormal e problemas 

comportamentais, especialmente em fases mais iniciais da vida, no entanto um excesso de ferro 

também pode ser prejudicial pois está implicado com um elevado stress oxidativo que pode 

levar ao desenvolvimento de problemas neuro degenerativos [50]. 

O fósforo é um dos minerais mais abundantes no corpo humano. É um elemento possui 

várias funções, desde o crescimento, manutenção e reparação das células, à produção dos ácidos 

nucleicos, ADN e ARN. O fosforo regula a forma como o corpo guarda e utiliza energia e é 

também responsável por manter um equilíbrio entre outras vitaminas e minerais, como a 

vitamina D, o iodo, o magnésio e o zinco. Deficiências nos níveis de fosforo podem causar, 

entre outros sintomas, irritabilidade e fadiga [52]. 

1.4. Produtos Naturais 

Existem alguns suplementos à base de produtos naturais, ou que utilizam um, ou mais, 

compostos, ou extratos de produtos naturais que podem ser utilizados por quem sente sintomas 

de falta de memória ou fadiga intelectual. Entre esses produtos podemos ter: 

1.4.1. Bacopa monnieri 

Bacopa monnieri (BM) é o nome de uma planta natural da India, com uma grande história 

de uso em vários tratamentos, especialmente os relacionados com problemas de ansiedade e 

perda de memória. Os extratos desta planta têm uma grande variedade de compostos, com os 

alcalóides e as sapogeninas a serem os componentes maioritários. Estudos revelam que a BM 

tem um efeito antioxidante no hipocampo, córtex frontal e corpo estriado [53,54]. A BM está 

também associada a propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antipiréticas, sedativas, 



Relatório de Estágio  Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

35 
Pedro Milheiro Costa e Silva 

antiepiléticas e possuem também a capacidade para sequestrar radicais livres. Os extratos de 

BM têm sido associados com uma melhoria da memória e com um decréscimo da placa 

amiloide, tendo assim um papel neuro protetor em relação à morte induzida pela β-amiloide nos 

neurónios primários do córtex [55,56]. 

1.4.2. Lecitina de Soja 

Obtida a partir de grãos de soja é composta maioritariamente por fosfolípidos, colina e 

inositol. A colina entra na produção da acetilcolina, um neurotransmissor essencial ao normal 

funcionamento do SNC. A acetilcolina faz parte do sistema colinérgico, essencial para a 

memória e aprendizagem e baixos níveis deste neurotransmissor estão associados a problemas 

como altos níveis de proteína β-amiloide, o que causa neuro toxicidade e pode levar a problemas 

como depressão e mesmo doença de Alzheimer [57,58,59]. A lecitina de soja é também uma 

fonte natural de Fosfatildiserina, um composto abundante no sistema nervoso e que tem 

benefícios comprovados na sua suplementação, conforme previamente referido [44,45]. 

1.4.3. Ginkgo biloba 

Ginkgo biloba é uma árvore Chinesa, com várias aplicações terapêuticas que se estendem 

desde à milhares de anos. Os extratos das folhas de G. biloba são maioritariamente compostos 

por glicosídeos de flavonóides e ginkgolidos que lhe conferem potentes efeitos no SNC. 

G.biloba protege os neurónios de isquemia, aumenta a função cognitiva, preserva as fibras 

musgosas do hipocampo, aumenta a plasticidade neuronal, previne défices cognitivos 

consequentes de stress ou lesões cerebrais traumáticas, inibe a agregação plaquetária, relaxa o 

endotélio, inibe os recetores colinérgicos, aumenta a microcirculação, aumenta o “uptake” da 

colina para o hipocampo e tem propriedades antioxidantes [60,61,62]. 

1.4.4. Panax ginseng 

Ginseng é uma planta medicinal Chinesa, largamente utilizada para o tratamento de várias 

condições. A raiz de Panax ginseng tem sido uma importante ferramenta terapêutica em países 

Asiáticos como a China, Japão e Coreia há mais de 2000 anos e os seus efeitos farmacológicos 

comprovados têm uma abrangência enorme na medicina moderna. As funções terapêuticas do 

ginseng tem sido demonstradas em várias áreas como no tratamento de cancro, diabetes, doença 

cardiovascular, no funcionamento do sistema imunitário, do SNC, no alívio de stress e também 

na sua proteção antioxidante. No entanto, em certos casos, pode atuar como inibidor da 

agregação plaquetária, ou pode interferir com a medicação tomada para esse efeito pelo que é 
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necessário ter precaução no seu uso. O maior componente bioativo do P. ginseng são os 

ginsenósidos, um grupo de sapogeninas triterpénicas de núcleo dammarano. Foram isolados 

dos diferentes tipos de P.ginseng Cerca de cinquenta tipos de ginsenósidos [63,64]. 

Os extratos de ginseng são muito utilizados como tónicos gerais do corpo humano devido 

às suas propriedades actoprotetoras. Um actoprotetor tem a capacidade aumentar a resistência 

do corpo sobre aumentos de carga física sem aumentarem o consumo de oxigénio e a produção 

de calor, exercendo a sua função através do aumento da produção de proteínas, aumentando 

assim a capacidade de trabalho [65]. 

Os ginsenósidos contidos nas preparações de ginseng dependem bastante da espécie, da 

idade, da parte da planta, da época da colheita, da forma de extração e do método de 

conservação. Os ginsenósidos Rg1 e Rb1 estão associados com uma maior facilidade para 

adquirir e recuperar memória. Estes tem a capacidade de aumentar a densidade de recetores M-

colinérgicos centrais, aumentando assim os níveis de acetilcolina no SNC. Os ginsenósidos 

estão também associados à facilitação da libertação do glutamato, outro neurotransmissor 

essencial nos processos de aprendizagem e na memória. Os ginsenósidos Rg3 e Rh2 

demonstram também uma boa correlação com as melhoras na memória e capacidade de 

aprendizagem, mas são especialmente uteis na proteção do SNC, prevenindo doenças neuro-

degenerativas [63,65]. 

 

1.4.5. Geleia Real 

A geleia real (GR) é secretada pelas glândulas hipofaringeana e mandibular das abelhas do 

mel (Apis mellifera é a mais conhecida) entre o sexto e décimo segundo dia das suas vidas. GR 

é uma substância muito complexa composta por uma combinação única de proteínas, açucares, 

lípidos, aminoácidos, vitaminas e minerais. A GR tem demonstrado uma alargada gama de 

propriedades farmacológicas, como atividade anti-tumoral, antioxidante, anti-inflamatória, 

antibacteriana, antialérgica, anti-envelhecimento e anti-hipertensora. A sua ingestão pelos seres 

humanos melhora o metabolismo das lipoproteínas e baixa os níveis séricos de colesterol 

[68,69]. 

Uma suplementação em GR traz trás beneficio ao ser humano como demonstrado por um 

estudo em que uma suplementação em GR por 6 meses, onde se conseguiu demonstrar 

resultados como uma melhoria na eritropoiese, uma maior tolerância à glucose e uma melhoria 

da saúde mental [69]. Estudos em animais também apoiam o papel protetor da GR na memória 

e aprendizagem e os seus benefícios na função neuronal e cognitiva [68,70]. 
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1.5. Discussão e Conclusão 

A realização do panfleto teve como base os constituintes dos suplementos atualmente 

presentes no mercado em vez das marcas e nomes comercias dos mesmos. Tal pormenor foi 

pensado de modo a não incorrer no erro de transmitir ao utente qualquer tipo de preferência, ou 

informação desenquadrada com nenhum produto em específico. Assim, ao dar preferência pelos 

constituintes, é possível transmitir ao utente um aconselhamento eficaz e imparcial sobre os 

produtos disponíveis através da sua composição. Os constituintes escolhidos para colocar no 

panfleto disponibilizado aos utentes foram selecionados por serem os mais comuns presentes 

nos produtos que a farmácia tinha em stock até a data de início da realização do projeto. 

O farmacêutico deve tentar sempre aconselhar da melhor forma possível os utentes sobre 

os produtos que tem disponíveis, no entanto os casos de falha de memória são bastante 

diversificados como tal um caso de um estudante que, estando a entrar em fase de exames, 

começa a ser sujeito a uma carga de stress maior é diferente do caso de uma pessoa mais idosa 

que não tem uma alimentação correta e devido a isso não tem um aporte de nutrientes suficiente 

para o funcionamento normal do SNC. Assim, mais importante se torna saber aconselhar os 

produtos pela sua constituição de forma a conseguir ao máximo satisfazer as necessidades dos 

utentes.  

Durante o estágio encontrei-me algumas vezes na situação em que o utente queria um 

suplemento para a memória, na maioria das situações devido ao aproximar de um exame. 

Devido à realização deste projeto fui capaz identificar a necessidade do utente e de aconselhar 

os produtos mais adequado, bem como explicar a sua forma de funcionamento de maneira a 

responder às dúvidas colocadas pelo utente. 

2. Medicamentos Genéricos – A Confiança e Preferência do Utente da Farmácia 

2.1. Enquadramento e Objetivos 

Durante o tempo que passei no atendimento ao público deparei-me com várias situações 

em que vi que, apesar de os medicamentos genéricos (MG) não serem algo recente, ainda existe 

uma quantidade assinalável de pessoas que não têm confiança nos mesmos. Durante os meus 

atendimentos pude contactar com utentes que se recusavam a levar medicamentos genéricos, 

utentes que compravam medicamentos genéricos apenas porque o medicamento de marca era 

demasiado caro, utentes que não sabiam que os medicamentos que tomavam eram 

medicamentos genéricos e encontrei também alguns casos de utentes que compravam 
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medicamentos genéricos para uso próprio, mas para os membros da família como os filhos e o 

pais, não os aceitavam. 

Por me ter apercebido que estes casos eram algo com os quais me deparava de uma forma 

algo regular decidi fazer um questionário (Anexo II) aos utentes da farmácia onde os utentes 

expressavam a sua preferência pelos medicamentos genéricos, ou não, e as razoes para tal. A 

folha do questionário era entregue por mim, durante o atendimento ao utente, onde este era 

convidado a participar, de forma voluntária e completamente anónima. Por indicação por parte 

da responsável da farmácia o questionário esteve à disposição dos utentes durante a primeira 

semana de Julho. 

2.2. Resultados do Questionário 

Quinze utentes aceitaram participar no questionário no qual deram a sua opinião em relação 

aos medicamentos genéricos. Destes quinze utentes dois eram do sexo masculino, enquanto 

treze eram do sexo feminino. A média de idades dos utentes que responderam ao questionário 

foi de 51 anos. Dos utentes que participaram do inquérito, doze (80%) responderam 

afirmativamente quando questionados sobre se compravam, ou não, medicamentos genéricos. 

Em relação aos medicamentos que os utentes compram mais frequentemente na farmácia 

podemos ver, na Figura 2, que a medicação para o alívio da dor e/ou inflamação com doze 

utentes (73%) era o mais prevalente, seguida dos anti anti-hipertensores com dez (67%), anti-

depressivos com oito (53%), protetores gástricos com sete (47%), anti diabéticos orais com seis 

(40%), antibióticos e medicação para o controlo do colesterol, ambos com cinco (33%), 

medicação para a osteoporose com três (20%), medicação contra o hipotiroidismo com dois 

(13%) e antiepiléticos com apenas um utente (7%). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Distribuição por género dos inquiridos 
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Dos utentes que participaram do inquérito, doze (80%) responderam afirmativamente 

quando questionados sobre se compravam, ou não, medicamentos genéricos. As razões 

apresentadas, quer pelas respostas positivas, quer pelas respostas negativas foi muito 

diversificada. Da parte do que respondeu afirmativamente, as razões apresentadas mais comuns 

foram (Figura 3): preço reduzido com dez utentes (83%), confiança no medicamento com 

quatro (33%), aconselhamento/prescrição médica e aconselhamento farmacêutico, ambos com 

1 utente cada um (13 %). No grupo dos utentes que responderam de forma negativa as razoes 

razões foram (Figura 4): dificuldade em adquirir os medicamentos todos dos mesmos 

laboratórios com dois utentes (67%), não saber quais os medicamentos genéricos com os 

melhores preços com um utente, aconselhamento/prescrição do médico, confusão com os 

laboratórios disponíveis e dificuldade em identificar/distinguir os medicamentos genéricos, 

todos com um utente (33%). 

 

  

 

 

Figura 2: Medicação habitualmente comprada pelos inquiridos 
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2.3. Discussão e Desenvolvimento Prático 

A nível estatístico não é possível correlacionar de forma absoluta os resultados obtidos com 

os questionários com a realidade observada no dia-a-dia da farmácia já que, devido à fraca 

adesão por parte dos utentes e devido ao pouco tempo disponível para a realização do 

questionário, o número de amostras recolhidas é muito curto, especialmente em relação ao 

grupo de indivíduos que responderam de forma negativa sobre a preferência em relação aos 

medicamentos genéricos. No entanto é possível tirar algumas conclusões sobre a forma como 

a população vê os medicamentos genéricos. Tal como a média de idades indica, a maioria dos 

utentes que se demonstraram recetivos a participar no questionário foram pessoas com uma 

Figura 3: Razões que levam à confiança nos MG 

Figura 4: Razões que levam à não confiança nos MG 
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idade mais avançada, quase na totalidade, do sexo feminino. Oito em cada dez utentes afirma 

dar preferência aos MG no momento da compra, no entanto a larga maioria (83%) afirma que 

o faz devido ao facto de serem mais baratos, enquanto apenas um terço afirma que a sua escolha 

se baseia no facto de confiarem nos medicamentos genéricos. O aconselhamento médico e 

farmacêutico também marca presença nas razões pelas quais os utentes procuram os 

medicamentos genéricos mas, na generalidade, a preocupação principal está ligada ao preço. 

Este fator pode estar de certa forma ligado coma crise económica que se fez sentir nos últimos 

anos no país e na Europa, que levou à diminuição do poder de compra da população e, 

consequentemente, à procura de alternativas que permitam diminuir as despesas com a saúde. 

Em relação ao grupo que respondeu negativamente, a quantidade de amostra é demasiado 

pequena para se poder fazer um juízo de valor sobre as preocupações e dúvidas principais dos 

utentes em relação aos medicamentos genéricos no entanto com a realização do inquérito já é 

possível ter uma ideia sobre as questões que mais preocupam os utentes. O papel do 

farmacêutico é essencial, no que a este assunto diz respeito, pois, como última linha de contacto 

com o utente na venda do medicamento, é importante conseguir responder da forma o mais 

precisa e completa possível a todas as dúvidas e receios, de forma a garantir o melhor 

atendimento possível. 

Como profissionais de saúde, é uma prática comum fazermos investigação e recorrermos 

a entidades credíveis de modo a obter alguma informação ou simplesmente para tirar dúvidas 

sobre algum assunto em específico. Para a população em geral essas práticas não são tão 

comuns, pelo que é relativamente fácil formar uma ideia errada, ou menos correta, sobre um 

assunto por não se ter informação adequada e esclarecedora onde nos basearmos. Com isso em 

mente, e baseando-me nos resultados obtidos, decidi complementar o questionário realizado 

com a elaboração de um “flyer” (Anexo III). Este “flyer” consistiu numa introdução aos 

medicamentos genéricos numa primeira parte e uma segunda parte composta por uma série de 

“perguntas/dúvidas mais frequentes” sobre os medicamentos genéricos. 

2.4. Complemento ao Questionário Elaborado: Flyer 

2.4.1. Medicamentos Genéricos 

Um medicamento genérico é, segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto da 

Legislação Portuguesa, um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa 

em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento 

de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados, que assim 
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incorpora a definição comunitária introduzida na União Europeia com a Diretiva 2004/27/CE 

do parlamento europeu e conselho de 31 de Março de 2004 [7]. 

O envelhecimento da população leva a um aumento da taxa de prevalência de doenças 

crónicas e ao aumento da necessidade de tratamentos individualizados, alguns deles bastante 

caros. Os medicamentos genéricos tem demonstrado ser uma boa ferramenta para diminuir os 

encargos da despesa pública sem comprometer na segurança e eficácia dos medicamentos de 

referência [71].  

Os medicamentos de marca são normalmente medicamentos inovadores, ou apresentam 

melhorias em relação a outros medicamentos pré-existentes. Estes medicamentos necessitam 

de estudos, testes e comprovativos de eficácia e segurança, que levam bastante tempo a 

completar e exigem um investimento financeiro avultado. De modo ser possível um retorno 

financeiro, de todo o investimento aplicado no desenvolvimento do medicamento, ele fica 

protegido por uma patente, o que permite ao titular da sua Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM) ter um monopólio da comercialização desse medicamento [72]. 

Os medicamentos genéricos surgem então quando as patentes que protegem as AIM dos 

fabricantes. Assim os medicamentos genéricos são substancialmente mais baratos que os 

medicamentos de referência uma vez que não é necessário fazer o retorno da investigação e 

desenvolvimento do medicamento, refletindo-se num custo inferior para o cidadão e para o 

sistema nacional de saúde (SNS). Os medicamentos genéricos estão sujeitos às mesmas 

disposições legais que os medicamentos de referência, no entanto não necessitam de apresentar 

os ensaios pré-clínicos e clínicos, desde que seja demonstrada a sua bioequivalência através de 

estudos de biodisponibilidade e bioequivalência (BDBE). Uma vez que há uma simplificação 

do processo de desenvolvimento e registo é possível introduzir os medicamentos genéricos de 

forma mais rápida e com um custo mais reduzido [71,72]. 

A quota de mercado dos MG em Portugal tem vindo a sofrer uma evolução progressiva, o 

que em parte se deve a uma habituação por parte da população, mas também aos tempos de 

crise que se tem imposto em Portugal e a Europa nos últimos anos. Em 2000 a quota de mercado 

dos MG correspondia a cerca de 0,10% do total de embalagens comercializadas nas farmácias 

Portuguesas. Em 2014, depois de várias políticas e medidas de promoção e informação sobre 

os MG, a quota de mercado cresceu até atingir o valor de 31% em relação ao número de caixas 

vendidas, o que significa que sensivelmente um terço de todos os medicamentos vendidos nas 

farmácias Portuguesas, até ao primeiro trimestre de 2014, eram MG [71,72]. 
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A entidade nacional responsável por avaliar a segurança e a eficácia dos MG é o 

INFARMED, que segue as normas adotadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA). 

Os medicamentos de referência e os MG são, obrigatoriamente, produzidos segundo as Boas 

Práticas de Fabrico (BPF) em instalações certificadas pelas agências europeias reguladoras que 

tem a responsabilidade de regularmente rever essas certidões. Como é possível haver problemas 

com a qualidade de certos lotes em particular, tanto para os MG como para os medicamentos 

de referência, os titulares das AIM têm a obrigação de legal de notificar as autoridades de todos 

os resultados fora das especificações e outros problemas que possam surgir durante a produção 

dos medicamentos. Estas e outras medidas encontram-se em vigor, tanto em Portugal como nos 

países que fazem parte do sistema europeu de avaliação e supervisão dos medicamentos e visam 

assegurar a qualidade de qualquer medicamento que seja introduzido no mercado, seja ele 

genérico, ou de referência [71]. 

Em relação ao preço dos MG, após a obtenção da AIM, o Ministério da Economia fixa um 

preço máximo de comercialização, a partir de uma comparação internacional. O preço máximo 

dos MG é fixado num valor 35% inferior trinta e cinco porcento (35%) em relação ao 

medicamento de referência, ou 20% nos casos em que os medicamentos de referência tenham 

um preço de venda ao público (PVP) inferior a 10€, sendo feita uma revisão trimestral aos 

mesmos [71,72]. 

2.4.2. Perguntas Frequentes 

De modo a conseguir adaptar o “flyer” às dúvidas dos utentes da melhor forma, decidi 

incluir no mesmo um conjunto de questões intituladas de “As perguntas mais frequentes dos 

medicamentos genéricos”. As questões “Como reconhecer um medicamento genérico?”, 

“Existem diferenças entre um medicamento genérico e um de referência?”, “Os genéricos são 

realmente tão bons como os medicamentos de marca originais?”, “Quem verifica a qualidade, 

segurança e eficácia dos medicamentos genéricos?”, “Sou pensionista e não costumava pagar 

nada na farmácia ao adquirir medicamentos genéricos. Porque é que agora tenho de pagar?”, 

“Os medicamentos gratuitos este mês, para os pensionistas, são-no para sempre?” e “Quais são 

as vantagens dos medicamentos genéricos?” são as questões colocadas e respondidas no flyer. 

Estas questões foram adaptadas de sites que pertencem a entidades com responsabilidade na 

saúde pública e nos medicamentos genéricos em particular, o INFARMED, entidade 

responsável pela supervisão dos medicamentos em Portugal, e a Zentiva, fabricante de MG que 

se encontram presentes no mercado nacional [73,74]. 
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2.4.3. Discussão e Conclusão do Flyer 

Os MG são uma alternativa segura e eficaz que permitem uma diminuição nos encargos 

com a saúde, tanto para os utentes como para o SNS. É a responsabilidade do farmacêutico 

saber aconselhar a população para que os utentes consigam cuidar da sua saúde sem encargos 

financeiros demasiado grandes, que em alguns casos poderia ser até razão para o abandono dos 

tratamentos. 

Durante o tempo que passei no atendimento ao público pude ver que a farmácia tinha uma 

saída baste expressiva em MG, o que consequentemente levou a que eu próprio dispensasse 

muitos MG. Como tal era essencial para mim ter bem consolidadas as bases por trás dos MG 

de forma a poder falar de forma confiante e sustentada com os utentes sobre o assunto. Ao 

realizar este projeto, tanto o questionário, como o “flyer” que o complementou, pude cimentar 

melhor o meu conhecimento e à-vontade no tema, o que foi bastante útil durante alguns 

atendimentos que realizei. 

3. Proteção Solar – O Cuidado com a Sua Pele 

3.1. Enquadramento e Objetivos 

Com o chegar do final da época balnear (setembro) é normal que a procura dos protetores 

solar abrande um pouco. De forma a tentar aumentar as vendas foi introduzida na farmácia uma 

promoção para este tipo de produtos. 

A promoção serviu de oportunidade para realizar o projeto que a seguir apresento, pois 

além de realizar algo apenas informativo, como no primeiro projeto que realizei, podia também 

fazer referência à promoção em vigor, tentando assim promover a venda dos produtos em 

questão. Desse modo elaborei um panfleto (Anexo IV) onde expus algumas ideias sobre o que 

é a radiação solar e quais os seus efeitos na pele, como funcionam os protetores solares e alguns 

conselhos sobre a sua utilização, não deixando de referir a promoção em vigor na farmácia. 

3.2. A Radiação Solar 

A radiação solar, quando atinge a superfície terrestre é composta por ondas 

eletromagnéticas que estão entre os 100 e os 4000 nanómetros de comprimento de onda. Essas 

ondas podem ser divididas em radiação visível (380-760 nm), Infravermelha (760-4000 nm) e 

Ultravioleta (100-400 nm). A radiação UV pode ser então dividida em UVA (320 – 400 nm), 

UVB (280 – 320 nm) e UVC (100 – 280) [75,76,77,78,79]. 



Relatório de Estágio  Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

45 
Pedro Milheiro Costa e Silva 

A pele humana é um órgão essencial ao funcionamento do organismo. Corresponde a 16% 

do peso total corporal e exerce diversas funções como: regulação térmica, defesa orgânica, 

controlo do fluxo sanguíneo, proteção contra diversos agentes do meio ambiente e controlo 

sensorial, como calor, frio, pressão, dor e tato [77,80]. 

De todos os componentes da radiação solar, as radiações UV são aquelas que têm um maior 

impacto no corpo humano pois a pele é altamente sensível às radiações UV. As radiações UVC 

são as mais perigosas entre as UV pois como têm o menor comprimento de onda das três, são 

as mais energéticas. As UVC são altamente mutagénicas e tem uma capacidade para formar 

eritemas muito grande; são caracterizadas pela sua ação bacteriostática e bactericida, sendo 

usadas como lâmpadas germicidas em medicina. As radiações UVC são absorvidas pela camada 

de ozono de forma praticamente completa pelo que o espectro de radiação que atinge a 

superfície terrestre é composto por radiação UVA e UVB, sendo as UVB também muito 

fortemente absorvidas na camada de ozono, fazendo com que apenas entre 5 a 10% do espectro 

UV que atinge a superfície seja UVB. As radiações UVB são as mais importantes em termos 

de efeitos biológicos, como a pigmentação da pele, síntese de vitamina D3 e imunossupressão, 

no entanto são também as que mais estão relacionadas com as queimaduras da pele e 

carcinogéneses. As UVB são absorvidas pelo estrato córneo da pele, afetando elementos como 

a melanina, o ADN celular, proteínas, aminoácidos, entre outros. As radiações UVB causam 

assim um dano direto na cadeia de ADN, levando à formação de dímeros de pirimidina e à 

distorção dos mecanismos de reparação molecular, promovendo assim a ocorrência de 

mutações. Os efeitos das radiações UVB são imediatos e resultam da libertação de mediadores 

inflamatórios que levam à dilatação capilar e desenvolvem o eritema. As radiações UVA, que 

estão também relacionadas com a pigmentação da pele, conseguem penetrar a pele de forma 

mais profunda, alterando o funcionamento normal da pele através de alterações nos vasos 

sanguíneos e nas fibras de colagénio. As radiações UVA não estão tão relacionadas com os 

eritemas como as UVB pois o seu mecanismo de toxicidade é indireto ao contrário das outras. 

As radiações UVA promovem a formação de espécies reativas de oxigénio são responsáveis 

pelos efeitos a longo prazo como o envelhecimento prematuro da pele. As radiações UVA têm 

um papel importante também nas reações de fototoxicidade que levam à imunossupressão e 

carcinogénese [75,76,77,78]. 

3.3. Protetores Solares 
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A principal tecnologia usada em qualquer protetor solar é o filtro ultra violeta. Os filtros 

podem então ser químicos ou físicos. 

Os filtros solares químicos são substâncias compostas por moléculas com estrutura 

aromática, com um grupo carboxilo que sobre a absorção da radiação UV sofre uma 

isomerização. A radiação com menos de 380 nm de comprimento de onda é absorvida e 

transformada em energia térmica, enquanto a radiação com comprimento de onda superior, 

como a radiação visível e infravermelha é refletida. Existem vários grupos de substâncias que 

podem ser utilizadas como filtros químicos da radiação UV como o ácido 4-aminobenzoico e 

seus derivados (PABA), os derivados do ácido salicílico, os derivados do ácido p-

metoxicinâmico, entre outros que são compostos controlados e autorizados por ministérios e 

departamentos da saúde espelhados pelo mundo. A sua eficácia está dependente das 

características físico-químicas das substâncias e da pele, como o coeficiente de absorção e as 

propriedades das partículas restantes na pele [78]. 

Os filtros solares físicos são substâncias de origem mineral em que o princípio de ação se 

baseia em bloquear a radiação do espectro de comprimentos de onda inteiro. São compostos 

por moléculas que conseguem penetrar a pele mas com tamanho suficiente para formar uma 

barreira protetora à superfície da pele, impedindo a radiação de a penetrar. Os compostos mais 

comuns deste grupo são o dióxido de titânio e o óxido de zinco, ambos os compostos solúveis 

em água e com cor branca. As macromoléculas com tamanho superior a 200 nm garantem uma 

proteção completa sobre todo o espectro de radiações UV, no entanto a grande desvantagem 

destes produtos é deixar uma pelicula branca sobre a pele e ser necessário aplicar uma camada 

abundante de modo a garantir uma proteção eficaz, o que pode levar à formação de pontos 

negros devido à oclusão dos poros da pele. Os filtros físicos não causam alergias nem reações 

com pele e, como tal, são recomendados para crianças e adultos com alergias e peles sensíveis 

[76,78,81]. 

A eficiência de um protetor solar é medida através do valor do seu fator de proteção solar 

(FPS). O FPS é calculado através da relação entre a quantidade de radiação necessária para 

causar um eritema entre a pele em que se aplica o filtro solar e a pele na qual não foi aplicado 

nenhum filtro. De um modo geral se um protetor solar possuir um FPS igual a 15, significa que 

é necessário uma dose 15 vezes superior de radiação UV de modo a originar um eritema, em 

comparação com a quantidade que seria necessária de radiação UV se não fosse aplicado 

nenhum filtro solar [76,78,81]. 
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A radiação UV meio metro abaixo da superfície da água tem 40% da intensidade da 

superfície. Contudo, 25% da radiação UV é refletida na superfície da água e pode intensificar 

os efeitos nocivos. Estes dois fatores tornam importante manter uma proteção solar eficaz 

mesmo dentro de água [81]. 

3.4. Discussão e Conclusão 

A proteção solar não é um assunto exclusivo de quem frequenta a praia, nem dos meses de 

férias. É um assunto que toca todas as pessoas, seja por ter uma pele mais sensível à radiação 

solar, seja por querer evitar o surgimento precoce dos sintomas de envelhecimento precoce da 

pele. Proteger a pele das radiações UV é algo que deve ser levado de forma séria de forma a 

evitar problemas graves para a saúde. 

Diferentes tipos de pele exigem diferentes tipos de proteção/protetores solares e cabe ao 

farmacêutico ter o papel de aconselhar o utente, tanto ao nível dos produtos como ao nível da 

educação comportamental de forma a prevenir os problemas de pele ao máximo. 

Apesar de ser um tema que estava pensado realizar durante o estágio na farmácia, de modo 

a poder aproveitar a promoção que entrou em vigor no final de Agosto, o panfleto realizado 

apenas foi disponibilizado aos utentes na última semana do estágio. Apesar de ter sido realizado 

num período mais avançado do estágio, este projeto permitiu-me aprofundar o meu 

conhecimento numa área que, até ao momento, era bastante estranha para mim. 

A nível de efetividade da promoção e do panfleto, como a promoção estava delineada até 

finais de setembro não posso fazer uma observação de valor em relação ao aumento, ou não das 

vendas. Quanto à recetividade por parte dos utentes, penso que foi positiva visto que muitos 

pegavam no panfleto e, enquanto esperavam pela sua vez de serem atendidos, liam-no, 

transmitindo ideias de estarem agradados com os conteúdos. 

4. Outros Projetos Realizados na Farmácia 

Durante o estágio na farmácia tive a oportunidade de elaborar alguns painéis (Anexo V) 

que foram então expostos num televisor presente no átrio de atendimento da farmácia. Estes 

painéis tinham como objetivo informar os utentes de certos eventos, serviços ou promoções em 

vigor na farmácia. Ao elaborar os painéis pude abordar o trabalho em farmácia comunitária de 

uma forma diferente do que o que tinha feito até então. A farmácia comunitária é um local onde 

se prestam serviços de saúde de primeira necessidade e como tal o seu objetivo principal terá 

sempre de ser a saúde dos utentes, no entanto como um local de comércio que é, as farmácias 
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procuram sempre conseguir aumentar as suas vendas e os seus lucros. Assim, além de saber 

prestar os melhores serviços de saúde possíveis, a responsabilidade dos funcionários das 

farmácias também passa por divulgar e por saber promover as suas farmácias e os serviços que 

estas prestam. Desta forma, ao elaborar os painéis, adotei um papel de promotor, tendo sempre 

como prioridade elaborar algo apelativo para os utentes de modo a conseguir chamar a atenção 

destes. 
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Anexos 

Anexo I – Panfleto realizado sobre suplementação cerebral 

  



Relatório de Estágio  Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

58 
Pedro Milheiro Costa e Silva 

Anexo II – Questionário realizado sobre os Medicamentos Genéricos 
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Anexo III – “Flyer” elaborado sobre os Medicamentos Genéricos 
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Anexo IV – Panfleto elaborado sobre a proteção solar 
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Anexo V – Painéis elaborados para exposição na farmácia  
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