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Parte I 

1. Introdução 

 Após 5 anos de estudo académico teórico e intenso chegou finalmente a 

oportunidade de pôr todos os conhecimentos adquiridos em prática. Foi-nos dado a escolher 

a(s) área(s) e o(s) local(ais) onde tínhamos mais curiosidade em desenvolver as nossas 

competências. Apesar de considerar todas as vertentes da atividade farmacêutica 

importantes e interessantes decidi por dedicar os meus 6 meses de estágio inteiramente à 

Farmácia Comunitária. A minha inclinação e interesse por esta área prevaleceu desde 

sempre sobre todas as outras e portanto achei sensato dedicar-me profundamente a ela. 

 As farmácias comunitárias são hoje reconhecidas unanimemente como um dos 

espaços públicos de saúde de mais fácil acesso e competência e isso faz com que a 

afluência às mesmas seja grande bem como a apresentação dos problemas de saúde seja 

muito diversificada. Assim, os profissionais de saúde bem preparados para enfrentar estes 

desafios tem de deter, para além das reconhecidas competências técnicas e científicas, 

competências sociais e organizacionais, bem como noções de gestão e marketing. Esta 

compilação de saberes torna o desempenho da profissão farmacêutica no âmbito da 

farmácia comunitária um trabalho bastante completo e continuamente estimulante e 

desafiador. 

 Foi esta a ideia que eu sempre tive da profissão farmacêutica comunitária e que este 

estágio veio confirmar. Serve este presente relatório para portanto fazer uma breve revisão 

da estrutura da farmácia comunitária, bem como de todas as atividades nela desenvolvidas 

e praticadas, tendo sempre como referência a minha experiência pessoal enquanto 

estagiária. 

 

2. Organização do espaço físico e funcional da Farmácia  

 

2.1. Localização  

 

 A Farmácia Conceição situa-se na Rua de S. Tiago, 701, freguesia de Silvalde, 

concelho de Espinho, distrito de Aveiro. Situa-se numa estrada nacional, no trecho que une 

Esmoriz a Espinho. É uma farmácia já com bastantes anos, devendo o seu nome ao antigo 

proprietário da farmácia, o Srº Conceição. Apesar de ser uma farmácia antiga, hoje em dia é 

propriedade da Drª Isabel Ferreira em e sofreu uma mudança de instalações à 5 anos, 

passando a ser uma farmácia com instalações modernas e um espaço adequado. É a única 
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farmácia da freguesia de Silvalde, situando-se perto de vários centros de saúde e unidades 

hospitalares importantes como o Hospital S. Sebastião e o Hospital de Gaia. 

 

2.2. Horário de Funcionamento  

 

 O horário de funcionamento da Farmácia Conceição é das 9h às 13h e das 14h às 

20h de 2º a 6ºfeira e das 9h às 14h aos Sábados. A farmácia integra também a rede de 

farmácias do concelho de Espinho e portanto regularmente opera em Serviço Permanente 

de Disponibilidade (normalmente uma vez por semana. Isto significa que nesses dias a 

farmácia encontra-se aberta ao público durante 24h, abrindo às 9h da manhã e só fechando 

às 20h do dia seguinte. 

 

2.3. Recursos Humanos  

 

 A equipa da farmácia é constituída pelos seguintes elementos: 

 Diretora Técnica – Drª Isabel Ferreira 

 Farmacêutico Adjunto – Dr. Nuno Lages 

 Farmacêutico – Dr. Alberto Mesquita 

É uma equipa jovem e dinâmica, em que predomina o profissionalismo e 

competência e em que o diálogo e a boa convivência tornam o ambiente profissional 

saudável e empreendedor. 

 A farmácia cumpre assim com o disposto legalmente – DL n.º 307/2007, de 31 de 

Agosto, que define a existência de, no mínimo, dois farmacêuticos. Pressupõe-se assim a 

existência do DT – responsável por todos os atos farmacêuticos praticados na farmácia, e 

de um farmacêutico que o substitua nas suas ausências e impedimentos. [1] 

 Pontualmente a farmácia conta com mais 3 elementos: 

 D. Rosa – responsável pela limpeza 

 Dr. João Primo – Responsável pelo serviço de Nutrição 

 Drª Sara Tavares – Responsável pelo serviço de Podologia 

 

2.4. Espaço Exterior da Farmácia  

 

 Segundo o que consta nas Boas Práticas de Farmácia, “o aspeto exterior da 

farmácia deve ser característico e profissional, facilmente visível e identificável”. [2]  
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 A Farmácia Conceição cumpre estas orientações, estando situada num sítio com 

muita visibilidade, bastante recuada da estrada nacional e com um amplo parque de 

estacionamento à disposição da equipa técnica e dos utentes. (Figura 1) 

 Tem apenas uma porta de acesso envidraçado onde constam informações sobre o 

horário da farmácia, a direção técnica e o mapa semanal das farmácias em serviço 

permanente. 

 Apresenta também uma ampla montra envidraçada que é utilizada para fazer o 

marketing de produtos e que tem em conta sempre a sazonalidade dos mesmos. 

 

2.5. Espaço Interior da Farmácia  

 

 De acordo com o DL n.º 307/207, de 31 de Agosto, a farmácia deve obrigatoriamente 

dispor dos seguintes espaços: 

- zona de atendimento ao público 

- laboratório 

- instalações sanitárias 

- armazém 

- gabinete de atendimento personalizado 

- zona de recolhimento[1] 

 Encontra-se também de acordo com a Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de 

Novembro, que define as áreas mínimas e instalações das farmácias, pois sofreu uma 

transferência recentemente, o que possibilitou a alteração das divisões para estarem em 

conforme com o que é descrito na lei. [3] 

A Farmácia Conceição detém todas estas divisões e assim está de acordo com as 

normas impostas. Pode assim a atividade farmacêutica ser exercida com mais eficácia, 

segurança e comodidade. 

 

2.5.1. Área de Atendimento ao Público  

 

 A área de atendimento ao público da Farmácia Conceição é um espaço bastante 

amplo e organizado de uma maneira muito intuitiva e funcional, de forma a tornar todo o 

atendimento um processo rápido, eficaz e profissional em que a ocorrência de erros seja 

dificultada. 

 Existem 3 pontos de atendimento na farmácia, o que possibilita o atendimento 

simultâneo de utentes. Cada ponto está munido com os diferentes dispositivos para efetuar 
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o atendimento: computador, leitor de código de barras, impressora e gaveta de 

armazenamento de numerário. Existe também um dispositivo para pagamento por 

multibanco, que é partilhado pelos farmacêuticos.  

 O balcão de atendimento é coberto com vidro, o que possibilita a exposição de 

diferentes produtos cuja grande procura exige que estejam em sítios mais acessíveis. Estes 

produtos são todos da classe dos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

pois só estes é que deverão estar em áreas em que possam ser alvos do marketing e em 

que dispertem a vontade de consumo dos utentes. Este mesmo balcão apresenta vários 

compartimentos e gavetas com uma diversidade de produtos, tanto MNSRM, como também 

sacos de plástico, panfletos, cartões com diferentes finalidades e espaços de arrumação de 

artigos variados. 

 Por detrás do balcão de atendimento encontra-se uma série de prateleiras com uma 

grande variedade de MNSRM e dispositivos médicos, como por exemplo produtos de 

higiene dentária e bucal, vitaminas e suplementos dietéticos, medicamentos para 

transtornos menores, com gripe e obstipação, medicamentos veterinários, etc. 

 Na parte direita da farmácia, encontra-se a seção de dermocosmética, estando 

dispostos os produtos de acordo com as marcas comerciais e linhas para o tratamento dos 

diferentes problemas cutâneos. 

 Na parte esquerda da farmácia encontra-se uma variedade de produtos de 

puericultura, dispostos de maneira funcional e também de acordo com as diferentes 

problemáticas. Ainda nesta parte encontra-se também uma série de prateleiras dedicadas a 

produtos para a proteção solar bem como artigos promocionais. 

 No espaço interior encontra-se também um grande expositor que contém todo o tipo 

de meias (normais e de descanso). Este expositor fica perto da montra, onde existe também 

uma área com cadeiras que tem como objetivo o descanso dos utentes enquanto aguardam 

a sua vez. (Figura 2 e 3) 

 

2.5.1.1. Gabinete de Atendimento Personalizado  

 

 A Farmácia Conceição possui um espaço dedicado à personalização dos serviços e 

atendimentos prestados. Este gabinete tem variadas funcionalidades, sendo usado na 

determinação de diversas medições de parâmetros bioquímicos (colesterol, glicémia, etc.), 

atendimentos que exijam um pouco mais privacidade, administração de preparações 

injetáveis por pessoal qualificado nesse sentido e também é o espaço onde decorrem as 

consultas de nutrição e podologia. (Figura 4) 
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2.5.2. Armazém 

 

 A zona de armazenamento dos medicamentos está funcionalmente organizada de 

forma a minimizar os erros e torna-los facilmente detetáveis. Toda a zona está também 

devidamente climatizada e ventilada de forma a obter um ambiente adequado e estável para 

os medicamentos manterem toda a sua segurança, eficácia e qualidade. Estas exigências 

encontram-se descritas nas Boas Práticas de Farmácia. [2] 

 O acondicionamento é então feito principalmente em gavetas e prateleiras. A zona 

das gavetas está dividida em várias seções consoante as formas farmacêuticas em causa. 

Assim a organização é a seguinte: 

- Existe uma zona destinada às preparações sólidas de marca (marcas comerciais), como 

comprimidos, cápsulas e discos.  

- Existe uma zona idêntica destinada às mesmas formas, mas na forma de MG. 

- Noutro local da farmácia, existe um conjunto de gavetas adequadas para o 

armazenamento de xaropes e preparações líquidas que exijam um certo espaço. 

- Há também um conjunto de gavetas menores que armazenam as preparações semi-

sólidas (cremes, pomadas geles, etc.). 

- Há uma seção para o armazenamento de preparações injetáveis e ampolas. 

- Há uma seção dedicada às carteiras e preparações em pó e outra para as preparações em 

spray.  

- Há gavetas especiais dedicadas ao armazenamento de óvulos e preparações de uso 

vaginal, supositórios e preparações retais, produtos de Protocolo da Diabetes Mellitus (DM) 

e seringas. 

- Todas as preparações especiais (insulinas, vacinas, certas vitaminas, colírios e semi-

sólidos) e material de medição que exijam acondicionamento em ambiente frio são 

guardadas num frigorífico especial para esse efeito. 

- Todos os medicamentos em todas estas seções estão dispostos por ordem alfabética 

(nome comercial ou DCI), dosagem e nº de unidades da embalagem. 

- Existe uma zona especial na farmácia onde se armazenam os medicamentos psicotrópicos 

e estupefacientes que se encontra trancada e longe do acesso fácil e vista dos utentes. A 

chave encontra-se guardada numa gaveta especial. 

- Todos os excessos estão, de uma forma igualmente organizada, dispostos pelas 

prateleiras mais próximas de cada seção de gavetas. 
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- Existem também locais destinados ao armazenamento de produtos veterinários, leites em 

pó, material diverso (pensos, sacos especiais para ostomizados, luvas, desinfetantes, etc. 

(Figura 5, 6 e 7) 

 

2.5.3. Zona de Receção de Encomendas  

 

 Junto da área de armazenamento encontra-se um local destinado à receção e 

validação de encomendas. Este local detém todos os equipamentos necessários para a 

realização destas tarefas – computador, leitor de código de barras e impressora de 

etiquetas. Normalmente esta tarefa é mais eficaz quando realizada por mais de uma pessoa 

para assim uma puder realizar a entrada dos produtos no sistema informático e as restantes 

procederem à sua arrumação e organização nas diferentes áreas de armazenamento. 

 Neste espaço encontra-se também todo o material burocrático para a realização de 

diferentes tarefas como devoluções, notas de encomenda, todo o tipo de faturas antigas, 

etc. (Figura 8) 

 Há perto deste local uma prateleira especial destinada a produtos reservados ou já 

pagos. Assim, logo após a entrada destes produtos na farmácia e no sistema informático, 

ficam imediatamente retidos neste espaço. (Figura 9) 

 

2.5.4. Laboratório  

 

 O laboratório da Farmácia Conceição encontra-se equipado com todos os materiais 

obrigatórios impostos pela Deliberação nº 1500/2004,de 7 de Dezembro. [4] Porém a 

manipulação de medicamentos e sua produção não é feita na farmácia, pois a sua procura 

não o justifica. Aquando da necessidade da produção de um manipulado, a farmácia efetua 

uma encomenda do mesmo à Farmácia Serpa Pinto, no Porto. Esta divisão é apenas 

utilizada para a preparação de soluções cuja forma comercial venha apenas na forma de pó. 

No laboratório encontra-se também um armário com algumas matérias-primas, o 

computador principal da farmácia e o Valormed (para proceder à reciclagem de 

medicamentos). (Figura 10) 

 

2.5.5. Escritório  

 

 O escritório é de uso exclusivo da DT e é composto por um local de trabalho munido 

de um portátil e uma pequena biblioteca para consulta de assuntos e dúvidas diversas. É 
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aqui que a Diretora faz a conferência de receitas e procede à sua organização por lotes e 

pelos diferentes organismos. Este local é também usado para a realização de reuniões 

diversas (escritório(s) de contabilidade, empresas farmacêuticas, associações culturais e do 

município, etc.). 

 

2.5.6. Quarto de Recolhimento 

 

 Esta divisão é usada principalmente pelo farmacêutico responsável nos dias em que 

a farmácia se encontra em regime de serviço permanente. É também usada para a 

arrumação de batas e pertences pessoais da equipa e está também munida com um 

frigorífico e um armário para armazenamento de comida.  

 

2.6. Fontes de Informação  

 

 De acordo com as Boas Práticas de Farmácia e a legislação em vigor, a farmácia 

deve dispor de uma série de literatura essencial à correta dispensa. Assim a Farmácia 

Conceição dispõe de um exemplar da Farmacopeia Portuguesa, do Prontuário Terapêutico 

e do Formulário Galénico Português, essenciais para consulta e resolução de diversas 

dúvidas que naturalmente surgem. [2-5] 

 Possui também uma série de outros documentos e publicações úteis como o Índice 

Nacional Veterinário e o Simposium Terapêutico. 

 

3. Gestão e Administração da Farmácia  

 

 A viabilidade e sustentabilidade da farmácia enquanto entidade geradora de lucros 

implicam uma correta gestão e administração financeira, sustentada por um conjunto de 

ferramentas úteis que serão descritas nos subcapítulos seguintes.  

 

3.1. Sistema Informático  

 

 O sistema informático utilizado na Farmácia Conceição é o Sifarma 2000. É um 

sistema muito intuitivo e de uma enorme utilidade pois, devido à grande quantidade de 

medicamentos existentes, torna-se fundamental a existência de um sistema de apoio para 

minimizar a ocorrência de erros. Este sistema permite uma infinidade de opções e a 

realização de tarefas diversas. Todas as principais ações da farmácia têm obrigatoriamente 
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de passar pelo sistema informático, desde a entrada de encomendas até à dispensa 

propriamente dita. É também de grande utilidade durante o ato de atendimento, visto 

fornecer informações acerca dos produtos a dispensar e de possíveis interações e efeitos 

secundários. Tive oportunidade de ao longo do estágio me aperceber que o sistema sofre 

atualizações constantemente o que permite estar de acordo com a realidade em tempo real 

(isto é especialmente importante no que toca aos PVP). (Anexo 2) 

 

3.2. Gestão de Existências/Stocks 

  

A gestão de stocks é uma tarefa extremamente importante, diretamente proporcional 

à boa gestão da farmácia. É, ao mesmo tempo, muitas vezes uma tarefa bastante complexa, 

pois exige uma contínua análise da procura, da sazonalidade e do marketing farmacêutico 

momentâneo. A existência de stocks demasiado baixos pode incorrer na rutura de stocks, o 

que implica a não satisfação da procura e, por outro lado, a existência de stocks demasiado 

altos pode implicar um acúmulo de produtos, o que implica cuidados especiais no que toca 

ao armazenamento e aos prazos de validade.  

Toda esta gestão de stocks é possibilitada em grande parte pelo sistema informático, 

onde se dá a entrada e saída de produtos. Isto torna-se uma ferramenta essencial para a 

elaboração das encomendas e mesmo na dispensa, pois um produto que se tenha em maior 

quantidade tem prioridade nas opções para venda. 

Durante o estágio, pude constatar que é uma situação muito comum a existência de 

erros de stock. Isto significa que o stock informático (valor de unidades no Sifarma 2000) é 

diferente do stock real (valor de unidades físicas existentes no armazém da farmácia). Isto 

acontece tanto por erros humanos (troca de produtos, erros do nº de embalagens 

dispensadas, má leitura dos códigos de barras, etc.) como por erros do sistema informático 

(por exemplo, existem medicamentos que tem mais do que um código de barras válido no 

sistema informático, e esta informação não é fornecida pelo sistema, o que causa erros). 

Aqui é essencial a boa cooperação e atenção de toda a equipa de forma a notar estes erros 

e corrigi-los de imediato. 

 

3.3. Encomendas 

 

 Na Farmácia Conceição, as encomendas são maioritariamente feitas a distribuidores 

grossistas e armazenistas, de forma a satisfazer de uma forma mais rápida e fácil às 

necessidades diárias da mesma. A farmácia recorre principalmente à COOPROFAR e à 
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AllianceHealthcare, tendo, ao longo do meu estágio, também recorrido 2 ou 3 vezes à 

COFANOR.   

As encomendas são geradas a partir da informação contida no sistema informático. 

Todos os produtos têm, no sistema, a chamada “ficha do produto”. (Anexo 3) Esta ficha 

contém diversas informações acerca da composição do medicamento, PVP, totais de 

compras e vendas, etc. É através desta ficha que se pode estabelecer valores de stock 

mínimo e máximo. Isto significa que quando um produto é vendido, automaticamente é 

transferido para uma lista, que é gerada pelo sistema, de produtos diários a encomendar. É 

possível assim repor stocks muitas vezes no mesmo dia em que o produto é vendido. 

Assim, normalmente 2 vezes por dia (3, nos dias de serviço permanente) são geradas estas 

listas que são analisadas pelo(a) responsável de encomendas (pode-se retirar ou 

acrescentar à força produtos) e são enviadas através do sistema aos armazenistas. A 

encomenda chega à farmácia num espaço de 4 horas. 

Diariamente surge também a necessidade de fazer encomendas aos armazenistas 

através do telefone ou do gadget informático. (Anexo 4) Isto porque os produtos encontram-

se frequentemente esgotados ou rateados e procura-se assim fornecer uma resposta rápida 

ao utente. Ao longo do estágio, os telefonemas diários chegavam por vezes facilmente às 

dezenas. 

Houve vezes em que os produtos encontraram-se esgotados por demasiado tempo e 

assim teve de se recorrer a encomendas diretas aos laboratórios ou representantes dos 

mesmos, pois os utentes regulares da farmácia não podiam ficar mais tempo sem o 

medicamento. Isto aconteceu, por exemplo, com o medicamento para o tratamento de 

Alzheimer Azilect®, certas insulinas ou algumas bombas para o tratamento da asma, como 

o AssiémeTurbohaler®. 

Pontualmente surgem boas oportunidades de negócio por parte de algumas marcas 

que são analisadas pela DT. Normalmente os descontos acontecem para encomendas de 

grandes quantidades que, portanto, só são interessantes para produtos de grande 

rotatividade. (Anexo 5) Na farmácia, durante o meu estágio, uma das maiores encomendas 

foi feita diretamente à Novartis®, da gama inteira de produtos Voltaren® (tem uma 

elevadíssima rotatividade) e da gama de produtos Fenistil® (produtos muito solicitados 

agora para os transtornos menores associados ao verão, como picadas de insetos e 

queimaduras solares). 

 

3.4. Receção e Conferência de Encomendas 
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 Esta operação é realizada na farmácia diariamente e tem uma série de 

procedimentos que é necessário cumprir de forma a tornar todo o processo o mais rápido e 

isento de erros possível. Saliento a parte dos erros porque no início do meu estágio foi-me 

prontamente dada esta tarefa para cumprir e, se não for feita com uma certa atenção, é 

muito dada a incoerências. 

 Os produtos encomendados chegam à farmácia dentro de caixas (de plástico ou 

papelão) e são depositadas o mais prontamente possível na zona de receção de 

encomendas. (Figura 11) As caixas vêm acompanhadas da fatura/guia de remessa e do 

seu duplicado e de documentos especiais aquando da encomenda de substâncias 

psicotrópicas ou ansiolíticas. (Anexo 6 e 7) Os produtos que necessitam de 

acondicionamento especial em ambiente frio vêm acondicionados em condições próprias 

para não perderem a sua qualidade e têm também prioridade sobre todos os outros 

produtos para serem rapidamente armazenados no frigorífico. Também aqui o programa 

Sifarma 2000 desempenha uma tarefa crucial. É selecionada no sistema a encomenda 

referente à remessa recebida, através do fornecedor correspondente e introduzido o nº da 

fatura e respetivo valor. Em seguida, os códigos de barras dos produtos são passados pelo 

leitor ótico, formando assim a lista de produtos da encomenda. Quando não é possível a 

leitura do código, faz-se a introdução no sistema manualmente através da inserção do nº de 

CNP. No final deste processo faz-se a conferência do nº de embalagens recebidas, dos 

PVPs (que estão em mudança constante) e dos prazos de validade (tem de se inserir 

sempre o menor prazo de validade dos produtos existentes em stock). Ao longo do estágio 

deparei-me com o fato de às vezes os produtos que foram debitados na fatura não se 

encontrarem na caixa recebida. Nestes casos foi necessário contactar telefonicamente o 

fornecedor e efetuar uma reclamação. Ao longo de todo este processo é conveniente 

verificar também o estado das embalagens, pois se estiverem danificadas, procede-se 

prontamente à sua devolução. 

 No que toca aos produtos de venda livre (NETT), introduz-se o PVA e a margem 

estipulada pela farmácia para cada tipo de produto. No caso da Farmácia Conceição as 

margens variavam consoante o tipo de produtos (produtos veterinários e leites) e o valor de 

IVA (6 e 23%). 

 Durante este processo, sempre que, ao passar o produto pelo leitor, se verificar que 

o stock está em valor negativo, o produto é diretamente encaminhado para uma seção 

especial na farmácia pois isto significa que já foi efetuada a venda e pagamento deste 

produto, ou seja, encontra-se reservado. 
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 Depois de estar tudo conferido, é terminada a receção da encomenda, fornecendo o 

sistema a opção de transferir todos os produtos que se encontram esgotados no fornecedor 

em causa para outro fornecedor. A lista destes produtos é gerada automaticamente. É 

também dada a opção de enviar esta informação ao INFARMED. Neste ponto, o stock dos 

medicamentos torna-se correto. 

 Quando é efetuada uma encomenda diretamente por telefone ou ao laboratório, a 

mesma não se encontra “por rececionar” automaticamente no sistema, sendo necessária a 

sua inserção manual pelo responsável. 

 

3.5. Armazenamento dos Produtos e Controlo dos Prazos de Validade 

 

Após terminada a receção das encomendas, os produtos são organizados e 

arrumados o mais prontamente possível nos locais apropriados (ponto 2.5.2). Isto é de 

extrema importância que seja efetuado corretamente, para assim, por um lado se evitarem 

erros de armazenagem e consequentes erros na dispensa e por outro, os medicamentos 

serem armazenados em ambiente correto. 

Deve-se também ter sempre em atenção a verificação dos prazos de validade dos 

medicamentos. Durante a receção das encomendas, deve-se verificar se o prazo de 

validade informático corresponde ao real. Mensalmente é gerada uma lista de controlo dos 

prazos de validade que servirá para fazer as retificações necessárias no sistema (caso os 

prazos estejam errados) ou proceder à devolução dos produtos que ultrapassaram o mesmo 

(caso estejam certos). (Anexo 8) Os produtos com PVP fixo, normalmente são aceites pelos 

laboratórios, sendo enviada à farmácia uma nota de crédito dos mesmos, ao contrário dos 

produtos de venda livre, que normalmente acarretam um prejuízo económico para a 

farmácia. Ao longo do meu estágio, pude desempenhar esta tarefa várias vezes e constatei 

que é de uma real importância porque está diretamente relacionada com um potencial 

perigo para o utente. 

Sempre que possível deve respeitar-se o princípio FEFO para produtos que exibam 

prazo de validade ou o princípio FIFO, quando não possuam prazo de validade. Estas 

políticas servem para minimizar as perdas derivadas dos prazos de validade.  

 

3.6. Gestão de Devoluções 

 

 Ao longo do meu estágio houve a necessidade de proceder várias vezes à devolução 

de produtos e foi-me possível também realizar esta tarefa e todas as suas etapas. Esta 
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operação é sempre alvo de ponderação e análise da rotatividade do(s) produto(s) por parte 

do responsável. 

 A devolução de produtos pode advir das mais variadas razões como por exemplo a 

expiração ou aproximação do prazo de validade, como já descrito; embalagem danificada; 

produto alterado; produto não pedido, pedido por engano ou trocado; erro no preço 

(exemplo: PVP impresso na embalagem superior ao PMA); recolha de produtos ou lotes a 

retirar do mercado pelo INFARMED ou detentor da AIM. 

 Sempre que surge então esta necessidade, o procedimento consiste primeiramente 

em criar uma nota de devolução, também através do Sifarma 2000, onde se introduz o 

fornecedor que enviou o(s) produto(s), o valor, as quantidades, o nº da fatura/fatura e o 

motivo da devolução. Este documento é impresso em triplicado, sendo o documento original 

e o duplicado enviado juntamente com os produtos a devolver ao fornecedor e o documento 

triplicado fica nos arquivos da farmácia. (Anexo 9) Posteriormente, a farmácia receberá 

então a resposta do fornecedor que pode advir de duas maneiras: a devolução foi aceite e a 

farmácia recebe uma nota de crédito que é prontamente regularizada manualmente pelo 

responsável no sistema informático ou a devolução não foi aceite e os produtos são 

novamente enviados para a farmácia, contabilizando os mesmos para a lista das 

quebras/prejuízos da farmácia. 

 Durante o meu estágio pude também presenciar a recolha de produtos através de 

circulares enviadas pelo INFARMED, nomeadamente o produto para a cessação tabágica 

Niquitin®. 

  

4. Gestão e Administração dos Serviços Farmacêuticos 

 

Cumprindo com o Artigo 33º do DL nº 307/2007, 31 Agosto [1], a Farmácia Conceição 

dispensa aos seus utentes os seguintes produtos: 

 

4.1. Medicamentos 

 

Definido pelo artigo 3º do Estatuto do Medicamento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

176/2006, de 30 de Agosto, como “toda a substância ou associação de substâncias 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres 

humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano 

com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. [6]  
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Os medicamentos podem ser ainda de dois tipos: 

I. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM)  

II. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)  

 

4.1.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

São definidos como MSRM todos aqueles que possam constituir um risco para a 

saúde do doente quando utilizados sem vigilância médica ou quando utilizados com 

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

medicamentos que contenham substâncias, ou preparação à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar, e ainda medicamentos que se 

destinem a administração parentérica. 

Os MSRM podem ainda ser classificados em:  

I. Medicamentos de Receita Médica Renovável – tem validade de 6 meses e são 

normalmente emitidas 3 vias. Destina-se ao tratamento de patologias crónicas ou durante 

um tempo prolongado.  

II. Medicamentos de Receita Médica Especial - medicamentos que contenham 

substâncias estupefacientes ou psicotrópicas ou outras que, em caso de utilização anormal, 

possam provocar abuso medicamentoso ou criar condições de toxicodependência. 

III. Medicamentos de receita estrita – medicamentos cuja utilização deva ser 

reservada a certos meios; medicamentos que se destinem ao uso hospitalar, ou a patologias 

unicamente diagnosticadas em meio hospitalar, ou que se destinem a doentes em 

tratamento ambulatório e que a sua utilização possa desencadear efeitos adversos graves. 

Os MSRM apresentam um PVP fixo, sendo obrigatória a sua menção na embalagem 

dos artigos. [6] 

 

4.1.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

 São medicamentos que apresentam uma grande margem de segurança e são 

normalmente usados para tratar transtornos menores ou na prevenção de patologias. Regra 

geral não são comparticipados e o preço é definido pela farmácia através de margens 

estipuladas. 

 

4.2. Preparações Oficiais e Fórmulas Magistrais 
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Um “preparado oficial” é definido, segundo o Estatuto do Medicamento, como 

“qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia 

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

hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa 

farmácia ou serviço”. [6] A Farmácia Conceição não realiza a preparação destes preparados, 

porém quando necessários recorre à sua solicitação à Farmácia Serpa Pinto, na cidade do 

Porto, mandando normalmente a lista das matérias-primas e suas quantidades via FAX. A 

definição de preços segue normalmente a mesma lógica dos MNSRM. Tive oportunidade de 

requisitar estes preparados algumas vezes durante o estágio e constatei que todo o 

processo é bastante eficaz e prático.  

 

4.3. Produtos e Medicamentos Veterinários 

 

O Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho, que regula todo o circuito dos produtos 

veterinários define medicamento veterinário como aquele destinado a administração em 

animais e cuja substância ativa, ou associação de substâncias, apresente propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou ainda que pela 

sua utilização se estabeleça um diagnóstico médico-veterinário ou seja exercida uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica com vista a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas. [7] 

A Farmácia Conceição tem uma variedade razoável destes produtos e ao longo do 

meu estágio denotei uma grande procura destes medicamentos, pois a farmácia encontra-se 

numa zona relativamente rural. Considero ser uma mais-valia os conhecimentos que adquiri 

e uma área a aprofundar, pois ao longo do curso não focamos muito estes temas, que na 

vida real são de uma importância estratégica.  

 

4.4. Medicamentos Homeopáticos e Produtos Farmacêuticos Homeopáticos  

 

Medicamento Homeopático é todo o medicamento “obtido a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de 

fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo 

oficial num Estado Membro, e que pode conter vários princípios”. [6] 

A Farmácia Conceição não tem uma grande quantidade deste tipo de produtos, pois 

apresentam muito baixa rotatividade. Estão incluídos nos MNSRM. 
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4.5. Dispositivos Médicos 

 

Os dispositivos Médicos possuem regulamentação específica, sendo legalmente 

regulados pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho. A procura deste tipo de produtos 

na Farmácia Conceição é bastante grande e variada, sendo os principais produtos 

requisitados material de penso, preservativos, testes de gravidez e equipamento para 

medição da glicémia e tensão arterial. [8] 

 

4.6. Suplementos Alimentares 

 

Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios comuns apesar 

de possuírem uma forma de apresentação doseada. De acordo com o Decreto-Lei n.º 

560/98, de 18 de Dezembro e o Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de Junho, os suplementos 

alimentares, tal como os alimentos, não podem apresentar propriedades profiláticas, de 

tratamento ou cura de doenças, nem fazer referência a essas propriedades. Destinam-se 

assim a completar e/ou suplementar o regime alimentar normal, não devendo ser utilizados 

como substitutos de um regime alimentar variado e saudável. Podem conter um leque 

bastante variado de substâncias nutrientes e destinam-se, essencialmente, a suprimir 

carências nutricionais ou solucionar e melhorar alguns estados fisiológicos. [9, 10] 

Ao longo do meu estágio notei que a procura deste tipo de produtos é enorme e 

ainda tem um imenso potencial de crescimento. Isto deriva por um lado do crescente 

marketing à volta deste produtos (que são MNSRM) e por outro também o aumento da 

consciência populacional para a potencial importância destes produtos. Pude, por inúmeras 

vezes, fazer o aconselhamento destes produtos indo sempre de encontro aos objetivos e 

preocupações do utente. Notei no entanto um relativo abuso destes produtos e a ideia de 

senso comum de que estes produtos substituem uma alimentação equilibrada e a prática de 

exercício físico. Tentei sempre alertar e informar os utentes sobre os princípios de um estilo 

de vida saudável e equilibrado e frisar o fato de estes produtos servirem apenas como um 

suplemento em situações específicas de carência. 

 

4.7. Produtos Dietéticos e destinados a Alimentação Especial 

 

O Decreto-Lei n.º 227/99, de 22 de Junho, define estes produtos como 

correspondendo a “produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo 
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corrente”. Estes produtos são formulados com vista a solucionarem uma carência nutricional 

específica e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo.[11] 

Ao longo do estágio contactei com inúmeros produtos que se enquadram neste 

género. São exemplos os leites infantis adaptados às diferentes carências e idades da 

criança, produtos adaptados a dietas especiais (como sem glúten ou sem lactose), produtos 

para pessoas que devem ingerir baixas quantidades de sódio, etc. Existem também 

produtos adaptados a todo o tipo de transtornos menores, neste caso, da criança (produtos 

hipoalergénicos, anti-obstipantes, anti-cólicas, anti-regurgitação, dietas adaptadas a bebés 

prematuros ou recém-nascidos de baixo peso). Pude também presenciar situações em que 

este tipo de produtos era destinado a preencher as necessidades nutricionais de pessoas 

idosas em condições especiais. Nestes casos é sempre importante frisar a importância de 

não abandonar a toma (pois normalmente isto dá-se em situações em que se prevê uma 

tempo de utilização prolongado) e fornecer o máximo de informação sobre o modo de 

utilização e a existência de novos sabores que sejam mais do agrado do utente.  

 

4.8. Produtos Fitoterapêuticos  

 

O Estatuto do Medicamento define este tipo de produto, denominado de 

medicamento à base de plantas, como “qualquer medicamento que tenha exclusivamente 

como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 

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

em associação com uma ou mais preparações à base de plantas”. [6] 

A procura deste tipo de produtos na Farmácia Conceição também é razoável e 

assenta na ideia ainda presente na população em geral que este tipo de medicamentos não 

apresenta contraindicações e interações. Cabe ao farmacêutico informar o utente que isto 

não é inteiramente verdade e alertar para a toma correta dos mesmos. Ao longo do meu 

estágio os produtos que mais contactei foram tisanas e cápsulas com extratos puros de 

determinadas plantas. 

 

4.9. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

 

O Decreto-Lei n.º 296/98, de 25 de Setembro, com a sua mais recente alteração 

verificada por publicação do Decreto-Lei n.º 115/2009, de 18 de Maio, define produto 

cosmético como “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto 

com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas 
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piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os doentes e as mucosas 

bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o 

seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”. A 

segurança de um produto cosmético é da inteira responsabilidade do fabricante ou seu 

representante legal, uma vez que este tipo de produtos dispensa a criação de uma 

autorização de colocação no mercado. [12, 13] 

A Farmácia Conceição apresenta uma variedade razoável de produtos deste tipo, 

organizados pela marca e linha de tratamento. A escolha dos produtos recai sobre a análise 

do tipo de procura mais frequente. Confesso que esta é uma das áreas que mais me agrada 

em aprofundar no âmbito da farmácia comunitária e desde o início do estágio que tentei 

estudar o mais rapidamente possível os produtos existentes na farmácia de forma a puder 

aconselhar com uma maior segurança o utente. É também uma área em que as novidades 

estão sempre a surgir e isto implica uma atualização constante. Na Farmácia Conceição, as 

principais marcas expostas são a Avéne®, LaRochePosay® e Uriage®. Considero que o 

papel do farmacêutico neste âmbito é de extrema importância pois, devido aos seus 

conhecimentos técnicos aliados à formação contínua, pode aqui diferenciar-se dos restantes 

espaços comerciais que ofereçam os mesmos produtos, através do aconselhamento 

personalizado.  

 

4.10. Artigos de Puericultura  

 

Artigo de puericultura é “qualquer produto que se destine a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças”. [14] 

A Farmácia Conceição detém uma gama de produtos básica pois não há quase 

rotatividade deste tipo de produtos e portanto não se justifica a existência de muita 

variedade. Verifiquei a muito baixa procura deste tipo de produtos e penso o fato se deve à 

localização da farmácia numa zona rural em que predomina a população idosa.  

 

5. Dispensa de Medicamentos 

 

 Esta é provavelmente o ato mais associado à profissão farmacêutica e 

possivelmente a mais importante. É aqui que o farmacêutico surge como intermediário entre 

o utente e o(s) seu(s) medicamento(s) e portanto acarreta uma enorme responsabilidade. O 

farmacêutico deve “pôr o bem dos indivíduos à frente dos seus interesses pessoais e 

comerciais e promover o direito de acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e 
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segurança”. [15] Tem como objetivo principal providenciar a melhor terapêutica ao doente, 

pela cedência do medicamento correto, na quantidade e qualidade certas - por cumprimento 

da prescrição médica proposta, pela dispensa de MSRM, ou por escolha fundamentada nos 

conhecimentos técnicos e científicos do farmacêutico, pela dispensa de MNSRM. [16]Isto 

deve estar sempre aliado a uma correta interação social, fazendo uso de uma linguagem 

adaptada a cada tipo de doente e fornecendo sempre toda a informação necessária ao 

correto uso dos medicamentos e à importância da adesão ao tratamento. 

 

5.1. Dispensa de MNSRM – Indicação Farmacêutica 

  

 A dispensa deste tipo de medicamentos, apesar de ter muito menos formalidades e 

critérios a cumprir que a dispensa de MSRM, é igualmente importante e obriga o 

farmacêutico a propor a melhor opção ao doente, consoante uma série de informações 

fornecidas pelo mesmo. Assim o farmacêutico deve questionar o doente acerca do 

transtorno que o aflige, a duração dos sintomas, a tipologia dos mesmos e potenciais 

patologias ou medicação regular que possam causar interações. Aqui o farmacêutico deve 

fazer uso dos seus conhecimentos técnicos para uma correta interpretação da patologia, 

tendo sempre em mente os seus valores éticos e as vantagens económicas para a farmácia, 

de forma a tomar a decisão que seja mais vantajosa para o utente e para o negócio. 

Saliento o fato de ser muito importante alertar o utente para os potenciais abusos destes 

medicamentos, pois, apesar de serem de venda livre, não são isentos de efeitos 

secundários e intoxicações. [17]Um bom exemplo é o do Paracetamol, princípio ativo do 

medicamento Ben-u-Ron® que está também presente em quase todos os medicamentos 

compostos para tratamento dos sintomas de gripes e constipações (por exemplo Cêgripe® e 

Griponal®). Durante o meu estágio tive sempre o cuidado de alertar os utentes para evitar a 

toma simultânea destes medicamentos, pois assim haveria uma maior possibilidade de 

intoxicação pela toma exagerada de Paracetamol. Um outro exemplo é o cuidado de, 

aquando do pedido de medicamentos para o tratamento da tosse, questionar os doentes se 

sofriam de Asma (interações) ou Diabetes (preferência de xaropes sem açúcar). O 

farmacêutico deve também incentivar sempre os utentes a adotar medidas próprias de uma 

vivência saudável como uma alimentação equilibrada e a prática de exercício físico. Durante 

o meu estágio, os transtornos mais abordados neste âmbito foram os transtornos menores 

intestinais (obstipação e diarreia), gripes e constipações, dores de cabeça, menstruais e de 

garganta, febre, queimaduras solares e suplementos vitamínicos e de emagrecimento. 
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5.2. Dispensa de MSRM 

 

5.2.1. Prescrição Médica 

 

A dispensa de MSRM exige a apresentação de uma receita médica, de acordo com a 

Lei n.º 11/2012, de 8 de Março, que estabelece as novas regras de prescrição e dispensa de 

medicamentos de uso humano, e da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de Maio. Atualmente é 

obrigatória a prescrição eletrónica, a qual incentiva a informatização do SNS e diminui os 

erros associados à prescrição pelo médico e à interpretação pelo farmacêutico. A exceção 

para o recurso a uma receita manual é válida em determinadas situações, sendo necessária 

a menção a uma das exceções: falência do sistema informático; inadaptação fundamentada 

do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem 

profissional; prescrição ao domicílio; outras situações até um máximo de 40 receitas 

médicas por mês; e ainda da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de Maio. Assim, as receitas 

eletrónicas devem conter uma série de itens. São eles: número da receita; local de 

prescrição; identificação do utente (nome, número de utente e, se aplicável, número de 

beneficiário de subsistema); identificação do médico prescritor; local de prescrição; regime 

de comparticipação - representado pelas letras “R” e “O” (a letra R sempre que se tratem de 

utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação) e, sempre que 

aplicável, a indicação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos; identificação do medicamento, por menção da DCI, dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem e o CNPEM, de carácter não obrigatório – este 

código, em prescrições por DCI dá acesso ao farmacêutico a todos os medicamentos que 

podem ser dispensados respeitando a prescrição efetuada; nos casos permitidos por lei 

pode ser prescrito um medicamento pelo seu nome comercial; número de embalagens, 

posologia, data de prescrição; assinatura do prescritor e assinatura do utente relativa à 

pretensão do exercício do direito de opção, de carácter não obrigatório. É de realçar que, 

em cada receita apenas poderá ser prescrito um máximo de 4 medicamentos diferentes e/ou 

um máximo de 4 embalagens. As receitas têm também uma parte destacável que é 

fornecida ao doente e que contêm informações úteis como a posologia e o preço máximo a 

pagar pelo medicamento. Isto tem como objetivo informar o utente do seu direito de opção 

por medicamentos genéricos e/ou mais baratos. (Anexo 10) Ressalto aqui o fato de, ao 

longo do meu estágio, ter constatado que estes valores estavam muitas vezes incorretos 

pois são referentes a medicamentos genéricos existentes no programa informático mas que 

na realidade não existem ou encontram-se esgotados. Isto provoca uma confusão por parte 
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do utente que é difícil de gerir e houve situações que foi necessário uma explicação 

detalhada do processo para o utente não perder a confiança na farmácia. Por outro lado, 

quando o prescritor, por algum motivo a justificar, achar que o doente deve seguir uma 

terapêutica específica, deve assinalar uma das seguintes opções, consoante o motivo: 

 Medicamento ou Índice Terapêutico Estreito – a receita deve conter a menção 

“Exceção a) do n.º3 do art. 6.º”  

 Reação Adversa Prévia – a receita deve conter a menção “Exceção b) do n.º3 do art. 

6º - reação adversa prévia”; esta alínea aplica-se a situações em que tenha havido 

reação adversa, previamente reportada ao INFARMED, de um medicamento com a 

mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial;  

 Continuidade de tratamento superior a 28 dias – a receita deve conter a menção 

“Exceção c) – continuidade de tratamento superior a 28 dias”; nestes casos e apesar 

da justificação mencionada pelo prescritor, o utente pode optar por medicamentos 

similares ao prescrito, desde que sejam de preço inferior.  

A farmácia deve portanto ter uma variedade de opções do mesmo medicamento, tanto 

em marcas/laboratórios como em unidades por embalagem, de forma a conseguir contornar 

cada situação. Regra geral, deve ter pelo menos 3 dos medicamentos constantes do grupo 

dos 5 mais baratos de cada grupo homogéneo. 

 Um pormenor importante, principalmente nas receitas manuais, é que, quando não 

especificado o nº unidades por embalagem deve-se dispensar a embalagem com menor nº 

de unidades. [18-23] 

 

5.2.2. Processamento Informático da Receita  

 

 Este processamento é feito através do Sifarma 2000. Ao introduzir os produtos a 

dispensar e o regime de comparticipação, o sistema calcula automaticamente o valor que o 

utente irá ter de pagar. São também impressas uma série de informações no verso da 

receita que servirá para a entidade comparticipadora verificar se a dispensa foi feita 

corretamente (medicamento, quantidade, código de barras, nº da receita, nº de lote, data, 

etc.). É reservado um local no verso da receita para o utente assinar e comprovar que lhe foi 

dispensado os medicamentos corretos. No caso de haver mais de um sistema de 

comparticipação é necessário fotocopiar a receita e respetivo cartão de beneficiário de 

forma a imprimir uma cópia das informações anteriormente descritas à respetiva entidade 

(esta cópia é também assinada pelo utente). No final as receitas/cópias são assinadas, 
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datadas e carimbadas pelo farmacêutico e são guardadas para posterior verificação pela 

DT.  

 

5.2.3. Regimes de Comparticipação  

 

 A maioria dos MSRM é abrangida por uma comparticipação por parte do SNS, 

entidade comparticipadora dos MSRM prescritos a todos os cidadãos portugueses) e isto 

significa que o cidadão paga apenas uma parte do PVP impresso na caixa, sendo a restante 

parte paga pela entidade. Dentro do SNS, há o Regime Geral (abrange todos os utentes do 

SNS e trabalhadores migrantes), no qual o estado paga uma percentagem do PVP dos 

medicamentos de acordo com quatro escalões: 90%, 69%, 37% e 15% (escalões A, B, C e 

D respetivamente) e o Regime Especial (abrange os pensionistas cujo rendimento total 

anual não excede 14 vezes o salário mínimo nacional, e para o qual se verifica um 

acréscimo de 5% para o escalão A e de 15% para os restantes escalões), identificado pela 

letra “R” na prescrição médica. De frisar a comparticipação de 100 % para os utentes do 

regime especial, nos medicamentos que apresentem os cinco preços de venda ao público 

mais baixo do respetivo grupo homogéneo. Para certas doenças (Lúpus, Alzheimer, Dor 

Crónica, etc.), a receita vem acompanhada de uma menção à respetiva portaria/despacho 

que estabelece regras especiais e uma comparticipação acrescida destes medicamentos. 

Existe ainda um regime especial para a comparticipação de equipamento próprio para a 

medição e controlo da DM, estando estes produtos inseridos no Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus. Para além disto, existem também os sub-

sistemas de saúde que complementam o SNS, beneficiando os utentes seus beneficiários 

de uma comparticipação acrescida (por exemplo CGD), Serviços de Assistência Médico-

Sociais (SAMS) ou seguros de saúde). [24-28] (Anexo 11) 

  

5.2.4. Conferência do Receituário  

 

Este ato é efetuado após a dispensa e é de extrema importância por dois motivos: 

primeiro para confirmar que a dispensa foi feita corretamente e que portanto o utente tem na 

sua posse o medicamento adequado e segundo para verificar se está tudo conforme e 

assim a receita poderá ser enviada para a entidade comparticipadora para depois ser 

devolvida a quantia comparticipada. Na conferência de receitas verificam-se os seguintes 

parâmetros: coincidência da medicação dispensada com a medicação prescrita pelo médico, 

regime de comparticipação corretamente aplicado, validade da receita, identificação do 
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médico prescritor, a sua assinatura e vinheta e rubrica do utente que foi aviar a receita 

médica. 

As receitas são então organizadas segundo as entidades e é-lhes atribuído um nº de 

receita e de lote. Quando são atingidas as 30 receitas por lote é impresso um verbete de 

lote com todas as informações necessárias que acompanha o mesmo. (Anexo 12) No final 

de cada mês as receitas e respetivos verbetes são enviados para o CCF (quando a entidade 

responsável é o SNS), ficando a responsabilidade a cargo da ARS. Se a entidade 

responsável pelo regime de comparticipação não pertencer ao SNS, a faturação é enviada 

para a ANF. 

 As receitas podem ser devolvidas pelas entidades, quando contem algum tipo de 

inconformidade. Cabe à farmácia corrigir o erro ou assumir o prejuízo inerente ao mesmo. 

As inconformidades com que mais me deparei ao longo do estágio foram prazos de validade 

passados, falta da assinatura do prescritor ou de nº de beneficiário, medicamentos 

incorretos no que toca ao tamanho da embalagem ou dosagem, entre outros. 

 

5.3. Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos  

 

 A dispensa deste tipo de medicamentos compreende uma série de legislação muito 

específica e rigorosa, pois as substâncias abrangidas por ela acarretam perigos no que toca 

ao abuso. Relativamente ao controlo do receituário existe um controlo apertado, legislado 

pela Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de Maio, que estabelece os requisitos de envio 

obrigatório ao INFARMED. As substâncias são o conjunto descrito nas tabelas I e II anexas 

ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, ou qualquer das substâncias referidas no artigo 

86.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro. Quando se faz o processamento 

informático destas receitas é necessário introduzir determinadas informações para poder 

finalizar-se a venda: informações sobre o doente, do médico prescritor e do adquirente. É 

emitido um “Documento de psicotrópicos” que é anexado à fotocópia da receita. No 

tratamento destas receitas, o original é encaminhado para a entidade comparticipadora, tal 

como acontece com os outros medicamentos, enquanto o duplicado fica arquivado na 

farmácia por um período de 3 anos devidamente carimbado e assinado pela DT. De resto, 

todas as regras gerais válidas para as receitas sem este tipo de medicamentos, são também 

válidas para estas.[29-31] 

 

6. Prestação de outros Serviços 
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 Para além da dispensa de medicamentos, a Farmácia Conceição disponibiliza outros 

serviços aos seus utentes, importantes para um atendimento de saúde mais completo e 

para uma dinamização do negócio em si. 

 

6.1. Programa Farmácias Portuguesas e Programa Farmácia Conceição 

 

 A farmácia do Cavaco é aderente do programa das Farmácias Portuguesas, 

estabelecido pela ANF. Este programa permite uma maior fidelização dos utentes uma vez 

que podem trocar os seus pontos, acumulados em cartão, por outros produtos e serviços. 

Por outro lado, também com o objetivo da fidelização, a farmácia detém um cartão da 

Farmácia Conceição que funciona também com o sistema da troca de pontos. 

 

6.2. Programa de recolha de radiografias 

 

 A farmácia também é aderente deste programa. A recolha das radiografias é feita 

anualmente e o dinheiro angariado serve para fundos humanitários da AMI. 

 

6.3. Projeto Valormed 

 

 Este programa tem como objetivo a recolha de medicamentos fora do prazo ou 

inutilizados, de forma que a sua reciclagem seja feita de uma maneira segura e não 

prejudicial ao ambiente. Os utentes já se encontravam muito familiarizados com este 

programa e a quantidade de medicamentos recolhida era sempre bastante grande.  

 

6.4. Determinação da Parâmetros fisiológicos e bioquímicos  

 

 A Farmácia Conceição põe ao dispor dos seus utentes a medição de diferentes 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos como a medição do peso e do IMC, da glicémia, 

colesterol total, triglicéridos, ácido úrico, etc. Também se faz regularmente a medição da 

tensão arterial e a realização de testes de gravidez. Notei ao longo do estágio que a procura 

por este tipo de serviços foi sempre bastante grande e os utentes recorriam a eles para 

monitorizar certas patologias e verificar a eficácia da medicação. Solicitavam também a 

opinião dos farmacêuticos acerca dos valores obtidos. Pude realizar estas medições 

inúmeras vezes e em todas elas tentei sempre fornecer o máximo de informação acerca dos 
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valores obtidos e discutir medidas farmacológicas e não farmacológicas de como modificar 

os mesmos. (Figura 12) 

 

6.5. Administração de Vacinas e Medicamentos injetáveis  

 

 A Farmácia Conceição põe ao serviço dos utentes a administração de alguns 

medicamentos injetáveis, sempre administrados pelos farmacêuticos da farmácia, dotados 

da formação específica para o efeito. Infelizmente não pude realizar este tipo de serviço, 

mas pude por vezes presenciá-lo. 

 

6.6. Outros serviços 

 

 A Farmácia Conceição tinha também ao dispor dos seus utentes consultas de 

nutrição e podologia que tinham uma boa adesão por parte dos mesmos. Sempre que 

possível, os profissionais tentavam também complementar as consultas com o nosso 

aconselhamento sobre produtos existentes na farmácia o que tornava todo o processo 

bastante completo e vantajoso para todos. Tinha também ao dispor dos utentes uma série 

de panfletos e revistas de informação sobre saúde e novos produtos.  

 

7. Conclusão 

 

 Ao longo de todo o curso, tive sempre uma extrema vontade de pôr em prática todos 

os conhecimentos adquiridos. Por outro lado soube sempre que os mesmos nunca 

chegariam e seria sempre necessário adquirir competências diferentes para um dia me 

puder tornar uma profissional completa. Este estágio conseguiu ir de encontro a todas as 

minhas expetativas e ultrapassar ainda algumas. A minha aprendizagem decorreu de uma 

forma controlada e sistematizada de forma a que as etapas se seguissem naturalmente. No 

início senti algumas dificuldades em assimilar todas as informações, coisa que desapareceu 

com a prática. Realizei ou presenciei todas as atividades da farmácia, tentando sempre ser 

cooperadora e prestável. A tarefa que achei mais interessante, desafiadora e gratificante foi 

o atendimento ao público propriamente dito e a dispensa de medicamentos. Aprendi que é 

mesmo muito importante adaptar o discurso ao tipo de utente que temos à nossa frente, pois 

só ganhando a confiança do mesmo é que podemos ir de encontro às necessidades do 

mesmo. É também muito importante ter sempre presente a noção do tipo de 

responsabilidade que um farmacêutico acarreta. 
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 Sinto que tudo o que aprendi me tornou sem dúvida uma pessoa e profissional 

melhor e vou ter sempre em conta todos os ensinamentos que me transmitiram. 

 Em jeito de conclusão, apresento então um cronograma resumo das atividades que 

aprendi/desenvolvi na farmácia ao longo destes 6 meses de estágio.  

 

Cronograma de Atividades Desenvolvidas 

Janeiro 

Início do estágio,  

Receção de encomendas e Conferência de Faturas 

Notas de devolução 

Controlo de prazos de validade 

Fevereiro 
Medição de parâmetros bioquímicos 

Início de atendimento ao público (com acompanhamento) 

Março Organização das receitas por entidade comparticipadora 

Abril 
Atendimento ao público (sem acompanhamento) 

Atendimento em Serviço Permanente de Disponibilidade 

Maio Tabela de IMC 

Junho Panfleto sobre RAM 

Julho Fim do estágio 

Tabela 1 – Cronograma de Atividades Desenvolvidas 
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Parte II 
 

Tema 1: “Obesidade e problemas associados” 
 
1 – Introdução 
 
 O mundo em que vivemos define-se como um mundo de extremos. As diferenças 

entre os países do 1º para o 3º mundo acentuam-se cada vez mais em todas as mais 

variadas vertentes. Porém estes extremos são também facilmente observáveis na nossa 

realidade europeia e portuguesa e é sobre um deles que se vai tratar o meu 1º caso de 

estudo: a Obesidade e os seus problemas associados.  

A Obesidade pode ser definida como o aumento significativo da gordura corporal, 

decorrente do desequilíbrio energético que ocorre devido à ingestão exagerada de calorias 

e/ou prática inexpressiva de exercício físico. Segundo a OMS, uma pessoa é considerada 

obesa quando detém um IMC superior a 30. Estima-se também que morram 3.4 milhões de 

pessoas por ano devido a consequências e problemas derivadas do facto de serem obesas. 

Desde 1980, os níveis de obesidade no mundo duplicaram. Em 2008, 1,4 bilhões de adultos 

acima dos 20 anos estavam acima do peso, sendo que desses, 200 milhões eram homens e 

300 milhões eram mulheres obesos(as). E os dados são ainda mais alarmantes, pois 

65%¨da população mundial vive em países onde o excesso de peso e a obesidade matam 

mais do que condições relacionadas com o baixo peso. Adicionado a isto, 40 milhões de 

crianças abaixo da idade dos 5 anos estavam com excesso de peso em 2011. [32] 

Durante o meu estágio na Farmácia Conceição pude observar e notar 

frequentemente que muitos utentes tinham excesso de peso ou mesmo obesidade e não 

encaravam isso como sendo uma situação problemática. Isto é particularmente grave a 

vários níveis, pois o excesso de peso acarreta uma série de problemáticas associadas e 

pioram a saúde do doente ou até criam novas patologias, além do fato de isto tudo implicar 

custos acrescidos e muito elevados tanto para o doente como para todo o sistema nacional 

de saúde. 

Pretendo assim fazer uma breve revisão sobre a etiologia da Obesidade, todos os 

problemas associados e todas as mudanças biológicas que ocorrem em consequência desta 

situação, bem como o impacto económico da mesma.  

 

2 – Etiologia 

 

2.1. – Mutações Genéticas e Resistências 
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 Mutações que ocorram em genes intervenientes nos processos de acumulação de 

gordura e regulação da saciedade podem ter um impacto na maior ou menor extensão da 

obesidade num indivíduo. Para compreender este impacto convém fazer uma pequena 

revisão de alguns conceitos. 

 Existe uma hormona que controla a saciedade – a Leptina. Esta hormona é 

produzida pelas células adiposas brancas existentes no corpo com o objetivo de regular a 

quantidade de gordura a armazenar ou usar. Após a sua produção, irá circular livremente no 

sangue, até atingir o fascículo arqueado do hipotálamo, onde irá ligar-se aos chamados 

recetores da leptina. Isto desencadeará uma resposta que consistirá num aumento da 

sensação da saciedade e do dispêndio de energia. A hormona com ação oposta à leptina é 

a grelina, que está relacionada com a produção da sensação de fome e acumulação de 

energia. Estas duas hormonas são as principais responsáveis (juntamente com outras 

sempre relacionadas ou desencadeadas por estas) pelos processos de homeostasia 

energética do organismo. 

 Em situações mais raras podem ocorrer mutações nos genes que codificam a 

leptina, o seu recetor ou outras hormonas intervenientes na resposta fisiológica. Estas 

mutações são detetadas na infância e correspondem a situações em que a reposição 

hormonal é necessária para a regulação da homeostasia. Foram estas mutações que 

permitiram numa primeira fase catapultar os estudos acerca da leptina e da sua importância. 

As duas síndromes conhecidas que têm origem neste tipo de mutações são a síndrome de 

Prader-Willi (SPW) e a síndrome de Bardet-Biedl (SBB). Ambas se caraterizam por ter como 

sintomas a obesidade, bem como o hipogonadismo e atrofias tanto a nível mental como 

físico. De uma forma geral, pode-se dizer que é mais comum a influência de vários genes 

relacionados com a propensão para a obesidade do que um especificamente. Estas 

interações genéticas e a relação das mesmas com a obesidade é um tema bastante 

complexo e em constante atualização. 

 Por outro lado, e agora relacionando a uma realidade mais alargada, sabe-se que os 

indivíduos com uma grande percentagem de gordura corporal produzem, 

consequentemente, uma quantidade muito maior de leptina do que indivíduos com peso 

saudável. Isto provoca uma certa resistência à leptina, provavelmente por mudanças ao 

nível da sinalização ou dos recetores. Assim, todas as vias normais de sinalização que 

controlam a saciedade ficam comprometidas e portanto pode-se afirmar que quanto mais 

massa gorda a pessoa tiver, mais tendência tem a acumular mais ainda, tornando isto um 

ciclo vicioso. [33,34] 
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2.2. – Hábitos Alimentares 

 

 Toda a nossa sociedade está organizada de maneira a que o consumo seja sempre 

constante ou de preferência que aumente. A nível alimentar isto também se verifica, 

havendo hoje em dia uma oferta muito maior e mais acessível a todos. O tipo de oferta 

alimentar também se modificou bastante ao longo dos anos, sendo incentivada pela 

publicidade em geral um consumo de alimentos mais calóricos, açucarados, fáceis de 

preparar, com poucos nutrientes e em porções bastante maiores. Este fenómeno ajudou a 

modificar os hábitos alimentares da população, sendo assim os alimentos mais baratos e, 

consequentemente, os mais consumidos, também os mais prejudiciais à saúde. Pode-se 

considerar que as mudanças na alimentação são hoje em dia a principal razão para o 

aumento exponencial da obesidade. Paralelamente, o consumo de alimentos frescos, ricos 

em fibras e vitaminas, como legumes, frutas e cereais integrais, tem vindo a diminuir 

drasticamente o que vem a exacerbar ainda mais este fenómeno. [35] 

 

2.3. – Sedentarismo 

 

 Associado a uma nutrição pobre em nutrientes e rica em calorias, a diminuição da 

prática de exercício físico e o aumento do sedentarismo vem contribuir ainda mais para o 

aumento da obesidade. O estilo de vida ocidental, sinónimo de conforto, bons transportes e 

uso exagerado da tecnologia e jogos computadorizados, fazem crescer a tendência para um 

estilo de vida sedentário. Regra geral, populações mais pobres (com rendimentos mais 

baixos) estão mais propensas a uma vida mais sedentária pois por um lado não tem 

instrução acerca dos benefícios da atividade física e tem também menos tempo e dinheiro 

para lhe dedicar. A televisão e o seu consumo excessivo também é um grande fator 

contributivo e transversal a todas as classes sociais. [36, 37] 

 

3 – Patologias Associadas 

 

3.1. - Diabetes mellitus tipo 2 

 

 Esta é uma doença que está muito associada à Obesidade, tanto que o seu 

tratamento passa primariamente por uma alteração do estilo de vida e da alimentação. 

Carateriza-se por uma resistência intrínseca à ação da insulina ou por uma insulina 

insuficiente. A ação da insulina é suprimir a libertação de glicose no fígado e quando este 
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processo não acontece devidamente, é libertado glicose para o sangue causando todos os 

sintomas da Diabetes mellitus (DM) (poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso). É 

diferente da DM1 pois esta tem razões maioritariamente genéticas caraterizando-se pela 

destruição das ilhotas de Langerhans do pâncreas, não havendo qualquer produção de 

insulina. Porém, a DM2 também tem algumas predisposições genéticas que são 

despoletadas pelo estilo de vida e outros fatores (ex.: género). Assim pode-se considerar 

como as causas mais comuns para o desenvolvimento de DM2 a obesidade (IMC ≥ 30), 

stress, sedentarismo, predisposição genética e alguns medicamentos (ex.: glucocorticóides, 

a tiazida, os bloqueadores-beta, os antipsicóticos atípicos e as estatinas). O perímetro da 

cintura é um parâmetro muito utilizado que está diretamente relacionado com a 

probabilidade de desenvolver esta (e outras) patologia(s). Também a alimentação está muito 

relacionada com a DM2. O consumo de alimentos muito açucarados (refrigerantes, doces, 

cereais refinados, etc.) e gorduras saturadas/ácidos gordos trans causa picos no índice 

glicémico do sangue o que a longo prazo causa resistência. A diabetes gestacional também 

é uma situação que pode despoletar a longo prazo a DM2. É uma condição comum tanto a 

países desenvolvidos como em desenvolvimento, sendo exclusiva das mulheres, mas 

diferindo nas raças/etnias (latino-americanas e índio-americanas, por exemplo, são muito 

mais propensas). A sua incidência também está a aumentar entre as crianças 

(tradicionalmente apenas se diagnosticavam casos de DM1 nas crianças). 

 Quanto às complicações da DM, podem ser a nível microvascular (vasos sanguíneos 

mais pequenos) como a nível macrovascular (vasos de grande calibre). Nos danos 

microvasculares podemos incluir lesões a nível ocular, podendo levar à cegueira; lesões 

renais, podendo levar à falha renal; lesões neurais, podendo levar à impotência e o 

chamado “Pé Diabético” (esta situação leva a inflamação crónica e em casos mais graves, 

amputações). A nível macrovascular podemos incluir os ataques cardíacos, AVCs e 

insuficiência venosa para os membros inferiores. O controlo da DM leva assim ao possível 

atraso da progressão de todas estas complicações. 

Em 1985 estimava-se que houvesse 30 milhões de diabéticos, tendo o número 

crescido para 135 milhões em 1995 e para 217 milhões em 2005. As causas são as já 

descritas, bem como o envelhecimento geral da população. Hoje em dia, a Diabetes é já 

reconhecida como epidemia mundial, condição imposta pela OMS. [38,39] 

 

3.2. – Hipercolesterolemia 
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 A hipercolesterolemia é a condição comummente designada por “colesterol alto” e 

corresponde a níveis elevados de LDL e colesterol total (≥ 200 mg/dl) podendo ou não afetar 

os níveis de HDL e os triglicerídeos. O colesterol é muito importante para uma série de 

processos orgânicos, como a síntese de membranas e a secreção de hormonas e fluidos 

corporais. É transportado por uma série de lipoproteínas de densidades diferentes que 

transportam o colesterol para diferentes locais, consoante as mesmas. Assim as LDL 

(lipoproteínas de baixa densidade) transportam o colesterol para a corrente sanguínea e as 

HDL (lipoproteínas de alta densidade) transportam o colesterol dos vasos sanguíneos para o 

fígado, para ser metabolizado. Quando a ingestão de gorduras saturadas é muito elevada e 

o gasto energético é baixo, há uma acumulação de colesterol e LDL nos vasos e ocorre 

depósito nas paredes. É portanto uma patologia que está diretamente relacionada com o 

aparecimento de doença coronária prematura. Esta é outra patologia diretamente ligada 

com a má alimentação (ingestão de comidas ricas em gorduras saturadas, principalmente as 

de origem animal) e a falta de exercício físico. A obesidade é assim uma causa e também 

um efeito. Há também um outro problema associado ao acúmulo de gorduras no fígado, 

designado de Esteatose de origem não alcoólica (conhecida como “fígado gordo”). Pode ser 

acompanhada ou não de inflamação celular e pode estar relacionada com a alimentação 

rica em gorduras ou não (pode advir de outro distúrbio metabólico, como por exemplo a 

resistência à insulina na DM2). [40, 41] 

 

3.3. - Hipertensão arterial 

 

 A Hipertensão Arterial (HA) pode-se definir como valores contínuos de pressão 

elevada no interior dos vasos sanguíneos. Considera-se 2 valores padrão de pressão que 

são a sistólica (correspondente ao tempo de contração do coração) e a diastólica 

(correspondente ao tempo de relaxamento do coração), sendo os valores normais de 140 

mmHg para o primeiro e 90 mmHg para o segundo. Faz-se também a distinção da 

gravidade da HÁ consoante os valores obtidos: HA grau I – 140-159/90-99; HA grau II: 160-

179/100-109; HA grau II: ≥180/≥110; HA sistólica isolada: ≥140/˂90. Esta patologia é um dos 

principais fatores de risco para todo o tipo de doenças cardiovasculares e algumas renais, 

sendo a mais importante causa da redução da esperança média de vida. Relacionando esta 

patologia com a obesidade, vários estudos já demonstraram a associação entre estas duas 

patologias bem como com outras síndromes metabólicas (DM2). A variação nos valores de 

IMC estão significativamente relacionados com a variação das pressões sistólica e 

diastólica, e está relação é mais vincada em indivíduos com mais de 50 anos. A manutenção 



Relatório de Estágio Profissionalizante 

Janeiro - Julho 

 

31 
 

de um IMC saudável e estável tem um papel preponderante na progressão da HA. Mesmo o 

fato de manter o IMC, mesmo que não seja de valor ideal, tem influência sobre os valores, 

apresentando os indivíduos estáveis melhores valores de PA. Isto é igualmente válido para 

a obesidade infantil, sendo as crianças com IMC acima do normal muito mais propensas ao 

desenvolvimento de HA, bem como de muitas outras patologias. Portanto, a obesidade 

infantil deve ser olhada com especial preocupação e é já considerada como uma patologia 

crónica. 

Um parâmetro muito usado para medir o risco associado a muitas destas condições 

é o perímetro da cintura. Sabe-se hoje que o valor do perímetro da cintura é um bom 

indicador de desenvolvimento de várias doenças, inclusive a HA. Recomenda-se então que 

os indivíduos do sexo masculino deverão procurar manter a circunferência da cintura abaixo 

dos 102 cm, sendo que o ideal seria um valor inferior a 94 cm. No caso das mulheres, 

recomenda-se um valor abaixo dos 88 cm, sendo um valor inferior a 80 cm o ideal. [42-46] 

 

3.4. – Doenças Cardiovasculares 

 

 São todo o conjunto de doenças e estados que afetam o sistema cardiovascular 

(coração e vasos sanguíneos, incluído veias, artérias e vasos menores). Existem inúmeras 

patologias, sendo as mais comuns o enfarte agudo do miocárdio e o acidente vascular 

cerebral. A principal caraterística que as une é a presença de aterosclerose, que é a 

deposição de placas ateroscleróticas (gordura) nas paredes dos vasos sanguíneos, o que 

vai impedir a passagem normal do sangue. Quando há um bloqueio à passagem do sangue, 

a região dessa zona fica desprovida de oxigénio e ocorre o enfarte. As causas da 

aterosclerose podem ser variadas, inclusive podem ser genéticas, mas também aqui a 

obesidade e a alimentação tem um papel preponderante. Mais uma vez, quanto maior for o 

perímetro abdominal, maior o risco de desenvolver qualquer destas patologias. Estas 

doenças também apresentam um variado conjunto de fatores de risco de quais a DM2, 

Hipercolesterolemia, IMC elevado e sedentarismo também fazem parte (entre outros, por 

exemplo, tabagismo). As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em 

Portugal e uma das principais do mundo, contribuindo também para elevados níveis de 

morbilidade. São doenças silenciosas que se vão desenvolvendo desde a infância, o que 

significa que é urgente combater a obesidade infantil, pois quanto mais novas as crianças 

desenvolverem obesidade, mais propensas estarão a desenvolver patologias 

cardiovasculares. [47, 48] 
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3.5. – Apneia do sono 

 

 Esta é outra patologia muito relacionada com a obesidade por razões anatómicas. A 

Apneia Obstrutiva do Sono é uma situação em que a respiração é suprimida, às vezes por 

vários segundos, durante o sono. Isto causa uma baixa de oxigénio no sangue, em que 

normalmente a pessoa acorda ligeiramente transtornada. É uma situação que se repete por 

várias vezes durante a mesma noite e que causa distúrbios do sono. São várias as causas 

da Apneia do Sono, sendo uma das mais comuns o excesso de peso. Durante o sono, os 

músculos do pescoço estão relaxados e, no caso de uma pessoa ter excesso de gordura na 

zona do pescoço, esta vai apertar a via respiratória e causar a obstrução. Sabe-se que esta 

condição está relacionada com a obesidade, porém a obesidade pode ser tanto uma causa 

como uma consequência. [49,50]  

 

3.6. – Problemas Psico-sociais 

 

 Uma outra patologia relacionada com a obesidade, aqui podendo a mesma assumir 

novamente um caráter de causa ou efeito, é o Transtorno Depressivo Maior, comumente 

chamado de Depressão. Inúmeros estudos sugerem esta relação, apesar de a mesma ser 

bastante complexa. A Obesidade tem o efeito de abrandar o metabolismo e isto pode 

também acontecer a nível neuronal; por outro lado quando já se desenvolveu Depressão, o 

desânimo associada à mesma faz o indivíduo escolher alimentos mais açucarados e não-

saudáveis e a ser (ainda) mais sedentário. É portanto uma causa e/ou uma agravante. As 

duas situações podem também despoletar outros fatores agravantes (por exemplo, 

distúrbios do sono). 

Por outro lado, o indivíduo obeso é muitas vezes alvo de estigma social e violência 

psicológica, o que pode ainda agravar mais tanto a obesidade como o potencial depressivo. 

[51-53] 

 

3.7. – Cancro 

 

 Cada vez mais também se tem associado a obesidade e o IMC elevado ao risco de 

desenvolver cancro. De entre os cancros mais relacionados estão os seguintes: Esófago, 

Pâncreas, Cólon e Reto, Mama (menopausa), Endométrio, Rins, Tiróide e Bexiga. 
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 Estão envolvidos vários mecanismos que poderão explicar esta relação e que fazem 

aumentar o potencial risco da formação de células cancerígenas: 

 O tecido adiposo produz grandes quantidades de estrogénio (hormona), o que se 

relaciona com o risco de cancro da mama e do endométrio; 

 O facto das pessoas obesas normalmente apresentarem hiperinsulinémia e 

resistência à insulina pode também promover a formação de certos tumores; 

 As adipocinas (hormonas produzidas pelas células adiposas) têm o poder de 

estimular ou inibir o crescimento celular. Temos como exemplos a já citada leptina 

(promove a proliferação celular) e a adiponectina (hormona que está em baixa nas 

pessoas obesas e que tem um efeito oposto ao da leptina); 

 As células adiposas podem exercer também um efeito direto ou indireto sobre fatores 

de crescimento e de regulação de tumores (exemplos: mTOR e AMP-cinase); 

 Pessoas com IMC elevado têm também um nível elevado e constante de inflamação 

celular, o que está muitas vezes associado ao risco cancerígeno. [54-58] 

 

3.8. – Doenças Respiratórias 

 

 O IMC elevado e a consequente obesidade causam significativas diferenças nos 

diferentes parâmetros fisiológicos do pulmão, como por exemplo o volume expiratório e a 

capacidade pulmonar total. Assim, principalmente a obesidade abdominal estão diretamente 

relacionadas com o agravamento da função pulmonar e sintomas respiratórios. A gordura 

abdominal impede o movimento normal do diafragma e causa redução na expansão máxima 

do pulmão durante a inspiração e expiração. Também causa o enfraquecimento dos 

músculos dessa zona, o que agrava ainda mais este processo. As patologias mais 

associadas a esta obstrução anatómica do pulmão ligada à obesidade são: 

 Dispneia – falta de ar ou sensação de respiração incompleta; 

 Apneia do Sono (já citada anteriormente); 

 Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC); 

 Asma - os pacientes Obesos tem mais risco de exacerbação dos sintomas da asma. 

A predominância da asma é maior em pacientes com excesso de peso ou obesos. 

Os pacientes obesos com a asma tem também ataques mais agudos, necessitam 

demais medicamentação para controlo da asma, tem mais episódios de urgência 

médica do que pacientes não obesos com a asma; 
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 Hipoventilação - indivíduos obesos menores capacidades pulmonares e assim pode 

acontecer o fornecimento incompleto de oxigénio necessário para manter todas as 

funções fisiológicas. Em casos graves pode ocorrer hipoxia; 

 Embolismo Pulmonar– acontece quando um coágulo de sangue alojado nos vasos 

sanguíneos dos pulmões impede a passagem do sangue. É uma situação de 

emergência médica e se não tratada a tempo pode ser fatal; 

 Pneumonia por aspiração–acontece em casos em que as vias aéreas apresentam-se 

curtas e reduzidas. Pode assim ocorrer a entrada de objetos estranhos (normalmente 

de origem gástrica)o que pode levar a uma inflamação e/ou infeção das vias 

pulmonares. [59-62] 

 

3.9. – Doenças ósseas 

 

 Apesar de tradicionalmente IMCs elevados estarem associados a uma proteção extra 

com a Osteoporose, novos estudos indicam hoje em dia o contrário. 

 A massa adiposa corporal tem efeito positivo sobre a formação óssea. A relação 

adipócitos/ossos é bastante complexa, um bocado controversa e que se mantém em 

investigação constante. Os mecanismos através do qual o tecido adiposo influencia o 

metabolismo ósseo são variados, mas basicamente advém do fato da origem dos adipócitos 

e dos osteoblastos ser a mesma (derivam da mesma unidade totipotente). Assim, a 

obesidade influencia positivamente certos parâmetros e negativamente outros no que toca 

ao desenvolvimento e progressão da osteoporose. [63] 

 

4 – Intervenções durante o Estágio 

 

 Durante o meu estágio pude observar (não de uma forma científica, mas apenas 

observacional) todos estes problemas. A consciência da população face às implicações 

decorrentes da obesidade é variada, mas regra geral, não são tão amplos quanto a 

realidade. Reparei que, de um modo geral, os utentes com quem contatei tinham uma noção 

mais clara que a alimentação influencia bastante a saúde, mas o mesmo já não acontecia 

da mesma maneira em relação ao excesso de peso e à prática de exercício físico. Procurei 

sempre informar os utentes acerca desta problemática, incentivando-os a terem atitudes que 

promovam a vivência saudável e que ajudem a evitar a obesidade. Na farmácia havia 

também o serviço de nutrição e aconselhamento, onde os utentes podiam fazer uma 

avaliação corporal e obterem informações acerca de dietas saudáveis (consoante os seus 
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objetivos). O Dr. Primo (responsável por este serviço) muitas vezes recorria a produtos 

existentes na farmácia que pudessem ser bons complementos dietéticos, tais como 

vitaminas, energizantes e infusões. Procurei de certa forma ajudar neste processo 

instalando uma tabela de consulta do IMC para que o utente comum (que não frequentasse 

o serviço de nutrição) pudesse interpretar melhor o valor obtido na balança. Achei 

importante esta ação pois notei ao longo de estágio que a maioria dos utentes que 

utilizavam a ida à farmácia para se pesar, muitas vezes achavam que tinham um peso 

saudável, quando na verdade já tinham excesso de peso ou mesmo obesidade ligeira. 

(Anexo 13) 

 

5 – Conclusão 

 

 A seguir ao tabagismo, a obesidade é considerada a 2ª causa de morte possível de 

ser evitada. É hoje amplamente aceite como uma das maiores causas de morbilidade no 

mundo e já considerada uma epidemia global. Os efeitos que a obesidade tem sobre a 

saúde equivalem a um envelhecimento de cerca de 20 anos. Hoje em dia ainda se mantém 

a dúvida acerca de se a obesidade deve ou não ser tratada como uma doença só por si. A 

origem desta discussão centra-se tanto em dados científicos (ou a ausência deles) como em 

decisões políticas e de gestão, pois a mudança de paradigma poderia implicar uma 

mudança ao nível dos sistemas nacionais de saúde e dos seguros de saúde (que em muitos 

países, como por exemplo os EUA, tem um peso enorme sobre as decisões). [64, 65]  

 No que toca à nossa realidade pessoal, a existência de informação que motive as 

pessoas a evitar estes problemas é de extrema importância e é neste ponto que o 

farmacêutico deve intervir, esclarecendo dúvidas e promovendo atitudes saudáveis. Ao 

longo do meu estágio, esta foi uma problemática que muito me despertou interesse e que 

procurei sempre explorar, intervir e divulgar. 
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Tema 2: “Resistência a Antibióticos como problema de saúde pública” 

 

1 – Introdução 

 

 O elevado consumo de Antibióticos que presenciei ao longo do meu estágio fizeram-

me refletir um pouco acerca desta problemática. Convivi com várias situações em que a 

toma destes medicamentos era provavelmente dispensável e também com situações em 

que a resistência já era bastante clara (pessoas que tinham tomado já várias caixas num 

curto espaço de tempo, e onde a infeção já se tinha tornado resistente).  

 A Resistência a Antibióticos Microbianos (RAM) já é reconhecida amplamente como 

um problema grave mundial à algum tempo. Não é portanto uma temática muito recente, 

porém de extrema importância, visto que o consumo excessivo de antibióticos ainda se 

verifica hoje em dia e o nº de resistências está a aumentar cada vez mais. Passa por uma 

consciência global e pessoal o combate desta problemática e para isso várias medidas tem 

sido tomadas e alguns progressos alcançados. Hoje em dia, sabe-se já quais os 

mecanismos responsáveis pelas RAM, os fatores que ajudam a propagá-las e as obrigações 

que devem ser cumpridas para evitar a sua propagação. [66] A OMS considera esta temática 

uma das maiores preocupações do séc. XXI e cita mesmo "esta ameaça séria já não é uma 

previsão para o futuro, está a acontecer neste momento em todo o mundo e tem o potencial 

de afetar toda a gente, de qualquer idade, em qualquer país. A Resistência Antimicrobiana – 

quando as bactérias se modificam, fazem com que os antibióticos já não exerçam efeito nas 

pessoas que os precisam para tratar infeções – é agora uma enorme ameaça à saúde 

pública.” [67] 

 Pode-se considerar a existência de resistência a partir do momento em que o 

microrganismo deixa de reagir a antibióticos de 1ª linha (determinados a partir da relação 

entre segurança, eficácia e custos). É então necessário passar a tratar a infeção com 

antibióticos de 2ª e mesmo de 3ª linha, acarretando esta consequências bastante negativas 

no que toca à saúde e debilidade do doente.  

 As resistências são porém um fenómeno natural, existente já pré-era dos antibióticos 

e prevista já por cientistas à muito tempo. [68] Um dos cientistas que previu este fenómeno foi 

precisamente Alexander Fleming, descobridor da Penicilina e que fez a seguinte afirmação 

na sua monografia “Penicilina”, vencedora de um prémio Nobel em 1945: “The time may 

come when penicillin can be bought by anyone in the shops. Then there is the danger that 

the ignorant man may easily underdose himself and by exposing his microbes to non‐lethal 

quantities of the drug make them resistant.“ [69]   
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 Serve esta pequena pesquisa e reflexão para expor esta problemática, explicar os 

mecanismos envolvidos, as decisões e campanhas adotadas e a minha intervenção pessoal 

durante o estágio em relação a este tema. 

 

2 – Mecanismos de Resistência 

 

 Muito variados e estudados são os mecanismos pelos quais a resistência aos 

antibióticos pode ser adquirida. Pode ser o produto de uma transferência genética horizontal 

e de mutações patogénicas no genoma bacteriano. Isto resulta da pressão inconsciente que 

é exercida na bactéria para ela adquirir maneiras de conseguir sobreviver à presença do 

antibiótico, pois só assim poderá viver e reproduzir-se. Estas mudanças, como são 

genéticas, passam portanto à descendência, criando assim uma colónia resistente. 

 Os 4 principais mecanismos pelos quais os microrganismos conseguem fazer face à 

ação dos antimicrobianos são os seguintes: 

1. Inativação ou modificação do fármaco por diversos mecanismos e enzimas: por 

exemplo, a produção de β-lactamases induz a inativação da Penicilina G; 

2. Alteração do alvo celular, como por exemplo a modificação da proteína que faz a 

ligação da Penicilina; 

3. Alterações na sinalização celular, como por exemplo em bactérias resistentes a 

sulfonamidas, estas não requerem PABA (ácido para-aminobenzóico) para produzir 

ácidos nucleicos e ácido fólico e usam outras vias para os produzir; 

4. Redução da acumulação celular de fármaco, através da redução da permeabilidade 

celular ou aumentando ou efluxo celular de fármaco. [70]  

Em bactérias gram-negativas há também resistências mediadas por plasmídeos, que ao 

entrarem na célula podem produzir proteínas que se podem ao DNA, protegendo-o da ação 

de antibióticos como as Quinolonas. Por outro lado, também podem ocorrer, 

simultaneamente ou não, mutações em locais chave do DNA ou enzimas, o que pode 

diminuir o poder de ligação do antibiótico, diminuindo assim a sua eficácia. [71]  Outras 

proteínas também podem estar envolvidas neste processo, como por exemplo a LexA, 

sendo importante para a aquisição de mutações celulares.[72]  

 A resistência também pode ser induzida por processos laboratoriais, com o intuito de 

estudar os mecanismos genéticos induzidos e a influência de cada componente celular.  

 Um erro de senso comum bastante frequente é pensar que o elevado consumo de 

antibióticos causa resistência nesse indivíduo. A resistência não é adquirida pelo corpo de 

uma pessoa, mas sim pela estirpe que aí se encontra colonizada. Essa estirpe pode depois 
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infetar outros indivíduos e serem resistentes, mesmo em indivíduos que, em teoria, nunca 

tenham consumido antibióticos. [73] 

 

3 – Fatores que contribuem para o aumento da Resistência 

 

 A principal razão para o aumento das resistências aos antibióticos é a prescrição 

errada e abusiva destes fármacos. As causas deste tipo de prescrição são variadas: desde a 

pressão por parte dos doentes para que lhes seja prescrito o antibiótico até ao facto do 

médico ter pouco tempo para descobrir a origem da infeção e explicar isso ao doente. [74] 

Ainda prevalece muito na população em geral a ideia de que os antibióticos são eficazes 

contra gripes e constipações comuns, sendo ao mesmo tempo, a razão principal dos 

médicos para os prescrever, apesar de serem totalmente inúteis. [75] 

 Um outro problema é a toma incorreta de antibióticos. Isto pode ocorrer quer por o 

doente deixar de tomar o medicamento após melhoria dos sintomas, quer por o médico 

prescrever uma dosagem demasiado baixa. Em ambos os casos, a infeção não será 

eficazmente erradicada e a população bacteriana restante pode desenvolver resistências 

com maior facilidade. [76]  

 Uma outra fonte de resistências é o uso de antibióticos na indústria alimentar. Este 

uso é principalmente feito com fins não terapêuticos e apenas para garantir a segurança da 

carne, peixe e derivados ou para promover o crescimento. São usados tanto antibióticos 

comuns com aqueles de fins terapêuticos como também alguns que não são de uso humano 

(alergias e resistências comprovadas). A transmissão de bactérias resistentes pode depois 

ser feita através do consumo direto de produtos pecuários, através do contato com os 

animais ou através do ambiente. [77] Os medicamentos veterinários comuns podem-se 

adquirir sem receita médica e nos mais variados locais comerciais, inclusive farmácias. 

Neste caso são para uso em animais de estimação, que estão em contato ainda maior com 

os seres humanos do que os animais anteriores. 

 A poluição ambiental crescente influencia os ecossistemas, e os antibióticos entram 

também aqui com a sua ação. A partir do momento em que as bactérias resistentes se 

encontram livremente na natureza, replicam-se rapidamente espalham-se, propagando-se 

para outras espécies, como os seres humanos.   

 

4 – Campanhas e Intervenções políticas 
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 Toda esta problemática acarreta preocupações tanto por causa da questão médica e 

de aumento da morbilidade, como ao nível de custos dos cuidados de saúde. Neste sentido 

foram já várias as medidas e comunicados de várias nações para tentar contrariar este 

problema. 

 A nível europeu existe o programa EARSS, financiado pelo European Centre for 

Diseases Prevention and Control (ECDC), que é uma rede internacional de sistemas de 

vigilância a atuar em cada um dos estados membros e não só (também atua em Malta, 

Israel, etc.). Servem estes para reunir dados relativos às estirpes bacterianas mais comuns 

em cada país, às resistências emergentes e infeções de super-bactérias, para assim se 

obter informações em tempo real e se puder atuar com maior rapidez aquando de uma 

emergência. São medidas importantes para garantir a monitorização da Saúde Pública na 

Europa. A nível nacional, o laboratório responsável por esta monitorização é o LNR-RA, que 

opera desde 1988. 

 Também a Organização Mundial de Saúde (OMS) já frisou a importância de uma 

atuação rápida para um combate eficaz à propagação das resistências microbianas. 

Reconhece também que esta problemática atinge todos os países do mundo, tanto os 

desenvolvidos como os em desenvolvimento. As medidas que esta instituição aconselha eu 

sejam seguidas são as seguintes: 

 • monitorização das resistências; 

 • educação dos prescritores, dos profissionais de saúde e do grande público; 

 • regulamentação, designadamente no incentivo ao consumo de antibióticos pela 

indústria farmacêutica; 

 • investigação, nomeadamente o estudo dos mecanismos de resistência e da sua 

propagação, e obtenção de novos agentes que atuem sobre novos alvos; 

 • prevenção das resistências pelo combate e prevenção das infeções. 

 Também a Comissão Europeia tem-se mostrado alarmada com este tema. Em 1998 

decorreu a reunião “The Microbial Threat – Health of the population. Strategies to prevent 

and control the emergence and spread of antimicrobial-resistant micro-organisms”. Em 

Portugal houve uma reunião semelhante intitulada “Resistência aos Antibióticos: um 

problema de Saúde Pública”. Em 2001 houve outra reunião na Suécia intitulada “The 

Microbial Threat. Progress Report on Antimicrobial Resistance”, com o objetivo de 

implementar novas medidas com base nos objetivos estabelecidos em 1998. O LNR-RA 

participou nestas decisões. 

 A nível nacional, o INSA/LNR-RA tem aconselhado diversas medidas e guias de 

ação com vista a seguir as 4 linhas fundamentais de ação no que toca ao combate às 

http://www.sum.dk/publikationer/micro98/micro.doc
http://www.sum.dk/publikationer/micro98/micro.doc
http://soapimg.icecube.snowfall.se/strama/Visbymotet_2001.pdf
http://soapimg.icecube.snowfall.se/strama/Visbymotet_2001.pdf
http://soapimg.icecube.snowfall.se/strama/Visbymotet_2001.pdf
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resistências microbianas - vigilância, a prevenção, a investigação e a cooperação 

internacional. [78] 

 O uso abusivo de antibióticos a nível veterinário e na indústria alimentar também sido 

alvo de várias medidas de controlo. A Organização Mundial de Saúde Animal criou uma 

série de guidelines com recomendações para os seus membros que visam a criação de 

programas de vigilância e monitorização de resistências. [79] 

 

5 – Intervenções durante o estágio 

 

 Durante o meu estágio deparei-me muitas vezes com esta problemática. Surgiram 

casos em que as resistências eram já evidentes (muito comum a nível das infeções 

urinárias) e outros em que a prescrição estava claramente errada. São casos complicados, 

em que o farmacêutico deve alertar o doente, ao mesmo tempo não se opondo totalmente à 

opinião médica. Tentei sempre alertar os utentes para a toma correta dos antibióticos, no 

que tocava à posologia e indicações médicas. Isto é particularmente importante, visto que 

reparei que vários utentes não tomavam o antibiótico de maneira correta. Para ir de 

encontro ao aconselhamento farmacêutico, decidi criar panfletos alusivos a esta 

problemática, que visaram o alerta do cidadão comum para o abuso destas substâncias bem 

como quais são (muitos utentes não distinguiam os medicamentos antibióticos, antifúngicos 

e mesmo anti-inflamatórios por vezes, pelo nome da caixa). (Anexo 14 e 15) 

 

6 – Conclusão 

 

 A problemática do aumento das resistências microbianas aos antibióticos 

contemporâneos é uma preocupação que deve ser de todos, tanto governos e instituições 

organizacionais como da comunidade e do cidadão comum. A procura constante de 

minimizar este fenómeno deve ser instaurada bem como a investigação de alternativas 

farmacoterapêuticas como reserva para o futuro. Também aqui o farmacêutico detém um 

papel ativo e privilegiado, visando promover o bom uso destes medicamentos e alertando a 

população.  

 A chamada era pós-antibiótico é um conceito que deve estar na consciência 

populacional, para assim serem tomadas tomas as precauções para podermos minimizar os 

seus efeitos e podermos viver em segurança. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Imagens relativas à Farmácia Conceição 

 

 

Figura 1: Pátio                                                Figura 2: Balcão de Atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Espaço interior                                 Figura 4: Área de Atendimento individual 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Prateleiras                                        Figura 6: Gavetas 
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                                                                    Figura 8: Zona de receção de encomendas 

 

Figura 7: Frigorífico e Armário de Psicotrópicos (por cima) 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9: Zona de produtos reservados              Figura 10: Laboratório 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Caixas de transporte                          Figura 12: Aparelho de medição 
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Anexo 2: Ecrã de início da venda no Sifarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Ficha do Produto 
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Anexo 4: Gadget informático de encomendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo 5: Exemplo de Nota de Encomenda esporádica 
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Anexo 6: Fatura 
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Anexo 7: Documento de Encomenda de Subs. Psicotrópicas 
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Anexo 8: Lista de produtos para controlo de Prazos de Validade 
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Anexo 9: Nota de Devolução 
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Anexo 10: Receita eletrónica 
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Anexo 11: Lista de entidades comparticipadoras que aparecem no Sifarma 
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Anexo 12: Verbete de Identificação de Lote 
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Anexo 13: Tabela de IMC 
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Anexo 14: Panfleto (parte 1) 
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Anexo 15: Panfleto (parte 2) 

 

 

 


