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PREFÁCIO 

“A prática faz a perfeição”: após 5 anos a adquirir os conceitos teóricos que são 

essenciais à prática farmacêutica, há que pô-los em prática e trabalhá-los, 

sendo a unidade curricular de estágio a ideal para esse efeito. Esta é uma 

etapa crítica para a formação de um bom profissional, aquele que sabe 

conjugar conceitos como gestão, dispensa de medicamentos e fazer um bom 

aconselhamento, em prol da comunidade e da farmácia, fazendo-o de forma 

consciente e responsável, cumprindo as obrigações éticas e deontológicas. É 

este o objetivo do estágio: fazer a interligação entre estudos e prática. 

Foi com este pensamento que encarei todo o meu estágio de 6 meses na 

Farmácia Vitória. Sempre com vontade de aprender mais e fazer melhor 

procurei dar sempre o melhor de mim. Sinto que cheguei ao fim com uma 

grande bagagem e que estou preparado para enfrentar o mercado de trabalho 

e poder fazer a diferença. 

Proponho-me então, neste relatório, a descrever toda a minha experiência 

nestes últimos 6 meses da forma mais sucinta e concisa possível.
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Parte 1/2 

 

FARMÁCIA VITÓRIA 

LOCALIZAÇÃO, ENQUADRAMENTO E UTENTES 

Esta farmácia está situada na Rua de São Roque da Lameira, nº 704, 

pertencendo à freguesia de Campanhã, no Porto. Está situada muito perto de 

alguns bairros sociais como o Bairro do Cerco do Porto e o Bairro de São 

Roque da Lameira, o que se reflete muito na população servida pela farmácia, 

que pode ser descrita como envelhecida, com poucos recursos financeiros e 

com baixo grau de escolaridade, sendo por isto, uma área de certa forma difícil. 

Através da interação que tive com a comunidade pude perceber o que referi em 

cima. A população idosa é no geral mais acessível e compreensiva que a 

população mais jovem e precisei de adaptar-me de uns utentes para outros. 

Isto influenciou bastante a minha formação uma vez que um bom profissional 

tem de saber trabalhar com as mais variadas faixas etárias e adaptar o tipo de 

discurso a cada uma dessas faixas. 

 

ESPAÇO FÍSICO 

A Farmácia Vitória tem umas instalações bastante recentes, todas no mesmo 

piso, sendo compostas por algumas divisões: 

-a área de atendimento geral, composta por 4 balcões, que permitem uma fácil 

circulação dos clientes e que garante a privacidade dos mesmos; 

-a sala de atendimento privado, onde se testam os parâmetros bioquímicos e 

se faz a medição da tensão arterial; e onde também se ouvem os utentes. 

-a área de receção, armazenamento das encomendas e de conferência de 

receituário – back office; 
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-o laboratório, onde se faz a preparação de manipulados, testes de gravidez e 

onde se reconstituem as fórmulas orais líquidas; 

-o escritório e biblioteca, onde se tratam dos assuntos burocráticos da farmácia 

e onde ocorrem as reuniões com colaboradores; onde também se estuda. 

-as instalações sanitárias. 

Todas as instalações e dimensões da farmácia estão conforme o decreto-lei 

307/2007, de 31 de agosto.[1] 

Desde cedo (primeira semana) foi-me dada a indicação para trabalhar em 

todas elas, sempre que necessário e com supervisão (nos primeiros tempos). 

Com o avançar dos meses sou capaz de dizer que ganhei prática e confiança 

suficiente para trabalhar em qualquer uma delas com autonomia.  

 

RECURSOS HUMANOS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Os recursos humanos de uma farmácia, segundo o decreto-lei 307/2007, de 31 

de agosto, podem ser divididos segundo duas categorias: o quadro 

farmacêutico e o não farmacêutico.[1] O quadro farmacêutico deve ser 

composto por pelo menos dois farmacêuticos, sendo um deles, diretor técnico. 

É importante referir que os farmacêuticos devem constituir a maioria dos 

colaboradores de uma farmácia. O quadro não farmacêutico é composto por 

técnicos de farmácia ou outro pessoal com as devidas qualificações e 

habilitações, adjuvando o trabalho dos farmacêuticos. 

No caso desta farmácia, o quadro farmacêutico é composto por dois 2 

farmacêuticos, sendo um deles, o Dr. Rui Manuel Romero, o diretor técnico. Já 

do quadro não farmacêutico faz parte uma técnica de farmácia. 

Em relação ao horário de trabalho a Farmácia Vitória disponibiliza os seus 

serviços entre: 

-segunda e sexta-feira das 09:00h às 13:00h e das 14:00h às 20:00h; 

-sábados das 9:00h às 13:00h. 
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Durante o meu período de estágio escolhi o horário de trabalho entre as 09:00h 

e as 13:00h e das 14:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira. No total 

trabalhei 40 horas semanais. 

 

BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

A Farmácia Vitória detém toda a bibliografia obrigatória ao seu normal 

funcionamento, que está prevista pelo decreto-lei 307/2007, de 31 de agosto e 

da qual fazem parte o “Prontuário Terapêutico” (última edição) e a “VIIIª 

Farmacopeia Portuguesa”, bem como a bibliografia não obrigatória como por 

exemplo o “Formulário Galénico Português de 2007”, o “Index de Merck”, “17ª 

edição Harrison’s Medicina Interna”, “Drug” da AHFS, as “Boas Práticas de 

Fabrico”, e o “Martindale”.[1] 

Para além disto, ainda beneficia de acesso livre à internet, onde se podem 

consultar os “RCM” (resumo de caraterísticas do medicamento), e sítios como 

o da Ordem dos Farmacêuticos e do Infarmed, podendo assim os 

colaboradores da farmácia manterem-se sempre atualizados em todos os 

aspetos que lhe digam respeito. 

Várias vezes tive que consultar estas obras, quando surgiam dúvidas 

relativamente a medicamentos e às diferenças entre eles, de modo que foram 

uma ferramenta muito útil na minha formação e compreensão dos problemas 

diários relacionados com a dispensa de medicamentos. Usei bastante a 

internet, nomeadamente os “RCM” disponibilizados pelo Infarmed. Para além 

de resolver as minhas dúvidas a nível científico também as circulares do 

Infarmed foram muito úteis a nível de burocracia da farmácia como por 

exemplo quando foi necessário pesquisar quais eram os manipulados que 

eram ou não comparticipados. 

 

SISTEMA INFORMÁTICO 
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O sistema informático é de vital importância para o bom funcionamento de uma 

farmácia já que é a ferramenta que permite gerir praticamente tudo na 

empresa. Para além de adjuvar a nível científico na dispensa de 

medicamentos, permite gerir stocks e coadjuvar a contabilidade. 

O sistema informático usado pela Farmácia Vitória é o Sifarma2000®. 

Na minha opinião, baseada na experiência que tive com o mesmo, é um 

sistema informático com muito potencial, mas que precisa de ser melhorado em 

algumas vertentes. Assim refiro, porque podia ser mais intuitivo (no início tive 

alguns problemas a perceber como funcionava) e livre de publicidade, que por 

vezes atrapalha a venda e o ato farmacêutico. Ainda assim tem pontos muito 

fortes, como por exemplo o fato de ser direto nalguns pontos de maior 

interesse como a gestão de encomendas e ainda a liberdade de se poderem 

tirar listagens de praticamente tudo, o que ajuda bastante na gestão diária da 

farmácia. 

 

GESTÃO 

GESTÃO DE STOCKS 

O stock de um estabelecimento é representado pelo total de produtos que 

existem em determinada altura e que estão disponíveis para venda ao público. 

É necessário um grande investimento para se conseguir ter um bom stock, e 

como tal, a sua gestão torna-se essencial: é imperativo conseguir responder às 

necessidades dos utentes sem que isso ponha em causa a saúde económica 

do estabelecimento. 

Esta gestão é de magistral importância para uma farmácia. Não é viável ter um 

stock demasiado extenso, pois apesar de ser possível suprir as necessidades 

da comunidade, é impossível de sustentar financeiramente dada a atual 

conjetura económica do setor farmacêutico, assim como o contrário (no caso 

de o stock ser pequeno demais) também leva a farmácia a uma situação de 

instabilidade por não conseguir assegurar as necessidades da comunidade. 
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Torna-se necessário fazer uma previsão inteligente dos stocks, tendo em conta 

variáveis relativas a cada farmácia e a cada fornecedor. 

 

 

Figura 1. Variáveis relativas às farmácias e distribuidores 

 

Dada a importância para a farmácia de uma boa gestão dos stocks, fui alertado 

desde logo pelo diretor técnico que me transmitiu a metodologia e demonstrou 

como o fazer de uma forma eficiente, baseando-se no uso do sistema 

informático e do sistema FEFO (first expired, first out). Estes conhecimentos 

que adquiri tornam-me competente na gestão de stocks, mas tenho a noção 

que cada caso é um caso e que outras farmácias vivem realidades bem 

diferentes, onde é necessário um maior esforço na manutenção dos stocks, 

para que a farmácia possa sobreviver. 
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A farmácia Vitória trabalha com 3 fornecedores (Alliance Healthcare®, OCP® e 

Cofanor®) e com a plataforma Magium Farma®. Fazem-se duas grandes 

encomendas diárias, sendo que uma é rececionada de manhã e a outra à 

tarde. As encomendas podem-se fazer via modem (geralmente para as diárias, 

com grande quantidade de medicamentos encomendados para reposição de 

stocks), via telefónica (para satisfazer pedidos pontuais de alguns clientes) e 

diretamente aos laboratórios (com vista à reposição de stocks especiais como 

por exemplo as insulinas). 

As encomendas diárias constituem o grosso das necessidades da farmácia e 

são feitas com base numa proposta do sistema informático, que seleciona os 

produtos que atingiram o stock mínimo e automaticamente os propõe para 

encomenda, cabendo depois ao operador a decisão de encomendar ou não 

(dependendo da rotatividade do medicamento em questão). Já as encomendas 

por via telefónica servem para corresponder aos pedidos especiais de alguns 

clientes e envolvem normalmente a aquisição de medicamentos mais caros 

que se tornam inviáveis de manter em stock por muito tempo. Relativamente às 

encomendas diretas aos laboratórios, estas envolvem a compra de grandes 

quantidades de medicamentos, beneficiando de descontos e bonificações que 

no fim se traduzem num bom negócio para ambas as partes. 

Ao longo do meu estágio fui encarregado de fazer todos estes tipos de 

encomendas, ficando responsável pela quantidade de medicamentos a 

encomendar, podendo dizer que adquiri bastante experiência nesta tarefa. É 

necessário estar muito atento às saídas dos medicamentos e à época do ano 

em questão para se fazer uma correta previsão da encomenda, o que a torna 

uma das tarefas mais interessantes que tive a oportunidade de realizar. 

 

RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

Este processo é realizado numa área específica da farmácia e tem como 

objetivo aferir se tudo o que foi encomendado foi realmente entregue e está em 

boas condições. É um processo pré-estabelecido para que qualquer um dos 

operadores possa realizar a tarefa (serve para minimizar possíveis erros). 
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Aquando da chegada das “banheiras” à farmácia deve-se de imediato conferir 

se a encomenda se destina mesmo à farmácia, consultando para esse efeito a 

fatura. O passo seguinte será armazenar todos os medicamentos que 

necessitem de condições especiais de armazenamento, como por exemplo as 

insulinas, que têm de ser armazenadas no frigorífico. Após estes primeiros 

passos há que dar entrada dos medicamentos no menu “Receção de 

encomendas” no Sifarma2000®: começa-se por introduzir os produtos no 

sistema informático ao mesmo tempo que se corrigem prazos de validade, o 

PVF e o PVP, e uma vez finalizada esta tarefa, transferem-se os produtos em 

falta para outros fornecedores, fecha-se a receção e imprimem-se as etiquetas 

com os PVP para os OTC’s e outros. Está instituído que o operador assine as 

faturas para efeitos de rastreabilidade de possíveis erros no futuro. Há que 

destacar, no caso das encomendas por via telefónica, que estas não constam 

do menu “Receção de encomendas”, pelo que primeiro é necessário gerar uma 

encomenda manual para que o sistema informático reconheça que existe uma 

encomenda por rececionar, sendo que o restante procedimento é igual ao 

anterior mencionado. 

Esta foi a primeira tarefa que tive quando cheguei à farmácia. É uma tarefa 

muito importante na gestão da mesma, pois evita que existam erros de stock e 

de PVP que podem levar a grandes confusões e podem mesmo atrapalhar por 

vezes a venda de produtos. No entanto é preciso ter em atenção as faturas de 

diferentes fornecedores, que são diferentes entre si: não se podem confundir 

os preços, bonificações e é necessário ter em atenção os produtos em falta. No 

início ainda cometi alguns erros ao realizar esta tarefa, mas com o tempo fui 

percebendo como tudo funcionava e posso dizer que neste momento consigo 

realizar a tarefa sem problema nenhum. 

 

INCONFORMIDADES E DEVOLUÇÕES 

Durante a receção de encomendas podem por vezes detetar-se 

inconformidades. Isto acontece, quando por exemplo, são enviados à farmácia 

medicamentos que não foram encomendados ou medicamentos que apesar de 
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pedidos e faturados, não foram enviados. O procedimento a tomar, no caso de 

serem enviados medicamentos indesejados, é a devolução, enquanto que no 

caso da falta de medicamentos é necessário contatar o fornecedor. 

As devoluções também têm uma grande utilidade quando o prazo de validade 

dos medicamentos se torna curto ou quando se tem de retirar algum lote de 

algum medicamento do mercado (normalmente por indicação do Infarmed). 

Dependendo do modo como o fornecedor em questão atua, o medicamento a 

ser devolvido pode simplesmente ser trocado ou então debitado sob a forma de 

uma nota de crédito. 

Sempre que se devolve um medicamento, este deve estar acompanhado por 

uma nota de devolução gerada pelo sistema informático. 

Tivemos a oportunidade de realizar várias devoluções durante o tempo em que 

estagiei, pelos mais diversos motivos, desde erros no pedido até à recolha de 

lotes do mercado. Percebi também a importância destas devoluções, quer para 

a saúde da farmácia, quer para a saúde da comunidade por ela servida. 

 

ARMAZENAMENTO, VALIDADES E ERROS DE STOCK 

Cada farmácia tem um método estabelecido de armazenagem dos seus 

medicamentos, sendo preciso ter em conta alguns fatores importantes como 

por exemplo, a forma farmacêutica ou as condições de armazenamento. 

No caso da Farmácia Vitória existem 5 locais de armazenamento: 

-a zona do atendimento geral, onde se armazenam os medicamentos OTC’s, 

produtos de higiene e dermocosmética e ainda dispositivos médicos; 

-a zona das gavetas, onde são armazenadas as formas sólidas orais, 

pomadas, cremes, gotas (orais, oculares e auriculares) e também os xaropes, 

por ordem alfabética e segundo o sistema FEFO (first expired, first out); 

-o armazém, onde é armazenado o reforço de medicamentos e outros cujas 

embalagens têm maiores dimensões; 
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-o frigorífico, onde se armazenam os medicamentos que necessitam de ser 

conservados a temperaturas mais baixas, como as insulinas, algumas vacinas, 

hormonas,  gotas oculares e orais; 

-a gaveta dos psicotrópicos e estupefacientes, que separa este tipo de 

medicamentos dos outros, dadas as suas caraterísticas especiais. 

Uma vez que se conheçam os locais de armazenamento de cada medicamento 

é necessário garantir que não existam erros no stock dos mesmos e que esses 

medicamentos se encontram dentro de um prazo de validade aceitável, para 

que o serviço prestado pela farmácia possa ser o melhor possível. Para tal, são 

impressas listagens, através do sistema informático, quer para a contagem de 

stocks (comparando as existências reais com as do sistema informático) quer 

para a verificação de prazos de validade. 

Desde o primeiro dia de estágio que trabalhei no sentido de manter o stock 

sempre acertado. Após conhecer os locais de armazenamento dos 

medicamentos, foram impressas pelo diretor técnico, listagens para contagens 

físicas, as quais fiquei responsável por fazer. Estas contagens fazem-se por 

ordem alfabética e por dias (no primeiro dia contam-se os medicamentos 

começados pela letra “A” e assim sucessivamente). Desta maneira é possível 

manter um stock acertado e otimizar o serviço prestado pela farmácia. Esta 

tarefa trouxe-me ainda o benefício de passar a conhecer melhor os 

medicamentos, pois quando não sabia o que algum deles era, ia pesquisar. 

 

GESTÃO DA FATURAÇÃO E RECEITUÁRIO 

No quotidiano de uma farmácia de prática comunitária o receituário constitui o 

grosso da faturação da mesma, de modo que é de vital importância para a 

saúde financeira de uma farmácia ter uma boa gestão a este nível. 

Uma boa gestão da faturação proveniente do receituário passa pela 

conferência contínua do mesmo. Esta conferência/verificação possibilita a 

deteção de possíveis erros na dispensa de medicamentos (e assim evitar 

males maiores) e impedir que a farmácia fique prejudicada a nível financeiro. 
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Na Farmácia Vitória a conferência faz-se começando por separar as receitas 

por organismo e depois organizando-as por lotes (por ordem crescente, dentro 

do lote) de 30 receitas. Depois de preparar os lotes, compara-se a prescrição 

médica com os dados impressos no verso da receita e verifica-se a 

conformidade entre eles. Não se pode deixar passar também a data de 

validade da receita e a assinatura do médico prescritor, sob pena da receita em 

questão ser devolvida. Quando tudo estiver em conformidade, o operador 

carimba, assina e data o verso da receita. No fim da verificação de um lote, 

emite-se o mesmo e o respetivo verbete que o acompanha. Este deve ser um 

procedimento contínuo ao longo do mês, até ao dia de fechar a faturação com 

emissão do “Resumo de lotes” e da fatura (que deve ser assinada e carimbada 

pelo farmacêutico) que são enviados para a ANF e para a ARS. 

Se alguma inconformidade for detetada, a receita será devolvida, ficando a 

farmácia lesada no seu valor. Disto percebe-se a importância de fazer um 

controlo apertado no que diz respeito ao receituário. 

Esta foi uma tarefa que tive a felicidade de realizar nos últimos dois meses de 

estágio, muito devido à ausência do farmacêutico responsável pela tarefa (que 

usufruía do período de férias). Foi por iniciativa que me propus a fazê-lo e 

confesso que senti alguma pressão e responsabilidade, uma vez que estava a 

lidar diretamente com a faturação da farmácia e qualquer erro iria lesar a 

mesma. Não obstante, creio que me saí relativamente bem e agora sinto-me 

perfeitamente capaz de realizar esta tarefa de um modo eficaz. 

 

DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

RECEITA MÉDICA 

Este é um dos documentos mais importantes pois é aquele que faz a ponte de 

ligação entre o médico (que faz o diagnóstico) e o farmacêutico (que faz a 

dispensa do medicamento) e que visa a melhora da condição de saúde do 

utente. É um documento necessário para a venda/dispensa de medicamentos 

sujeitos a receita médica, tem uma determinada validade (de 30 dias ou 6 
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meses) e nela vigoram algumas informações importantes como a identificação 

do utente, a entidade comparticipadora, a prescrição médica, a assinatura do 

médico, entre outras. A prescrição médica é feita segundo denominação 

comum internacional da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem e número de embalagens (sendo que uma receita só 

pode ser composta por quatro medicamentos diferentes e só é possível receitar 

duas embalagens por medicamento até um limite máximo de quatro 

embalagens). Em alguns casos pode-se aplicar o nome comercial do 

medicamento, se o médico justificar com uma de 3 exceções [a) medicamento 

com margem ou índice terapêutico estreito; b) intolerância ou reação adversa a 

um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial; c) medicamento destinado a assegurar a continuidade 

de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias], descritas na 

portaria 224-A/2013, de 9 de julho.[2] 

No panorama atual do setor de saúde português a maioria das receitas são 

prescritas por via eletrónica, o que traz algumas vantagens como o fato de 

permitir ao utente optar por outro medicamento dentro do mesmo grupo 

homogéneo (que seja mais barato, por exemplo). Ainda assim, existem casos 

onde se aplica a prescrição manual, como quando há falência do sistema 

informático ou se executa uma prescrição no domicílio. 

Durante todo o meu estágio na farmácia Vitória, deparei me com todos os tipos 

de receitas e sou capaz de dizer que neste momento sou capaz de absorver 

toda a informação importante que as mesmas transmitem. É de notar que se 

deve estar alerta para o fato de verificar, em primeira instância, a validade da 

receita e no fim da venda a guardá-la, para que o utente não a leve de volta 

(um erro que cometi no segundo dia de estágio). 

 

COMPARTICIPAÇÕES 

A comparticipação de medicamentos tem por base acordos feitos entre as 

entidades de saúde e os organismos responsáveis pela e mesma, e tem por 
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objetivo facilitar o acesso da comunidade à medicação da qual está 

necessitada. 

A entidade que mais utentes abrange é o Estado, existindo 3 regimes: o geral, 

o especial e o de doença profissional. As percentagens comparticipadas por 

esta entidade variam de acordo com 4 escalões: o A (95%), o B (69%), o C 

(37%) e o D (15%), encontrando-se descritas no decreto-lei 48-A/2010, de 13 

de maio. Estes escalões existem devido aos diferentes usos destinados à 

medicação (no caso de um medicamento ser de uso crónico irá ter uma 

percentagem de comparticipação mais elevada). A estes valores de 

comparticipação são ainda acrescidos mais 5% para o escalão A e 15% para 

os restantes, no caso de o utente em questão ser pensionista. No caso de este 

usufruir de regime especial a comparticipação será de 95% para o conjunto de 

escalões, desde que o medicamento em questão tenha um PVP igual ou 

inferior ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo a que pertence. Há 

ainda que relatar a existência do protocolo da diabetes, o qual define que existe 

uma comparticipação de 100% para agulhas, seringas e lancetas e outra de 

85% para as tiras de teste para a glicémia. Estas últimas comparticipações 

estão descritas na portaria 364/2010, de 23 de junho.[3;4] 

Em relação a comparticipações, existem outros sistemas como por exemplo o 

SAMS® (sindicatos dos bancários), a Multicare® (seguros de saúde) ou 

mesmo a EDP-savida®. 

Durante o meu estágio na Farmácia Vitória, todos os dias me deparava com o 

cenário das comparticipações e graças a isso, posso afirmar que tive a 

oportunidade de trabalhar com a maior parte delas. Na minha opinião este é 

um serviço imprescindível para o acesso da comunidade à medicação da qual 

está necessitada. No caso da Farmácia Vitória isto era muito importante, uma 

vez que a população por ela servida não tem grandes capacidades financeiras 

(muitas vezes os utentes chegavam mesmo a desabafar esta situação) e como 

tal os medicamentos baratos eram muitas vezes preferidos, em detrimentos 

daqueles com um preço mais alto. 
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MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA E A SUA 

DISPENSA 

Um medicamento sujeito a receita médica é, segundo o Estatuto do 

Medicamento, aquele que para além de requerer uma receita médica para a 

sua dispensa, preenche uma das condições: 

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

mesmo quando usados para o fim a que se destina, caso seja utilizado sem 

vigilância médica; 

-possa constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando seja 

utilizado com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destina; 

-contenha substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

-destina-se a ser administrados por via parentérica.[5] 

Após a receção da receita médica vem a etapa do ato/ação farmacêutica em si: 

há que analisar a prescrição e fazer as respetivas perguntas ao utente, por 

forma a garantir que se está a fazer uma dispensa que irá ser o mais benéfica 

possível para o utente, bem como prestar outras informações como a 

posologia, modo de administração e possíveis cuidados a ter com o 

medicamento. Estando tudo conforme, finaliza-se a venda imprimindo a 

dispensa no verso da receita. 

Esta foi sem dúvida a etapa que “mais me fez sentir farmacêutico”, uma vez 

que foi pensando no melhor para a saúde do utente que fiz a dispensa e o 

respetivo aconselhamento. No entanto esta tarefa por vezes traz algumas 

dificuldades, da qual tenho os exemplos dos utentes que pretendem adquirir 

medicamentos como antibióticos ou sedativos sem receita médica. Aprendi que 

nestes casos é necessário manter a calma e explicar a situação a estes 

utentes, fazendo-os perceber o risco que podem correr e como alguns 

medicamentos podem ser perigosos se tomados sem vigilância médica. Esta 

etapa fez-me crescer muito, porque apesar de no início do estágio sentir que 
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não era capaz de fazer um bom aconselhamento, com o tempo fui adquirindo o 

conhecimento que me permitiu ganhar confiança para tal. 

 

MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA E SUA 

DISPENSA 

Estes são medicamentos que não exigem receita médica para a sua dispensa, 

que estão destinados a tratamentos de curta duração e alívio de sintomas. 

Normalmente estes medicamentos não são comparticipados (existindo 

exceções).[5] 

Como estes são medicamentos de venda livre, o aconselhamento prestado 

pelo farmacêutico a quem os pretende deve ser mais adequado, mais 

aprofundado. Cabe também ao farmacêutico saber distinguir situações, sendo 

por vezes necessário de ao invés de simplesmente vender medicamentos, 

reencaminhar os utentes ao médico. 

A venda de medicamentos não sujeitos a receita médica é algo que acontece 

mais frequentemente do que eu antecipei e foi neste sentido que senti a 

necessidade de me adaptar e preparar melhor para a sua execução. Durante o 

tempo que estagiei tive a oportunidade de fazer inúmeras vendas livres e com 

o tempo comecei a fazer bons aconselhamentos e a fazer os utentes sentirem-

se agradados com os resultados, sendo esta a sensação mais gratificante que 

se pode ter. 

 

MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são sujeitos a um controlo 

muito maior do que os restantes medicamentos, isto porque, 

farmacologicamente, atuam no sistema nervoso central, podendo causar 

dependência quer a nível físico quer a nível psicológico. Por esta razão são em 

muitos casos, usados de maneira ilícita pelos utentes, tendo a sua dispensa de 

ser sujeita a um controlo bem mais apertado. O sistema informático está 

preparado para estes casos, pedindo sempre os dados pessoais do indivíduo 
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que adquire o medicamento e os dados do indivíduo que o vai tomar. É 

também necessário tirar uma fotocópia da receita (frente e verso) para se 

elaborar o registo de entradas e saídas a enviar mensalmente ao Infarmed. 

Na Farmácia Vitória a dispensa deste tipo de medicamentos é uma prática 

relativamente comum e como tal, tive a oportunidade de o fazer várias vezes. 

Aprendi que realmente é necessário fazer um controlo rigoroso destes 

medicamentos, sob pena de prejudicar a saúde do utente e a farmácia em 

relação ao registo de entradas e saídas a entregar no Infarmed. 

 

MEDICAMENTOS MANIPULADOS E SUA DISPENSA 

A dispensa de medicamentos manipulados também é conhecida como 

manipulação clínica de medicamentos, sendo uma prática farmacêutica 

integrada que visa a obtenção de medicamentos manipulados seguros e 

efetivos, cuja preparação tem em consideração o perfil fisiopatológico 

específico de cada doente, obtido através de entrevista clínica, e 

disponibilização desses medicamentos acompanhada pela informação para o 

uso correto (segundo as Boas Práticas Farmacêuticas). 

Na Farmácia Vitória tive a oportunidade de fazer dois medicamentos 

manipulados, uma vaselina salicilada e outra sulfurada. Existe um laboratório 

com todas as condições exigidas para a manipulação de medicamentos e que 

obedece ao decreto-lei 95/2004, de 22 de abril e à portaria 594/2004, de 2 de 

junho.[6;7] 

Há que seguir a prescrição médica, fazer todos os cálculos para que as 

quantidades estejam certas e por fim executar. Deve-se também fazer a ficha 

de preparação do manipulado e calcular o PVP e a respetiva comparticipação 

(através da portaria 769/2004 de 1 de julho). É de referir que o manipulado 

deve ir sempre acompanhado de um rótulo que contém informações 

importantes como a posologia, o modo de administração, condições de 

armazenamento, bem como o PVP.[8] 
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A preparação de medicamentos manipulados foi das tarefas que mais gostei de 

fazer, já que pude por em prática muito do que aprendi nas tecnologias 

farmacêuticas. É bom saber que os utentes melhoram graças a algo preparado 

pelo farmacêutico e talvez tenha sido por isso que gostei da manipulação. 

 

DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS 

Na Farmácia Vitória também são dispensados outros produtos como por 

exemplo, dispositivos médicos, produtos de dermocosmética, de alimentação 

especial ou de uso veterinário. 

Tive a oportunidade de, durante o estágio, vender cada uma destas categorias, 

cada uma com maior ou menor facilidade. No entanto há uma delas que sinto 

que devo relatar, pela dificuldade que senti, sendo ela a categoria dos produtos 

de uso veterinário. Na minha opinião, este deveria ser um tema abrangido pelo 

nosso curso, uma vez que os animais também são seres vivos e têm direito a 

tratamento e medicação, tal como os humanos, e no nosso curso em parte 

alguma existe algum tipo de informação acerca disto e portanto tornou-se 

bastante difícil aconselhar neste sentido. É algo que deveria ser revisto, dada a 

cada vez maior expressão destes produtos. 

 

OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA 

SERVIÇOS RELACIONADOS COM O UTENTE 

Algo que me apercebi durante o estágio que realizei é que a farmácia é mais 

do que um estabelecimento onde se vendem apenas medicamentos. O dever 

de um farmacêutico é não só fornecer saúde à comunidade, como também 

cuidar e fazer o seu acompanhamento. É neste sentido que para além da 

dispensa de medicamentos, a farmácia oferece outros serviços. 

Destes serviços destacam-se: 



Relatório de estágio – Bruno Gonçalves 

 

17 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto - 2014 

-a medição da tensão arterial, que se faz quer com um tensiómetro automático, 

quer manualmente. Na Farmácia Vitória este serviço presta-se gratuitamente, 

na sala de atendimento privado na qual o farmacêutico pode fazer o devido 

aconselhamento, de acordo com o tipo de utente; 

-a medição dos parâmetros bioquímicos (colesterol total, triglicerídeos e 

glicémia), com os respetivos aparelhos e tiras-teste, controlos e com as 

devidas precauções (como o uso de luvas). Nestes testes os utentes devem 

estar em jejum. Após a realização dos mesmos, cabe novamente ao 

farmacêutico fazer a explicação dos valores aos utentes, bem como prestar o 

aconselhamento mais adequado a cada situação. Estes testes também se 

realizam na sala de atendimento privado; 

-os testes de gravidez, que são realizados após a utente em questão trazer, 

num boião de colheita, a primeira urina do dia. Estes testes são realizados no 

laboratório, com as devidas precauções (novamente o uso de luvas), sendo 

relativamente rápidos (demoram entre 2 a 3 minutos). 

Nos 6 meses que estagiei, prestar estes serviços era uma tarefa diária. 

Consegui fazer o acompanhamento de vários utentes graças ao preenchimento 

dos cartões que continham os registos de parâmetros previamente medidos e, 

graças a isso, fazer o melhor aconselhamento possível (chegando a existir 

casos em que reencaminhei utentes para o médico por terem valores muito 

elevados de tensão arterial ou de glicémia). 

 

VALORMED® 

A Valormed® é uma sociedade que tem como responsabilidade a gestão dos 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Esta sociedade 

trabalha todo o ano e por este motivo deve-se encorajar os utentes a devolver 

os medicamentos usados que estejam fora do prazo de validade ou mesmo as 

embalagens vazias, que são todas colocadas dentro de um caixote de cartão, 

que quando está cheio é recolhido, enviado à Valormed®, seguindo depois 

para inceneração.[9] 
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Parte 2/2 

 

CASOS DE ESTUDO 

O PÉ DIABÉTICO E DEVIDO ACONSELHAMENTO 

INTRODUÇÃO 

Complicações relacionadas com o pé diabético são bastante comuns a nível 

mundial, podendo ter grandes consequências a nível económico e a nível 

pessoal para os pacientes, famílias e para a sociedade. Durante o meu estágio 

na Farmácia Vitória deparei-me precisamente com um caso destes, em que o 

paciente chegou à farmácia e se queixou que tinha a mão cheia de feridas e 

prurido. Quando o diretor técnico lhe perguntou se era diabético e o paciente 

lhe respondeu afirmativamente, percebeu-se que era um caso de mão 

diabética. Foi neste sentido, e após ter reparado que a farmácia servia uma 

grande quantidade de utentes diagnosticados com diabetes que resolvi intervir, 

elaborando um panfleto explicativo da patologia, contendo dicas e conselhos 

úteis para esta comunidade e alertando para outras complicações da patologia, 

como por exemplo, as amputações. 

 

DEFINIÇÃO DA PATOLOGIA 

Nos tempos que correm, o mundo está a presenciar uma epidemia de diabetes 

tipo 2 e um aumento da incidência de diabetes tipo 1, afetando cerca de 350 

milhões de indivíduos. Esta doença para além de ser por si só perigosa, 

também leva a outras complicações como dano vascular ou retinopatia. A mais 

perigosa e que acarreta mais custos é a síndrome do pé diabético (existe um 

risco de 25% de se desenvolver), que se desenvolve devido à neuropatia e 
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isquémia provocadas pela diabetes de longa duração. Estas lesões por sua 

vez, estão associadas a outras complicações como as amputações, 

especialmente se tratadas inapropriadamente ou se diagnosticadas 

tardiamente. Provocando um elevado número de amputações por ano (metade 

delas major), a síndrome do pé diabético é uma das complicações mais 

temidas da Diabetes mellitus.[10;11;12] 

Assim sendo, a síndrome do pé diabético é uma patologia que se carateriza por 

um conjunto de mudanças quer a nível anatómico, quer a nível molecular. Esta 

síndrome desenvolve-se com base na neuropatia e/ou micro ou macro 

angiopatia ou pode estar associada a uma infeção. A nível macroscópico, 

manifestar-se sobre a forma de úlcera, que depois podem infecionar ou tornar-

se numa ferida de difícil cicatrização, nos membros inferiores.[10;11] Todas estas 

complicações resultam num processo de regeneração deficiente, e são 

caraterísticas da diabetes. A especificidade destes sintomas vem do débil 

funcionamento de mecanismos moleculares, que é observado nos tipos 1 e 2 

da diabetes (deficiente regeneração de feridas e fraturas refletida na expressão 

génica, resposta celular, funcionamento celular e no metabolismo em geral).[11] 

A literatura avança que a idade avançada, o sexo masculino, a duração da 

diabetes por longos períodos, o controlo metabólico inadequado, a presença de 

complicações diabéticas (neuropatia e isquemia) ou fatores de risco adicionais 

(hipertensão, hiperlipemia) são considerados fatores adicionais para o 

desenvolvimento da lesão do pé diabético.[10] 

O diagnóstico tardio e a falta de tratamento podem resultar numa deformação 

irreversível do pé, que é suscetível a ulceração, infeção e pode 

consequentemente causar a amputação.[11] 

 

FISIOPATOLOGIA 

As úlceras do pé diabético resultam da ação simultânea de múltiplas 

causas/mecanismos. As maiores causas subjacentes são a neuropatia 

periférica e a isquémia (resultante da doença vascular periférica) cujos efeitos 

se potenciam mutuamente, manifestando-se numa perda de sensibilidade dos 
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membros em questão e numa deficiente cicatrização das feridas diabéticas, 

eventualmente conduzindo a uma amputação.[11;13] 

Mais de 60% das úlceras diabéticas são resultado de uma neuropatia periférica 

(lesão e consequente disfunção dos nervos).[13] É a partir de causas 

neuropáticas que se dá o desenvolvimento de insensibilidade nos membros 

inferiores, o que aumenta o risco de ulceração: a degeneração da inervação 

sensorial conduz a uma insensibilidade à dor causada pelas úlceras, feridas e 

infeções. No âmbito da neuropatia também pode, num caso de síndrome do pé 

diabético, ocorrer a artropatia de Charcot, que é uma complicação mais rara e 

que acontece quando existe dano profundo no sistema nervoso periférico mas 

mantendo-se a circulação no pé intacta. [11] Apesar de tudo, o mecanismo 

responsável pelo desenvolvimento da neuropatia diabética é complicado, 

sendo o papel principal representado por desordens metabólicas (causadas 

pela hiperglicemia a longo prazo). A hiperglicemia estimula a ativação de vias 

metabólicas adicionais da glucose, em particular, a via do poliol. Mudanças 

nesta via levam à produção e acumulação (aumentada) de sorbitol e frutose 

nas células do tecido nervoso. O sorbitol é um produto intermediário da 

conversão da glucose em frutose, reação que é catalizada pela enzima aldose 

reductase, sendo depois oxidado a frutose pela sorbitol desidrogenase. 

Inicialmente a glucose é reduzida a sorbitol e o sorbitol é depois oxidado a 

frutose, sendo que numa condição de hiperglicemia (diabetes) este processo 

está intensificado levando a uma acumulação de sorbitol nos axónios, que por 

sua vez conduz a um influxo de água nos axónios, swelling e consequente 

dano nas células de Schawnn. A acumulação destes produtos de 

metabolização da glucose, ao mesmo tempo que causam dano nas células 

nervosas, também têm como efeito a diminuição da síntese de mioinositol, que 

é um requisito importante para a normal condução neuronal. Ainda, devido à 

conversão química da glucose, ocorre depleção das reservas de fosfato 

dinucleotídico de adenina nicotinamida, que é necessário para a destoxificação 

de espécies reativas de oxigénio, através da síntese do vasodilatador óxido 

nítrico. Estes efeitos atuando de uma maneira conjunta provocam uma 

condução neuronal deficiente e uma aceleração na apoptose das células 
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nervosas, que vai resultar na perda de sensibilidade dos membros inferiores, 

caraterística da síndrome do pé diabético.[11;13;14] 

Relativamente a causas isquémicas, em que está presente uma deficiente 

perfusão arterial, que é a maior causa da escassa regeneração das feridas, 

estas refletem-se através da doença vascular periférica, fator que contribuitivo 

para o desenvolvimento de úlceras no pé em cerca de 50% dos casos.[3;8] 

Como já foi mencionado, neste caso também devido à hiperglicemia de longo 

prazo, ocorrem disfunções nas células endoteliais que resultam na depleção do 

óxido nítrico, um vasodilatador. Para além disso, tem mesmo um efeito que 

está associado ao aumento do tromboxano A2 (fator que aumenta a 

vasoconstrição) e é um agonista da agregação plaquetária. Como tal, impede 

os vasos sanguíneos de se dilatarem, podendo provocar oclusão dos mesmos, 

impedindo o suprimento de sangue aos membros inferiores (isquémia), 

resultando por fim, numa deficiente cicatrização das feridas.[11;13;15] 

Como se pode verificar, a hiperglicemia é a maior causa quer de neuropatia, 

quer de isquémia, potenciando os dois efeitos em conjunto, como se pode 

verificar através da depleção do óxido nítrico, que acontece nos dois casos 

mas que provocam efeitos diferentes: no caso da neuropatia, a ausência de 

óxido nítrico potencia o dano celular (uma vez que atua como destoxificante de 

espécies reativas de oxigénio) e no caso da isquémia, a sua falta impede a 

vasodilatação (que iria adjuvar num melhor suprimento dos membros 

inferiores).[10;11;13;15;16] 

Outros fatores de risco podem contribuir para o agravamento desta situação, 

entre eles a hipertensão, hiperlipidemia, obesidade ou o tabagismo.[11] 

Daqui se pode verificar que as feridas que surgem nesta patologia, para além 

de passarem despercebidas (pela dessensibilização neuropática) são de difícil 

cicatrização. O normal processo de cicatrização envolve um número de etapas, 

sendo que ocorrem pela seguinte ordem: restauro da hemóstase (com 

formação do coágulo), inflamação, migração e proliferação celular 

(determinados pela angiogénese, granulação, formação de tecido, epitelização 

e contração da ferida) e por fim remodelação tecidular cutânea, que em caso 

de diabetes se encontram comprometidas.[11] 
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Geralmente o processo de cicatrização de feridas depende da interação entre 

diferentes tipo de células, cujo contato é mediado por substâncias químicas 

solúveis e hormonas. No local da ferida acumulam-se e agregam-se as 

plaquetas, que posteriormente produzem diferentes fatores de crescimento 

responsáveis pela formação do coágulo e da matriz. Ocorre transformação de 

fibrinogénio em fibrina (iniciada pela trombina) que leva à estabilização da rede 

da rede/malha de plaquetas no local da ferida. Para além disto existem 

citoquinas e fatores de crescimento que permeabilizam os vasos sanguíneos, 

permitindo a migração de leucócitos, que são atraídos ao local em questão pela 

presença de produtos derivados da decomposição do colagénio e elastina, bem 

como citoquinas (TGF-β e TNF-α), interleucina-1 e o fator plaquetário IV. 

Acompanhando os leucócitos estão neutrófilos e macrófagos que removem 

bactérias contaminantes e outros resíduos estranhos que estejam presentes no 

local lesionado. Estes dois tipos de células também libertam fatores de 

crescimento que vão iniciar a formação da estrutura tecidular (platelet derived 

growth factor e vascular endotelial growth factor), sendo que os macrófagos 

libertam ainda um fator responsável pela libertação do AGF (angiogenesis 

growth factor) que estimula a formação de novos vasos sanguíneos. Os 

processos de proliferação e migração celular são depois modulados por vários 

fatores incluindo o fator de crescimento epidérmico (EGF) e o fator de 

crescimento queratinócito (KGF). A migração celular pode ainda requerer a 

presença de algumas metaloproteínases. Tudo isto é necessário para a 

degradação parcial do coágulo e da matriz extracelular, sendo que a digestão 

parcial da matriz cria espaço para a migração celular. Todo este processo é 

muito controlado e regulado e um equilíbrio entre a degradação e formação de 

novo tecido deve ser mantido. Por outro lado a síntese de colagénio permite a 

reconstrução do tecido e é estimulada pelo TGF (transforming growth factor), 

pelo PDGF (platelet derived factor) e pelo EGF (epidermal growth factor). Por 

fim dá-se a contração da ferida, que é a última etapa na cicatrização e é graças 

à atividade das células mesenquimais.[11] 

Em caso de diabetes todos os estádios da cicatrização da ferida estão 

afetados: vários fatores de crescimento, citoquinas e quimioquinas, que são 

libertadas por queratinócitos, fibroblastos, células endoteliais, macrófagos e por 
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plaquetas têm os seus níveis séricos completamente alterados. Todos estes 

fatores são os responsáveis por iniciar o processo de cicatrização e pela sua 

manutenção, que resultaria numa diminuição gradual da resposta inflamatória. 

Mais especificamente, feridas diabéticas são caraterizadas por baixos níveis de 

KGF, PDGF, VEGF, IL-6, IL-8, entre outros. Esta diminuição do nível sérico 

destes fatores traduz-se numa pobre regeneração de tecidos e deficiente 

cicatrização de feridas.[11] 

Tabela 1. Fatores moleculares envolvidos na formação da síndrome do pé 

diabético[11] 

Fator Níveis séricos Efeito 

PDGF Diminuído Defeitos na cicatrização de feridas 

KGF Diminuído Taxa de cicatrização diminuída 

VEGF Diminuído Taxa de cicatrização diminuída 

IL-6 Aumentado Resposta inflamatória potenciada, manutenção do 

estado inflamatório 

IL-8 Aumentado Resposta inflamatória potenciada, manutenção do 

estado inflamatório 

 

Após descrito o processo de cicatrização de feridas, em caso de diabetes, é 

fácil perceber, que devido a uma deficiente cicatrização de feridas, ocorre a 

ulceração de tecidos, propiciando um bom meio para o crescimento bacteriano 

e o aparecimento de infeções, sendo que os cocos de Gram positivo 

anaeróbios facultativos (por exemplo, Staphylococcus aureus) são os agentes 

patogénicos mais frequentemente isolados. Contudo, feridas crónicas ou 

previamente tratadas, muitas vezes mostram crescimento polimicrobial, com 

bacilos Gram-negativos ou anaeróbios. Estas últimas bactérias (anaeróbias) 

são normalmente cultivadas a partir de ulcerações causadas por necrose 

isquémica. Também são frequentemente encontrados, em indivíduos sujeitos 

previamente a terapia com antibióticos ou com um história recente de 

hospitalização, organismos resistentes a antibióticos como é o caso de 

Staphylococcus resistentes à meticilina. Uma das grandes razões para se 

proceder a uma amputação é o elevado risco de ocorrer sépsis, o que num 
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caso de síndrome do pé diabético está potenciado, devido a todas as 

facilidades em que uma bactéria tem em infecionar uma úlcera de um 

organismo completamente suscetível, e como tal, deve se fazer um controlo e 

observação da saúde dos membros inferiores.[11;13,17] 

 

DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 

 O maior desafio no tratamento de indivíduos com síndrome do pé diabético é 

evitar uma amputação e para esse efeito é de extrema importância que se faça 

um diagnóstico diferencial (entre pé neuropático e pé isquémico) da patologia, 

para que se aplique o melhor tipo de terapêutica a cada indivíduo.[3] Se existir 

suspeita de infeção, a seleção do tipo de tratamento mais adequado deve ter 

por base os resultados obtidos a partir de uma cultura proveniente da ferida.[13] 

Em relação à neuropatia periférica, realiza-se o teste do monofilamento 

Semmes-Weinstein 5,07/10g que é um método de rastreio rápido, barato, 

facilmente realizado, reprodutível e que avalia a sensibilidade de proteção 

plantar. Este teste realiza-se seguindo um protocolo de rastreio com a 

aplicação de quatro estímulos por pé, usando o monofilamento de 5.07/10g, 

num local não calejado do dedo desde o dorso ao leito ungueal. Um ou menos 

estímulos não sentidos em oito, está associado a uma pequena probabilidade 

de síndrome do pé diabético, enquanto que 5 ou mais estímulos não sentidos 

está associado a uma elevada probabilidade de síndrome do pé diabético. 

Apesar de este ser considerado o teste padrão, pode-se dizer que é um teste 

pouco objetivo, uma vez que a sua interpretação e validação dependem da 

colaboração do doente e podem ser influenciadas pelo executor. Sabe-se que 

uma das manifestações da neuropatia periférica, nos estádios precoces, é a 

perda de sudação que leva à secura e mesmo fissuração da pele do pé e é 

neste sentido que surge o teste com o Neuropad®. Trata-se uma pequena 

placa impregnada em cloreto de cobalto, capaz de alterar a cor de azul para 

rosa em contato com água ou suor da pele do pé do indivíduo. Na ausência de 

sudação a placa não irá alterar de cor, ou alterará apenas parcialmente. Por 

estes motivos pode-se dizer que é um teste objetivo, reprodutível, de fácil 
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execução e com grande sensibilidade na deteção precoce da neuropatia 

periférica, sendo capaz de identificar os pés em risco de ulceração.[14;18] 

O diagnóstico de um pé isquémico passa pelo uso de métodos que conseguem 

de detetar a localização exata e a severidade da doença vascular periférica. A 

medição da pressão sanguínea segundo Doppler (ou sonografia duplex) ou 

uma ressonância magnética são técnicas não invasivas que podem confirmar o 

diagnóstico. O método de medição da pressão sanguínea segundo Doppler é 

muito sensível, e baseia-se na deteção da pressão sistólica através da sonda 

de Doppler que reflete as ondas sonoras, causando uma mudança de 

frequência que é detetada usando a mesma sonda. Como é um método tão 

sensível pode ser usado para detetar pressões muito baixas, como iria 

acontecer num caso de doença vascular periférica. O problema deste método é 

que por si só, não permite tomar uma decisão sobre que terapia de 

revascularização é que seria mais apropriada, indicando apenas a área afetada 

e a severidade com que foi afetada (informações que podem ser inferidas 

através da análise dos valores de pressão medidos). É no sentido de 

complementar o diagnóstico e de saber qual a terapia mais indicada a aplicar 

que surge o método de ressonância magnética, que permite a visualização de 

alta qualidade de toda a árvore vascular, mesmo na presença de calcificações 

marcadas, podendo com isto fazer a localização da doença vascular periférica 

e determinar qual o tipo de revascularização que é necessário realizar.[16] 

A manutenção das úlceras do pé diabético inclui várias vertentes de 

tratamento. O “offloading” e o “debridement” são de extrema importância para o 

processo de cicatrização de feridas de pé diabético. O objetivo do “offloading” é 

redistribuir a pressão sobre os locais lesionados e em risco de tal, por uma 

maior área de contato. Existem múltiplos métodos de alívio de pressão, 

incluindo o uso de sapatos meias, botas multiposicionais, cadeiras de rodas e 

moletas. Existem vantagens e desvantagens em cada modalidade, pelo que 

deve ser escolhida a que trouxer maior benefício para o indivíduo, de acordo 

com a severidade da ferida em questão. Uma ferida aberta pode necessitar de 

desbridamento se estiver presente necrose. Este desbridamento da ferida inclui 

a remoção de calosidades e irá contribuir para o alívio de pressão em certos 

locais calejados do pé. Adicionalmente, a remoção de tecido que entrou em 
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necrose diminui as probabilidades de ocorrer a colonização de bactérias nas 

feridas e consequentemente, infeções, bem como facilitar a recolha de 

amostras apropriadas a examinação mais aprofundada das ulcerações.[13] 

A seleção de vestuário apropriado também é um cuidado de manutenção a ter 

em atenção: existem vários tipos de vestuários disponíveis para cada tipo de 

ferida, devendo ser escolhidos dependendo do indivíduo em questão (por 

exemplo, roupas de gaze salina que são baratas e protegem o tecido de danos 

ou roupas à base de espuma e alginatos que são altamente absorventes e de 

grande utilidade em casos de feridas em maceração com libertação de grandes 

quantidades de exsudados). Estes tipos de vestuário devem ser trocados 

diariamente bem como a inspeção das feridas, para despiste de possíveis 

infeções que no caso de acontecerem devem ser tratados desde logo. A 

terapia antimicrobial mais apropriada será selecionada com base no agente 

infecioso e no antibiograma respetivo, na severidade da infeção e via de 

administração, de acordo com os resultados da cultura feita a partir da ferida. 

Sinais clínicos de drenagem purulenta, inflamação, eritema, dor, febre e 

leucocitose devem ser levados em conta. Indivíduos evidenciando sinais de 

infeção sistémica (sépsis) devem ser admitidos nos cuidados de suporte e 

sujeitos a terapia antibiótica intravenosa. Na ausência de sinais que indiquem 

gravidade da situação, o indivíduo pode fazer a medicação por si só, devendo 

no entanto ser acompanhado. Os antibióticos normalmente usados nestes 

casos são cefalosporinas, fluoroquinolonas e os β lactâmicos conjugados com 

inibidores das β-lactamases.[13] 

Devem também ser feitas considerações acerca de estados isquémicos, uma 

vez que é necessário um adequado fornecimento de sangue para a 

cicatrização das feridas e para a resolução de possíveis infeções. Indivíduos 

com pressão arterial distal diminuída e que tenham dificuldades na cicatrização 

das feridas devem ser consultados por um especialista vascular, que após a 

determinação da rede vascular (por exemplo por ressonância magnética), 

podem ser sujeitos a uma cirurgia de restauração vascular. Este é um método 

comum para o tratamento de membros com isquémia.[13] 
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Existe ainda a terapia de oxigénio hiperbárico (terapia adjuvante), que consiste 

no fornecimento de oxigénio aos doentes, a uma pressão mais elevada que a 

atmosférica, resultando num aumento da concentração de oxigénio no sangue 

e da capacidade de difusão para os tecidos. Isto faz com que nesses tecidos 

haja uma estimulação da vascularização e replicação dos fibroblastos e ainda 

estimula a fagocitose e a eliminação de microorganismos mediada por 

leucócitos.[13] 

 

DEVER ENQUANTO FARMACÊUTICO 

Uma grande parte das amputações major, tendo um custo muito elevado, sem 

incluir a recuperação e a reintegração social, está acima das possibilidades da 

maior parte dos indivíduos, e normalmente causa danos psicológicos 

sintomáticos. Como tal, o farmacêutico deve fazer de tudo para evitar que os 

seus pacientes sofram este tipo de consequência, fazendo o devido 

aconselhamento sobre o estilo de vida a adotar e monitorizando os membros 

inferiores nos pacientes diabéticos que estejam em risco.[10;12;19] 

Os cuidados primários devem passar por um controlo dos sintomas da 

diabetes, controlando para isso os níveis de glucose, pois evitando a 

hiperglicemia, podem-se evitar as complicações que levam à ulceração e 

consequente amputação.[10] 

Focando mais a síndrome do pé diabético, e aparte do tratamento geral da 

diabetes, este deve centralizado maioritariamente na examinação e no 

tratamento adequado da ferida, com maior atenção à potenciação da 

cicatrização e o combate a infeções. Deve ter-se em conta a história prévia de 

ulceração/amputação, incluindo sintomas de neuropatia ou doença vascular 

periférica, para um aconselhamento mais profícuo. O farmacêutico deve 

também inquirir o paciente sobre outras complicações como visão turva (que 

pode impedir a perceção de ulceração nos membros inferiores, aliada à falta de 

sensibilidade). Deve aconselhar acerca de comportamentos a ter, como o tipo 

de roupa a usar, que deve ser de acordo com o tipo de ferida desenvolvida pelo 
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indivíduo (roupa à base de espumas e alginatos) e ainda dar algumas dicas 

para evitar agravar as lesões existentes.[11;13;19] 

Um bom acompanhamento e aconselhamento do paciente é essencial, pois 

graças a isto, podem-se evitar complicações diabéticas, ao mesmo tempo que 

se educa uma população envelhecida, para a severidade que esta doença 

implica, ajudando a que no fundo, a saúde pública melhore, que é para isso 

que os profissionais de saúde trabalham. 

 

PALESTRA ACERCA DE SÍFILIS 

INTRODUÇÃO 

Dado o enquadramento social da Farmácia Vitória, por vezes aparecem alguns 

casos de patologias que na atual sociedade ainda são consideradas tabu. 

Como tal, os utentes procuram muitas vezes antes de ir ao médico, a ajuda 

farmacêutica e é neste sentido que como futuro profissional, devo estar 

preparado par poder avaliar uma destas situações e saber qual o melhor 

aconselhamento a providenciar. Esta iniciativa partiu em primeira mão do 

diretor técnico, o Dr. Rui Romero, que atendeu um indivíduo que se concluiu 

padecer de gonorreia. Após uma pequena palestra esclarecedora sobre esta 

patologia, o Dr. Rui advertiu para a necessidade de um farmacêutico ter de 

estar preparado para saber avaliar este tipo de doenças e encarregou os 

estagiários de prepararem uma pequena palestra, à semelhança do que o 

mesmo tinha feito com a gonorreia, mas desta feita sobre sífilis. Abraçando 

esta ideia e percebendo o porquê de ser pedida, eu e o meu colega estagiário, 

o Dr. Fábio Azevedo, procedemos à sua realização. 

 

DEFINIÇÃO DA PATOLOGIA 

A sífilis é uma doença frequentemente transmitida por via sexual, que é 

responsável por uma elevada morbilidade e uma moderada mortalidade, a nível 

global.[20] Carateriza-se pelo aparecimento de feridas/ulcerações, 
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primariamente no local de infeção e posteriormente disseminadas por todo o 

corpo. Esta patologia é muitas vezes confundida com outras doenças, uma que 

apresenta uma grande variedade de sintomas possíveis.[20;21] Apresenta 3 

estádios: a sífilis primária, secundária e terciária, podendo entre eles estar 

latente (períodos assintomáticos).[21;22] 

 O agente etiológico causador desta patologia é denominado Treponema 

pallidum pallidum, uma bactéria helicoidal com uma amplitude de 0,2µm, com 

um diâmetro de 0,1 a 0,5µm e um comprimento desde 5 a 15µm.[20] São 

organismos enrolados (6 a 15 espiras) cujas extremidades são pontiagudas, 

podendo ser flageladas.[20;21] São microorganismos fastidiosos (incapazes de 

crescer em meios de cultura artificiais) que são eliminados facilmente pela 

secura, por exposição a níveis atmosféricos de oxigénio (são muito lábeis), 

pela ação de desinfetantes ou temperaturas ligeiramente elevadas 

(42ºC).[20;21;23] Este agente etiológico é um parasita obrigatório do ser humano, 

sem que se conheçam outros hospedeiros.[21] A transmissão ocorre através do 

contacto direto com as lesões ativas, por via sexual e por via congénita (o que 

nem sempre se verifica).[20] 

É importante referir que existem outras subespécies de Treponema pallidum, 

caraterísticos de outras regiões e que causam outras complicações, mas 

nenhum tem distribuição mundial como o Treponema pallidum pallidum, daí a 

importância de saber lidar com uma situação destas enquanto profissional de 

saúde. 

 

A INFEÇÃO E A SUA MANIFESTAÇÃO 

A sífilis é uma patologia habitualmente transmitida pela prática relações 

sexuais, por abrasão das mucosas, sendo o local de inoculação dos 

treponemas, a mucosa genital (podendo a oral também ser passível de 

infeção). Também pode ocorrer a transmissão vertical (da mãe que está 

infetada para o filho, são) através da placenta ou durante o próprio parto.[20;23] 

Os treponemas disseminam-se então pelo corpo, via sistema circulatório 

(incluindo o sistema linfático e os nódulos linfáticos regionais), podendo mesmo 
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invadir o sistema nervoso central.[23] O quadro evolutivo desta doença 

determina que existem várias manifestações, que como já foi referido, se 

podem dividir em 3 fases, a sífilis primária, secundária e a tardia ou terciária. 

Segundo o CDC (Center for Disease Control), após o desaparecimento dos 

sintomas relativos à sífilis primária e secundária, a doença irá entrar em 

período de latência, podendo depois evoluir para sífilis terciária ou para a 

cura.[20;21;22;23] 

A fase inicial da doença corresponde à sífilis primária e depois a secundária. A 

incubação da sífilis é um processo que passa completamente despercebido e 

cerca de 3 semanas depois é que surgem os primeiros sinais: fase primária é 

caraterizada pelo aparecimento de uma pápula que irá ulcerar, dando origem a 

uma ou duas lesões caraterísticas com um diâmetro de 0,3 a 2,0cm, que são 

indolores (passando muitas vezes despercebidas), de fundo limpo e duro e 

podem ser designadas de “cancros duros”.[20;21;22;23] Estas lesões ocorrem no 

local de infeção após o período de incubação e são altamente contagiosas. 

Estão normalmente localizadas na região anogenital, sendo que nas mulheres 

podem ocorrer também a nível da vagina. Outros locais onde aparecem são, 

por exemplo, os lábios, a mucosa oral, dedos ou em outras áreas de contato.[21] 

A lesão persiste por 4 a 6 semanas, curando-se ao fim deste período. Cerca de 

2 a 12 semanas mais tarde desenvolve-se a fase secundária.[20;22] A fase 

secundária, por sua vez, corresponde à disseminação da infeção (por via 

sanguínea e linfática), caraterizando-se por manifestações dermatológicas 

multiformes a nível da pele.[20] São observadas múltiplas lesões de aparência 

macular ou papular bem como perda de cabelo e rashes cutâneos (nas palmas 

das mãos e plantas dos pés). Ainda, lesões com relevo chamadas condilomas 

em zonas húmidas intertriginosas, podendo ocorrer erosões na mucosa (na 

oral, por exemplo).[20;21;22;23] Sintomas e sinais neurológicos, bem como, 

manifestações da doença noutros órgãos são passíveis de acontecer durante a 

fase secundária.[21] Esta fase pode ter uma duração que vai desde alguns 

meses até 2 anos ou mais.[20] As fases primária e secundária podem coincidir 

uma com a outra, mas cada uma se resolve por si só, espontaneamente (em 

algumas semanas) e o agente etiológico infetante está presente em ambas as 

fases, quando se apresentam as ulcerações, sendo os indivíduos considerados 
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contagiosos.[21] Após e entre estes estados precoces da doença, o doente pode 

entrar num estado de latência, com duração indeterminada (pode ir desde 10 

anos até 30 anos). Normalmente no fim do período de latência, a doença evolui 

para a fase terciária (se não tratada).[20]  

A sífilis tardia (ou terciária) consiste em manifestações da doença que podem 

ocorrer após o período de latência (anos ou décadas). Estudos feitos em inícios 

do século XX, em indivíduos não tratados, indicavam que um terço destes 

permaneciam infetados de forma latente para toda a vida, outro terço evoluía 

para cura biológica e o outro desenvolvia sífilis tardia.[20;21;23] A sífilis tardia 

manifesta-se de uma forma bastante caraterística, afetando os órgãos que 

infetou durante a fase de disseminação. Pode atingir o sistema cardiovascular, 

mais especificamente, a aorta (provocando aortite e aneurisma), a pele, os 

ossos e o fígado, manifestando-se através das “gomas sifilíticas” (lesões 

granulomatosas) e por fim pode afetar o sistema nervoso (denomina-se 

neurosífilis) e provocar paralisias.[20;24] A neurosífilis aparece quando o agente 

etiológico se dissemina pelo fluido cerebrospinal e pelas meninges: dissemina-

se na fase primária e pode manifestar-se em qualquer altura (normalmente na 

fase tardia). Indivíduos tratados normalmente não desenvolvem fase tarde, 

nem nenhuma das suas complicações.[20;23;24] 

Em relação à sífilis congénita, esta resulta da transmissão do agente etiológico 

Treponema pallidum pallidum ao feto, durante a gravidez (normalmente a partir 

da 10ª semana de gravidez). A criança pode contrair a infeção através do 

sangue materno, pela placenta ou através do parto, quando a mãe infetada 

ginecologicamente tem a infeção ativa.[20;21;23] Este tipo de sífilis está associado 

normalmente a uma má gestação, anormalidades no feto, prematuridade e em 

casos mais graves a morte in utero.[20;23;25] As crianças que nascem com 

malformações devidas a sífilis podem apresentar deficiências a nível do 

sistema nervoso central, malformações ósseas e dentárias, entre outras. A 

solução para este problema passa pelo tratamento precoce da sífilis na mulher 

grávida, o que impede que a infeção passe para a criança no futuro.[20;25] 
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DETEÇÃO/DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

Uma vez que não cresce in vitro, a deteção do Treponema pallidum e o 

diagnóstico de sífilis baseia-se essencialmente na pesquisa do agente 

etiológico nas lesões (por microscopia de fundo escuro ou imunofluorescência 

direta) e na serologia (deteção com anticorpos séricos antitreponema). São 

estes os métodos usados para a sua deteção, em exsudados e mesmo em 

seções de tecidos.[20;21] 

A microscopia em fundo escuro consiste na observação das espiroquetas com 

morfologia e mobilidade caraterísticas do T. pallidum pallidum. A 

imunofluorescência direta (DFA) consiste na fixação de raspados de lesão com 

anticorpos monoclonais antitreponema marcados com isocianato de 

fluoresceína (método específico, pois permite distinguir os treponemas 

patogénicos dos não patogénicos). Em relação à serologia, é graças a ela que 

o diagnóstico de sífilis é feito, marioritariamente. Faz-se pela deteção no soro 

dos doentes, de anticorpos que reagem in vitro com uma suspensão coloidal de 

lípidos (métodos não treponémicos) ou com antigénios de T. pallidum (métodos 

treponémicos).[20] Tem de ser fazer sempre os dois tipos de testes (um só é 

insuficiente para o diagnóstico.[23] Os métodos não treponémicos são 

inespecíficos e medem anticorpos da classe IgG e IgM contra lípidos da 

superfície celular de T. pallidum e lípidos cedidos pelas células infetadas do 

hospedeiro. O antigénio usado é constituído por cardiolipina, lecitina e 

colesterol. Os testes mais usados são o Venereal Disease Research 

Laboratory (VDRL) e o Rapid Plasma Reagin (RPR) e estes testes medem a 

floculação dos antigénios lipídicos com o soro do doente. Já os métodos 

treponémicos são muito mais específicos, uma vez que usam como antigénio, 

o T. pallidum. Deste tipo de testes destaca-se o Fluorescent Treponemal 

Antibody Absortion (FTA-ABS) e Treponema pallidum Hemaglutination 

(TPHA).[20,23] No FTA-ABS, os anticorpos são retirados do soro do doente e 

colocados em reação com antigénio (estirpe Nichol de T. pallidum, morta), que 

pode ser observada pela adição de marcadores fluorescentes. Em relação ao 

TPHA, este requer uma suspensão de eritrócitos de peru estabilizados com 

formol e tanino e sensibilizados com T. pallidum, sendo que a hemaglutinação 

irá ocorrer com o soro sanguíneo dos doentes infetados. Os testes 
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treponémicos servem então para confirmar as reações do VDRL e do RPR, 

sendo por isso que se devem fazer sempre os dois tipos de testes.[20] 

É também importante saber confirmar um possível diagnóstico desta patologia, 

existindo critérios para cada estádio da doença. Na sífilis primária, a presença 

de um ou dois cancros e a observação direta de espiroquetas T. pallidum 

através de microscopia de campo escuro e de DFA-TP confirmam a patologia. 

Se o indivíduo se encontrar num estado de sífilis secundária, esta condição 

pode ser confirmada pela observação direta de espiroquetas, pelos mesmos 

métodos de microscopia de campo escuro e DFA-TP. Já em relação a uma 

situação de sífilis tardia, esta pode ser confirmada, se em primeira instância o 

caso clínico for compatível com a situação e se forem então observados 

agentes T. pallidum em raspados de lesão.[21] No caso de suspeita de sífilis 

congénita, esta pode ser confirmada pela presença de espécimes T. pallidum 

em possíveis lesões, na placenta, cordão umbilical, em descargas nasais e em 

material de autópsia, sendo observados através de microscopia.[25] 

O tratamento da sífilis passa pelo uso da penicilina-benzatina (longa duração) 

em primeira linha e outros β-lactâmicos, devido à sua suscetibilidade a estes 

fármacos (devido à ausência de b-lactamases que degradariam o anel β-

lactâmico destes fármacos). Em casos de neurosífilis usa-se penicilina G (que 

consegue atingir níveis de penicilina mais alto no sistema nervoso do que a 

penicilina em si). Em relação a fármacos de segunda linha, aparecem as 

tetraciclinas e doxiciclina oral. Estas são usadas em caso de o indivíduo ser 

alérgico à penicilina, tendo uma ação marcadamente menor.[20;23] 

 

APLICAÇÃO AO QUADRO FARMACÊUTICO 

A realização desta palestra, para o pessoal da farmácia, teve uma grande 

utilidade: pela zona em que a farmácia está inserida, é normal que apareçam 

alguns casos destes e enquanto profissionais de saúde, os farmacêuticos 

devem saber sempre providenciar o melhor aconselhamento sobre qualquer 

tema. Para isto é necessário saber sempre um pouco de tudo. Foi um pouco 

neste sentido que eu e o meu colega, o Dr. Fábio, realizámos esta palestra. 
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Não só queríamos aprender algo mais, mas também queríamos que esse 

conhecimento fosse de alguma maneira, aproveitado. 

Aprendemos que a melhor maneira para um farmacêutico intervir nestes casos 

é primariamente pelo aconselhamento de comportamentos mais saudáveis e 

higiénicos (o uso de preservativos na prática de relações sexuais, por exemplo) 

e secundariamente pela observação do tipo de feridas/ulcerações que se 

formaram e o local onde se formaram e respetivo tratamento. Deve-se após 

observação, complementar as suspeitas com questões feitas ao utente.[22] 

Isto teve uma tremenda importância, uma vez que a farmácia, na atualidade, é 

mais do que um espaço que vende medicamentos e é muitas vezes procurada 

pelos utentes em primeira instância, que procuram aconselhamento às vezes 

sobre assuntos considerados tabu. É neste enquadramento que o farmacêutico 

pode atuar e marcar a diferença. 

 

GUIAS DE MEDICAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

Uma das coisas que aprendi durante o plano de estudos do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticos, e que pude verificar durante o estágio curricular 

na Farmácia Vitória é o problema que a poli e a automedicação podem 

representar na comunidade. 

É uma prática que cada vez acontece mais na atualidade. As pessoas 

procuram aconselhar-se umas com as outras, descartando muitas vezes as 

opiniões dos profissionais de saúde, algo que é muito errado. Para além disso 

a maior parte desta população é polimedicada, não tendo conhecimento, na 

maioria das vezes para que efeito tomam alguns medicamentos. É contra este 

tipo de comportamentos que o farmacêutico deve lutar com o objetivo de 

promover a saúde pública e foi neste sentido que também senti que devia 

intervir. 
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AUTO E POLIMEDICAÇÃO 

A intervenção que tive na Farmácia Vitória também passou muito na tentativa 

de resolução dos possíveis problemas que poderiam advir da poli e da 

automedicação. 

Define-se como automedicação a seleção e uso de medicamentos pela 

população para tratar doenças ou sintomas auto reconhecidos.[26] A 

automedicação nem sempre é um mau comportamento, provando-se útil, por 

exemplo, na resolução de problemas de menor gravidade ou no alívio de 

pressão dos sistemas de saúde.[27;28] Mas as desvantagens sobrepõem-se a 

estas vantagens, na medida em que cada indivíduo é único e por um 

determinado fármaco ser benéfico para um indivíduo, não significa que seja 

para todos: podem ocorrer reações alérgicas severas, podem ocorrer 

interações com outros medicamentos (no caso de ocorrer polimedicação) ou 

alimentos, a dosagem pode não ser incorreta, pode ser mal administrado, pode 

causar dependência ou disfarçar e agravar outras doenças mais graves.[29] 

Já a polimedicação entende-se como o uso de múltiplos medicamentos ao 

mesmo tempo.[29] Neste caso, se à população, não tiver sido prestado o melhor 

aconselhamento e informação, existe maior risco de ocorrência de reações 

adversas, pode ocorrer a toma de medicação em excesso e de terapia 

duplicada, bem como interações medicamentosas e com alimentos e há uma 

maior probabilidade de esquecimento da toma de algum deles.[30] 

Foi tentando corrigir alguns comportamentos a este nível que deixei o meu 

cunho na Farmácia Vitória. Propus-me a elaborar guias de medicação, os quais 

iriam descriminar a medicação que cada utente estaria a realizar, para que 

efeito iria tomar cada medicamento, a posologia e qual o genérico preferido 

pelo utente. Ao fazer estes guias quis ter em conta que teria de ser algo de 

benéfico tanto para o utente como para a farmácia: o utente fazer-se-ia 

acompanhar deste guia sempre que viesse à farmácia e lá poderia fazer a 

revisão da sua medicação e tirar todas as possíveis dúvidas que pudesse ter, 

assim como o guia também iria facilitar o trabalho de quem está a atender na 

farmácia, pois por vezes perde-se muito tempo à procura das embalagens dos 
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genéricos preferidos pelos utentes ou mesmo de posologias que os utentes 

não se recordam. 

 

INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

O farmacêutico tem sempre como dever fazer o seguimento 

farmacoterapêutico, educar para a saúde e promover o uso racional do 

medicamento, inquirindo sempre os utentes para as dúvidas mais frequentes 

que estes possam ter. Neste caso específico há várias outras ideias que 

podem ser postas em prática, como por exemplo a utilização de caixas de 

dispensa semanal, alertar para as interações medicamentosas mais comuns, 

educar os utentes a ler sempre os folhetos informativos e tentar fidelizar os 

utentes à farmácia, conseguindo assim fazer um seguimento muito mais 

próximo e evitar que surjam problemas na comunidade a nível da medicação. 

Se a população for educada neste sentido, é quase certo que melhorias a nível 

da saúde pública se verifiquem. Há que combater a ignorância ou 

conhecimento empírico, que por vezes podem ser uma falsa cura. 

Em relação à minha experiência pessoal com os guias, posso dizer que 

consegui implementar bons hábitos em alguns utentes e até consegui mesmo 

criar uma maior proximidade com os mesmos. Isto é muito importante, porque 

para além de estar a cuidar da saúde desses mesmos pacientes, consigo fazê-

los sentir-se bem com o serviço prestado. É muito gratificante de se fazer, 

traduzindo-se num benefício para ambas as partes.  

 

GESTÃO DE STOCKS 

INTRODUÇÃO 

A gestão de stocks, nos dias correntes, é de extrema importância para a saúde 

financeira de qualquer tipo de estabelecimento. O mesmo se aplica ao setor 

farmacêutico. Como já anteriormente foi referido, não é bom, para uma 

farmácia ter stock demasiado grande nem demasiado pequeno, mas para além 
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disso, há que saber gerir o stock existente e há que saber que stock é que 

compensa mais ter na farmácia. 

Ao fazer uma revisão de stocks na Farmácia Vitória, deparei-me com alguns 

problemas a este nível: existiam medicamentos relativamente caros parados há 

muito tempo e existiam demasiadas marcas genéricas para algumas 

substâncias ativas. 

Foi a partir do momento em que me apercebi disto, que me propus a estudar 

maneiras de rentabilizar melhor a política de gestão de stocks da Farmácia 

Vitória.  

 

ALTERNATIVAS EXPLORADAS E MUDANÇAS EFETUADAS 

A minha intervenção a este nível até foi bastante simples e dividiu-se em dois 

passos: 

-em primeiro lugar, procurei os produtos que estavam parados há pelo menos 2 

anos no stock da farmácia (através de listagens feitas no sistema informático), 

agreguei-os e defini-os como prioridade de venda (na possibilidade de) pois 

estes representavam um valor relativamente alto, e parados da maneira que 

estavam, davam prejuízo à farmácia; 

-seguidamente fiz um estudo sobre os medicamentos genéricos que a 

Farmácia Vitória adquire, no qual tive em conta vários fatores comerciais, como 

o preço de custo, a saída que tinham na farmácia e as bonificações que eram 

feitas pelos fornecedores e laboratórios. A partir deste estudo fui capaz de 

concluir que a Farmácia Vitória não tinha necessidade de ter tantas marcas 

genéricas e também de selecionar as que mais compensavam a farmácia, 

tendo em conta as preferências dos utentes e o preço que essas marcas 

acarretavam para a farmácia. 

É muito saudável a nível financeiro para uma farmácia estar constantemente a 

fazer este tipo de estudos, na medida em que se conseguem diminuir gastos 

relacionados com a manutenção do stock e uma melhora na dinâmica de 
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circulação dos medicamentos irá traduzir-se em mais faturação para a 

farmácia. 

O exemplo mais prático que posso relatar da Farmácia Vitória é o caso da 

Acetilcisteína. Antes de fazer este estudo a farmácia tinha bastantes marcas 

genéricas deste fármaco (Generis®, Pharmakern®, o próprio Fluimucil®, entre 

outras). Ao ter em conta todos os fatores de seleção por mim propostos, fui 

capaz de identificar (novamente com ajuda do sistema informático) que a 

Acetilcisteína que mais compensava à farmácia (Aceticisteína Azevedos®) nem 

sequer estava presente no stock. Após apresentar este estudo ao Dr. Rui 

Romero, este disse-me que era um bom exemplo de boa gestão de stocks e 

logo a seguir encomendou a Acetilcisteína que mais compensava à farmácia. 

Esta foi mais uma das minhas ideias para a Farmácia Vitória, na qual me 

empenhei ao máximo porque sabia que iria ajudar a farmácia. Na atualidade 

financeira o panorama não é favorável a quase ninguém e como tal, as 

empresas e estabelecimentos têm de se dinamizar no sentido de nunca ter 

prejuízo. Foi neste sentido que decidi agir, sempre com a ideia de ajudar a 

farmácia a melhorar. 

 

CONCLUSÃO E AGRADECIMENTOS 

Esta foi uma etapa que sem dúvida contribuiu imenso para completar a minha 

formação no setor farmacêutico. Para além de ter consolidado vários conceitos 

que já previamente tinha aprendido, também aprendi coisas novas, contatei 

com a realidade da saúde pública, fui capaz de aconselhar e cresci como 

pessoa. Na minha opinião é uma etapa fundamental para alguém que está 

prestes a ser libertado para o mercado de trabalho, uma vez que providencia 

aquilo que eu considero ser das coisas mais importantes: a experiência. 

Após um estágio de 6 meses num estabelecimento como a Farmácia Vitória, 

considero que estou pronto para enfrentar esse mesmo mercado de trabalho. 

Espero nunca parar de crescer, quer a nível intelectual quer como pessoa, sem 

nunca regredir. 
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Resta-me finalmente agradecer a todos os que tornaram esta graduação 

possível: a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, a Farmácia 

Vitória, aos meus amigos e por fim à minha família. Muito obrigado. 
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ANEXOS 
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