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PARTE I 

1. Prefácio 

No âmbito da farmácia comunitária, o ato farmacêutico é um serviço 

personalizado que visa a promoção de saúde, beleza e bem-estar, atendendo às 

necessidades do cliente. Assim, o farmacêutico constitui, muitas das vezes o último 

profissional de saúde a ter contacto com o utilizador do medicamento, pelo que sobre a 

sua profissão recai a responsabilidade, não só de avaliar situações, orientar e dar 

informação sobre cada situação, mas também de ter uma atitude positiva perante os 

doentes, de forma a criar um impacto motivador nas condições de vida dos mesmos. 

 Após cinco anos de ensino e através de uma cooperação entre a Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) e a Ordem dos Farmacêuticos (OF), o 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) coloca-nos pela primeira vez 

em contacto com a realidade de trabalho de um farmacêutico através da unidade 

curricular Estágio. Durante seis meses, é-nos colocado o desafio de consolidar os 

conhecimentos teóricos aprendidos ao longo do curso, bem como a aquisição de novas 

competências através da experiência de trabalhar numa farmácia comunitária. 

Parafraseado Aristóteles, “é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve 

aprender a fazer”, pelo que este estágio representa um momento de enriquecimento 

profissional e pessoal nas nossas vidas. 

 Ao longo do presente relatório irei descrever os conceitos e as atividades que 

desenvolvi durante o meu estágio na Farmácia Veloso Ribeiro Lopes Barata Unipessoal 

Lda. (FVR).  
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2. Farmácia Veloso Ribeiro Lopes Barata Unipessoal, Lda. 

2.1. Localização, Enquadramento e Caracterização dos Utentes 

A FVR está situada no Largo Padre Joaquim Pereira Santos, 376, na freguesia 

de Guifões, Matosinhos. Encontra-se inserida num local próximo de várias clínicas que 

prestam serviços de medicina geral, medicina dentária e fisiatria. Esta farmácia serve 

também alguns utentes do Hospital Pedro Hispano e habitantes da Senhora da Hora, 

que também estão relativamente próximos de Guifões. 

Esta farmácia mudou de proprietário recentemente e, por isso, a sua gestão e 

recursos humanos sofreram também alterações. A farmácia pertence ao grupo Sofarma, 

do qual são também pertencentes mais quatro farmácias: Farmácia Birra (Porto), 

Farmácia Santo Ovídio (Gaia), Farmácia Santos (Braga) e Farmácia Gomes (Penafiel). 

Existe um contacto diário mútuo entre as equipas das várias farmácias para empréstimo 

de produtos, esclarecimento de dúvidas e partilha de informação, o que facilita o 

trabalho de todos e se reflete numa maior satisfação dos clientes. 

A população servida pela farmácia é, na grande maioria, de uma faixa etária 

avançada, parte dela polimedicada, pertencente a uma classe socioeconómica baixa a 

média. Durante o meu estágio, atendi vários utentes fidelizados à farmácia que já tinham 

uma relação de proximidade com os colegas da equipa e tive oportunidade de me 

aproximar dos doentes. Esta aproximação ajudou-me na resolução de determinadas 

questões por colocar o utente à vontade para falar dos seus problemas.  

2.2. Recursos Humanos e Horário de Funcionamento 

Estando de acordo com o Decreto-Lei (DL) nº 307/2007, de 31 de agosto, que 

estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina, a FVR possui uma equipa de 

pessoal competente e qualificado, dispondo de duas farmacêuticas e três técnicos 

devidamente habilitados (1). Existe ainda uma responsável de limpeza, que cuida da 

higiene e arrumação do espaço. 

A direção técnica está a cargo da Dra. Maria Cláudia Mota, que divide a gestão 

e trabalho administrativo da farmácia com o proprietário da farmácia, em conformidade 

com a Lei n.º 16/2013, de 8 de fevereiro, tendo o suporte de mais um funcionário 

responsável por este trabalho (2). 

 O horário de funcionamento semanal da farmácia está de acordo com o Portaria 

nº31-A/2011, de 11 de janeiro e é o seguinte: 

- De segunda a sexta-feira: 8h30 – 22h00; 
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- Sábado: 8h30 – 20h (3). 

2.3. Espaço Físico 

O espaço físico da FVR foi remodelado durante o meu primeiro mês de estágio, 

em meados de Fevereiro, cumprindo as exigências legais em vigor no DL n.º 171/2012, 

de 1 de agosto, e na Deliberação nº 1502/2014, de 30 de julho (4,5).  

A par das vantagens promocionais da farmácia, observei que a remodelação das 

instalações (anexo 1) tiveram como consequência o aumento do número de clientes a 

recorrer à FVR. 

2.3.1. Espaço exterior 

Atualmente, no espaço exterior, a farmácia possui uma fachada moderna 

devidamente assinalada com o letreiro “Farmácia” e a cruz verde luminosa. A entrada 

possui características que facilitam o acesso a pessoas com dificuldades motoras, como 

a existência de corrimão de suporte aos degraus e de porta de abertura automática. 

Possui duas montras destinadas à afixação de publicidade e um postigo, através 

do qual são efetuadas as vendas fora do horário de serviço normal, nomeadamente em 

noites de regime de serviço permanente. 

2.3.2. Espaço interior 

No que diz respeito ao espaço com o qual os clientes têm contacto, é 

apresentada parte dos produtos de venda livre, nomeadamente produtos 

dermocosméticos, capilares, de higiene oral, de suplementação e de puericultura. Para 

além dos lineares específicos das marcas, existem estantes que dão destaque a 

promoções e novidades de produtos.  

Junto aos balcões de atendimento, existe um gabinete de atendimento onde se 

fazem rastreios pontuais, testes bioquímicos e determinados aconselhamentos que 

requerem um atendimento mais personalizado. Existe uma área atrás do balcão com 

outro tipo de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) ao qual os clientes 

não têm acesso direto. 

No que concerne ao espaço reservado aos colaboradores, existem as zonas de 

armazenamento de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) em gavetas e 

prateleiras, a zona de encomendas, o gabinete de gestão, o armazém, as instalações 

sanitárias e a área de conferência de receituário. É de referir que os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos têm um espaço reservado, pelo que as áreas de 

trabalho estão em conformidade com as Boas Práticas de Farmácia (6). 
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2.4. Biblioteca e Fontes de Informação 

A FVR dispõe, de acordo com o DL 307/2007, de 31 de agosto, da edição em 

papel da “Farmacopeia Portuguesa”, do “Prontuário Terapêutico” e do “Formulário 

Galénico Português”, bem como outras obras de interesse (1). 

2.5. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na FVR é o Spharm, da empresa SoftReis, e 

constitui uma ferramenta essencial para o funcionamento da farmácia. Na minha opinião 

é uma ferramenta bastante intuitiva, que facilita muito o trabalho ao nível do atendimento 

e da gestão. 

3. Gestão da Farmácia 

3.1. Gestão de Stocks 

O stock de produtos de uma farmácia corresponde ao número total de produtos 

existentes no estabelecimento, suscetíveis de serem vendidos. Dado que o stock de 

produtos implica um elevado investimento económico, a sua boa gestão é muito 

importante, uma vez que visa a satisfação das necessidades dos clientes, sem que 

exista stock inativo e acumulado de produtos, promovendo assim a eficiência da 

farmácia. 

Após a remodelação da farmácia, houve necessidade de fazer a verificação do 

inventário da farmácia, com o objetivo de corrigir os stocks errados de produtos no 

sistema informático. Tive oportunidade de participar nesta verificação, que é feita 

através da leitura dos códigos de barra de todos os produtos, usando um aparelho que 

migra os dados para o sistema informático. 

3.2. Encomendas e Aprovisionamento 

3.2.1. Critérios de Encomenda 

Aquando da aquisição de um produto, são indicados os seus stocks mínimo e 

máximo, que indica facilmente a quantidade de produtos em falta e em excesso 

relativamente às necessidades a curto prazo dos clientes. O sistema informático tem um 

papel importantíssimo nesta parte, uma vez que reproduz graficamente os ciclos de 

rotação de determinado produto e, dessa forma, permite gerir de uma forma simples as 

necessidades de compra com base nas vendas. A par das informações dadas pelo 

sistema informático, é necessário ter em conta outros aspetos como os hábitos 

prescrição da região, o enquadramento e os tipos de utentes que a farmácia serve, a 
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existência de produtos de venda sazonal, a possibilidade de devolução se o prazo de 

validade (PV) expirar e a publicidade de MNSRM nos meios de comunicação. Para a 

boa gestão dos lucros é importante também dar atenção às promoções oferecidas pelo 

fornecedor, como descontos comerciais e bonificações. Existem ainda outros aspetos 

próprios de cada fornecedor, que são importantes no ato da encomenda, tais como os 

horários da entrega, a disponibilidade de stock no fornecedor e as condições de 

pagamento. 

Outro parâmetro a ter em conta é que as farmácias têm que ter em stock, no 

mínimo, três medicamentos de cada grupo homogéneo de entre os cinco medicamentos 

com preço mais baixo. Deste modo, o farmacêutico deve efetuar a seleção dos 

medicamentos com base no “Guia dos medicamentos genéricos e dos preços de 

referência” (7). 

3.2.1. Fornecedores e Realização de Encomendas 

Na FVR, realizam-se encomendas por diárias e diretas.  

As encomendas diárias podem ser efetuadas por modem ou por via telefónica 

para dois fornecedores preferenciais: OCP Portugal e Cooprofar. As encomendas 

diárias por modem são feitas através do sistema informático, que indica a quantidade 

de produtos vendidos e sugere os produtos a encomendar, tendo em conta os stocks 

mínimo e máximo. As encomendas efetuadas por via telefónica são também essenciais, 

pois permitem o esclarecimento de dúvidas junto do fornecedor acerca da existência de 

determinado produto, a sua disponibilidade e preço do produto. 

As encomendas diretas são efetuadas diretamente ao laboratório ou 

representante do produto, com a possibilidade de terem descontos comerciais e 

bonificações. Existem ainda encomendas diretas programadas, realizadas em 

determinada altura do ano, e são feitas com base nas previsões de rotação de stocks, 

usufruindo das vantagens promocionais das encomendas diretas ao laboratório ou 

representante. 

3.2.2. Receção de Encomendas e Conferência 

Na FVR, a receção de encomendas é realizada num local próprio para o efeito. 

Os produtos que ainda não deram entrada no sistema são separados daqueles cuja 

receção de encomendas já foi concluída. O sistema informático é essencial neste 

processo. 

 Aquando da entrega das encomendas pelos fornecedores, são depositados os 

produtos acondicionados em banheiras de plástico e caixas de cartão. Os produtos que 
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necessitam de conservação em frio chegam em banheiras próprias para que não se 

quebre a cadeia de frio. Juntamente com os produtos são entregues as faturas, que 

incluem o código nacional português (CNP), o nome comercial, a quantidade pedida e 

enviada, o preço de venda ao público (PVP) quando aplicável, o imposto de valor 

acrescentado (IVA) e o preço de venda à farmácia (PFV), possíveis bonificações e o 

valor total da encomenda. As faturas de benzodiazepinas, psicotrópicos e 

estupefacientes são acompanhadas pela requisição dos produtos em duplicado. 

 É dada entrada dos produtos no sistema informático através da leitura dos 

códigos de barra, digitação da data de validade e conferência do PVF, PVP, IVA e valor 

total. É calculado também o PVP dos produtos que ainda não têm esse valor definido, 

através da fórmula PVP = PFV x IVA x margem de lucro, sendo a margem de lucro um 

valor estabelecido pela farmácia. Depois de ser definido o PVP, é necessário colocar a 

etiqueta no produto com o respetivo PVP. O procedimento de conferência das 

encomendas diretas é semelhante, mas com comparação da fatura com a nota de 

encomenda. 

 Durante a receção de encomendas, pode aparecer um produto que nunca foi 

vendido na farmácia, pelo que deve ser criada uma ficha de produto para o mesmo. 

3.2.3. Vendas institucionais e receções de produtos de outras farmácias 

 Esporadicamente, são feitas encomendas de maior quantidade, sendo alguns 

produtos posteriormente distribuídos por outras farmácias do grupo. Nesse caso, será 

feita uma venda institucional, de forma a regularizar a saída dos produtos, criando 

também uma fatura a ser entregue na farmácia que vai receber a encomenda que inclui 

a matrícula do veículo que fará a entrega. Quando a distribuição da encomenda é feita 

a partir de outra farmácia, é recebida a encomenda acompanhada da fatura gerada na 

farmácia de envio e é dada entrada dos produtos no sistema informático, para garantir 

a apropriada gestão de stocks. 

Quando existe um produto em falta na farmácia e no fornecedor, as farmácias 

do grupo SOFARMA têm a possibilidade de aceder ao stock de produtos das restantes 

farmácias através do sistema informático. Na FVR, sempre que há urgência na dispensa 

de determinado produto, é feito um pedido de empréstimo para outra farmácia. Quando 

alguma farmácia necessita de um produto existente na FVR, é feita uma venda 

institucional. O procedimento de receção e saída do produto é feito da mesma forma 

que são feitas as distribuições de produtos. 
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3.2.4. Inconformidades, Reclamações ao Fornecedor e Devoluções 

 Sempre que existe alguma inconformidade em encomendas, é efetuada uma 

reclamação ao fornecedor. Esta reclamação pode ser feita quando um produto foi 

faturado mas não enviado, quando um produto foi enviado sem ter sido encomendado, 

quando um produto foi enviado sem fatura a acompanhar, quando a embalagem está 

danificada ou não tem alguma informação obrigatória (PV, lote ou PVP quando 

aplicável), quando o produto está deteriorado ou quando o medicamento foi retirado do 

mercado. Em caso de inconformidade com o produto, procede-se à sua devolução ao 

fornecedor. No caso de extravio da fatura, esta é entregue na farmácia juntamente com 

uma encomenda feita posteriormente ao fornecedor. 

3.2.5. Armazenamento 

Após a receção das encomendas, procede-se ao seu armazenamento. Esta 

etapa é crucial para a eficiência da farmácia, uma vez que o armazenamento dos 

produtos de forma intuitiva e organizada pode poupar bastante tempo no ato da 

dispensa, além de respeitar as condições de conservação específicas.  

A FVR está equipada com ar condicionado para manter as condições ótimas de 

conservação, mantendo uma temperatura ambiente próxima dos 25ºC e condições de 

humidade apropriadas. O armazenamento dos produtos que necessitam de frio 

(insulinas, alguns colírios, vacinas, imunoderivados) é efetuado assim que a encomenda 

chega a farmácia, num frigorífico que mantém a temperatura entre os 2ºC e os 8ºC. Por 

seguirem um controlo rigoroso, os psicotrópicos e estupefacientes são armazenados 

num local reservado para os mesmos e discreto, à parte dos restantes produtos. 

O armazenamento dos produtos segue o sistema first expired, first out e first in, 

first out, que garante que os produtos que chegam primeiro à farmácia e têm PV mais 

curto são escoados primeiro, promovendo assim a rotatividade completa dos produtos. 

A maior parte dos produtos éticos está armazenada no armário de gavetas por 

ordem alfabética de nome comercial, por dosagem e por número de unidades da 

embalagem, incluindo os comprimidos, cápsulas, pomadas e cremes, transdérmicos, 

injetáveis, xaropes e soluções orais, ampolas bebíveis e carteiras de pós e granulados. 

Para acesso mais fácil e rápido, nos armários de gavetas e prateleiras junto ao balcão 

estão armazenados alguns MNSRM, as pílulas contracetivas, os produtos abrangidos 

pelo protocolo para diabetes mellitus, os analgésicos e anti-inflamatórios com maior 

rotatividade, os suplementos e os produtos de uso veterinário. Menos próximos do 

balcão e com acesso menos rápido, estão armazenados em prateleiras os produtos de 
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uso externo, os produtos íntimos, os dispositivos médicos, os colutórios, assim como 

alguns medicamentos genéricos. Na zona com que o público tem acesso direto, estão 

expostos produtos de dermocosmética, alguns suplementos, artigos de puericultura, 

produtos capilares, de podologia e de higiene oral, havendo alguns dispostos em 

lineares específicos da marca. 

Os produtos excedentes com menos rotatividade são colocados no armazém até 

que os exemplares que estão da parte da frente sejam dispensados e os produtos 

excedentes com maior rotatividade são colocados numa estante junto às prateleiras dos 

produtos de uso externo, para que seja feita uma reposição mais fácil dos mesmos. 

Todos os produtos estão guardados por ordem alfabética, exceto os expostos 

nos lineares da zona a que os utentes têm acesso. 

No início do meu estágio, foi-me proposta a organização de alguns produtos no 

seu local de armazenamento, tarefa que considerei importante para um contacto inicial 

com os produtos existentes na farmácia. 

3.2.6. Controlo de prazos de validade 

A dispensa de medicamentos é segura se estes estiverem dentro do PV, já que 

após expirado o PV, o teor em substância ativa decresce cerca de 10%. Deste modo, o 

controlo de PV é crucial para garantir a segurança, eficácia e qualidade dos 

medicamentos dispensados, assim como o profissionalismo da farmácia e dos 

profissionais que nela trabalham. 

 Na FVR, o controlo de PV é feito mensalmente. Aquando da entrada em stock 

de um produto na farmácia, é inserido no sistema o seu PV durante da receção da 

encomenda. Assim, o PV dos medicamentos está informatizado, o que facilita bastante 

o seu controlo. Para conferência de PV, é gerada uma lista pelo sistema informático que 

inclui todos os produtos cujo PV expira dentro de dois meses ou que já estão fora de 

validade. Posteriormente, verifica-se fisicamente a validade dos produtos indicados na 

lista e reservam-se à parte aqueles que irão expirar ou estão fora de validade, anotando 

o PV mais baixo do produto que fica na farmácia para atualização do sistema 

informático. 

 Os produtos que ficaram reservados são então devolvidos ao fornecedor ou 

laboratório, juntamente com a respetiva nota de devolução. O fornecedor ou laboratório 

pode proceder de três formas assim que recebe o produto, enviando uma nota de crédito 

correspondente ao valor do produto, enviando outro produto com PV mais longo ou não 
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considerando a nota de devolução. Se acontecer o último caso, a farmácia efetua 

quebra do produto assumindo o prejuízo. 

4. Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos é a atividade farmacêutica que envolve mais 

interação com o doente ou com os responsáveis pelos cuidados do doente. Neste 

aspeto, o farmacêutico tem uma função especialmente importante, não só na venda do 

medicamento, mas também no conhecimento do quadro patológico, na prestação de 

serviços e na partilha de informação essencial para o bom uso e eficácia do 

medicamento. 

O ato de dispensa pressupõe tanto os MSRM como os MNSRM. Os primeiros 

correspondem à maior parte dos produtos vendidos na farmácia e, de acordo com o DL 

nº 176/2006, de 30 de agosto, são todos aqueles que possam constituir um risco para a 

saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se 

destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; possam constituir um risco, 

direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; se destinem a ser administrados por via 

parentérica (8). Deste modo, o papel do farmacêutico é fundamental para que se 

cumpram todas as exigências de segurança e eficácia referentes ao uso do 

medicamento. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de assistir, durante cerca de três 

semanas, a uma série de atos de dispensa de medicamentos pelos profissionais da 

farmácia, antes de me ser indicado para fazer atendimento ao balcão sozinha. 

Considero fundamental este processo de interação gradual com o utente, para ter 

consciência da necessidade de prestação de todos os serviços e partilha de informações 

e para adequação da abordagem relativamente a cada situação específica que apareça 

na farmácia. 

4.1. Receitas médicas 

 A receita médica é a ferramenta que permite a dispensa dos MSRM. Atualmente, 

existe obrigatoriedade de emissão de receitas pela forma informática, de acordo com a 

Portaria 137-A/2012, de 11 de Maio, pelo que as receitas emitidas pela forma manual, 

se restringem às exceções legais de falência informática, inadaptação do prescritor, 
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prescrição no domicílio e até 40 receitas por mês (9). A exceção deve estar devidamente 

assinalada nas receitas manuais. 

 Existem receitas renováveis e receitas não renováveis. As primeiras são 

utilizadas em prescrições de medicação crónica ou em situações em que é necessário 

o seu uso prolongado, para que os doentes possam adquirir a medicação à medida das 

suas necessidades sem que necessitem de visita ao médico apenas para obtenção de 

novas receitas. Estas receitas têm 3 vias que podem ser adquiridas em separado, com 

a validade de 6 meses. As receitas não renováveis têm uma única via e a sua validade 

é de 30 dias. 

 Atualmente, os medicamentos são prescritos por Denominação Comum 

Internacional (DCI), à exceção da prescrição individualizada de medicamentos de marca 

para os quais não existe medicamento genérico ou só existem similares e prescrição 

individualizada de medicamento com justificação técnica. Cada prescrição por DCI tem 

um código criado pelo INFARMED, designado Código Nacional para a Prescrição 

Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), que apresenta 9 dígitos e código de barras 

correspondente e agrupa pelo menos as seguintes características: princípio ativo, 

dosagem, forma farmacêutica e número de unidades. 

 De acordo com as regras de prescrição, existem exceções que permitem ao 

médico contornar o sistema de prescrição por DCI em três situações: exceção a) 

medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; exceção b) reação adversa 

prévia; exceção c) continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

 Através do Despacho nº 15700/2012, de 1 de abril de 2013, surgiram alterações 

no talão de faturação no verso da receita, tanto manual como informática: 

 - Independentemente de exercer ou não direito de opção, existe uma única 

assinatura do doente que confirma em simultâneo os medicamentos que lhe foram 

dispensados; 

- Se algum dos medicamentos prescritos apresentar exceção c) continuidade de 

tratamento superior a 28 dias, o sistema informático deverá imprimir a frase “Exerci o 

direito de opção por medicamento mais barato que o prescrito para continuidade 

terapêutica de tratamento superior a 28 dias”, com a referência do respetivo 

medicamento dispensado; 

- No caso de o medicamento dispensado apresentar PVP superior ao 5º mais 

barato, o sistema informático imprime a frase “Exerci o direito de opção para o 
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medicamento com preço superior ao 5º mais barato” com a referência do respetivo 

medicamento dispensado; 

- Se nenhum dos medicamentos prescritos apresentar grupo homogéneo, não é 

impressa nenhuma frase relativa ao direito de opção (10). 

4.2. Comparticipações 

 A comparticipação dos medicamentos em Portugal é efetuada por diferentes 

entidades que assumem parte do custo do medicamento, sendo o restante valor 

suportado pelo utente (11). No caso de a comparticipação ter dupla assistência, a receita 

contém indicação de uma das entidades da comparticipação e o utente apresenta o 

cartão correspondente à segunda entidade. 

 No regime geral de comparticipação pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS), a 

percentagem do custo do medicamento assumida pelo Estado vem de acordo com os 

seguintes escalões: escalão A – 90%; escalão B – 69%; escalão C – 37%; escalão D – 

15%. O escalão de comparticipação do medicamento é determinado pelo grupo ou 

subgrupo farmacêutico. 

 No caso do regime especial de comparticipação, este pode ser aplicado a 

beneficiários pensionistas com rendimento total anual não superior a 14 ordenados 

mínimos nacionais, ou em determinadas patologias, como é o caso de lúpus, doença de 

Alzheimer, doença inflamatória intestinal, psoríase, infertilidade, entre outros. Quando 

aplicado a beneficiários, a receita deve conter a letra R e, quando aplicado a patologias, 

o prescritor indica o número da portaria associado à patologia na receita. O regime 

especial compreende comparticipação acrescida de 5% ao escalão A e 15% aos 

restantes escalões. 

4.3. Vendas 

O sistema informático permite efetuar venda sem receita, venda com receita e 

venda suspensa de medicamentos.  

A venda suspensa é útil quando algum utente não necessita de todos os 

medicamentos prescritos na receita. No momento em que apresenta a receita, o utente 

indica aquele(s) medicamento(s) que pretende levantar na altura, efetua-se uma venda 

suspensa com desconto da comparticipação e a receita fica arquivada na farmácia 

acompanhada do talão da venda suspensa. Mais tarde, se o utente desejar levantar os 

restantes medicamentos prescritos, chama-se a venda suspensa feita anteriormente e 

regulariza-se a venda com a receita.  
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Na FVR, a receita é mantida na farmácia até ao fim do mês em que se fez a 

venda suspensa, uma vez que é a única forma de garantir que não há alteração dos 

parâmetros de venda, nomeadamente os preços dos produtos. 

 

4.3.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

 Como já referi anteriormente, a dispensa de MSRM requer a receita com a 

prescrição de tais medicamentos. Aquando da apresentação da receita, é necessário 

verificar se a receita contém todas as condições para ser validada: número da receita, 

identificação do médico prescritor (nome, especialidade, nº da cédula profissional e 

vinheta ou código indicativo), dados do utente, identificação do(s) medicamento(s) por 

DCI ou por marca, posologia e duração do tratamento, entidade de comparticipação, 

indicação de regime especial quando aplicável, prazo de validade e assinatura do 

médico prescritor. No caso de receita manual, não devem existir rasuras ou, no caso de 

existirem, devem estar devidamente rubricadas pelo médico, deve ter assinalada a 

exceção legal e tem de estar escrita pela mesma caneta de cor preta ou azul. 

 Após verificar se a receita é válida, o farmacêutico deve prestar atenção aos 

fármacos prescritos, analisar potenciais interações com outros medicamentos ou 

alimentos, verificar se a dosagem, via de administração, posologia e frequência são 

adequados e questionar o utente se já tomou algum dos medicamentos anteriormente. 

O farmacêutico deve ainda informar sobre a existência de medicamentos genéricos e 

medicamentos de marca e perguntar qual pretende. No caso de preferir medicamento 

genérico deve abordar o utente a fim de selecionar o laboratório pretendido. 

 Sempre que suscite alguma dúvida, o farmacêutico pode recorrer à bibliografia 

científica disponível na farmácia ou até mesmo contactar o médico prescritor. No caso 

de a dúvida se relacionar com a possibilidade da receita não ser válida, pode contactar 

o Centro de Conferência de Faturação ou a Associação Portuguesa de Farmácias. 

 O passo seguinte é a venda através do sistema informático. Para isso, faz-se a 

leitura dos códigos dos produtos, introduz-se o código referente à comparticipação 

indicada na receita e seleciona-se a existência de exceções a), b) ou c), se for o caso. 

Se houver mais do que uma entidade de comparticipação, é necessário fazer uma cópia 

da receita, imprimindo no lado esquerdo do verso o cartão correspondente ao organismo 

de comparticipação. Em seguida, o sistema indica qual o valor total a pagar. 

 O DL nº 87-A/2014, de 13 de maio, prevê que os produtos que contenham 

marcado na embalagem um PVP diferente do PVP autorizado, têm de ser escoados até 
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ao fim de julho de 2014. Deste modo, no ato da dispensa é necessário ter especial 

atenção se o PVP faturado está atualizado para o PVP autorizado (12).  

 Antes de fechar a venda, é importante conferir sempre se os códigos dos 

medicamentos que foram lidos (CNP ou CNPEM) correspondem aos códigos indicados 

na receita. Durante o meu estágio, foi-me ensinado este método para evitar erros de 

dispensa devidos a distração.  

. No verso da receita é impresso o talão de faturação, que inclui o nome da 

farmácia, o operador responsável pela faturação da receita, o código correspondente à 

entidade de comparticipação, a data de dispensa, o lote e o número da receita, os 

códigos de barras dos medicamentos dispensados, o valor de comparticipação para 

cada um e o valor total a pagar pelo utente. Nesta etapa, é solicitada a assinatura do 

utente comprovativa da dispensa, sendo que quando o utente não sabe assinar, o 

farmacêutico indica essa menção. Após a dispensa, o verso da receita é carimbado e 

assinado pelo farmacêutico. 

O ato de dispensa de medicamentos exige especial atenção e rigor, uma vez 

que qualquer erro ou distração pode implicar riscos para o doente, por enganos na 

dosagem, na forma farmacêutica, entre outros. É crucial garantir que, assim que o utente 

sai da farmácia, tem todas as informações fundamentais para o uso do medicamento de 

forma segura e eficaz, se necessário em suporte escrito.  

4.3.2. Aconselhamento farmacêutico 

 A dispensa de qualquer medicamento deve ser sempre acompanhada do seu 

aconselhamento, o mais completo possível. Devem ser esclarecidas todas as dúvidas 

do utente, prestados conselhos e partilhada toda a informação relevante para cada 

problema, no que diz respeito à indicação dos medicamentos, finalidade, posologia, 

cuidados a ter, altura do dia em que deve ser tomado e existência de reações adversas. 

 Durante o meu estágio, entendi a necessidade de adaptação a cada situação no 

que toca ao tipo de abordagem. A grande maioria das pessoas vem à farmácia à procura 

de atenção especial, devido às debilitações provocadas pela doença. É fundamental 

adequar o diálogo ao nível sociocultural e às características de personalidade do utente, 

tentando sempre utilizar formas de motivar para implementar saúde naquele indivíduo. 

4.3.3. Medicamentos genéricos 

 É designado de medicamento genérico, o “medicamento com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 
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farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade adequados” (8).  

 A introdução de medicamentos genéricos no mercado trouxe alterações no que 

toca à sua dispensa. A obrigatoriedade de prescrição por DCI permite ao utente decidir, 

no ato da dispensa, qual a marca ou laboratório do medicamento que pretende levar. 

Sempre que há indicação de exceção a) ou b) na receita, o único medicamento 

dispensado é aquele que vem na receita. Quando há indicação de exceção c), o utente 

pode optar pelo medicamento prescrito ou por um medicamento com custo inferior ao 

prescrito. 

 Os medicamentos genéricos têm a grande vantagem de ter um custo económico 

inferior aos medicamentos de marca, o que facilita o acesso aos medicamentos de 

doentes de classes socioeconómicas inferiores ou polimedicados. Durante o estágio, 

deparei-me com situações problemáticas em que o utente estava a tomar dois 

medicamentos genéricos equivalentes de laboratórios diferentes, pensando que eram 

medicamentos diferentes. Confusões como esta levam a erros de sobredosagem, 

pondo em risco a saúde do doente. Estes problemas podem ser evitados perguntando 

qual o laboratório do medicamento que tomou anteriormente ou esclarecendo o utente 

acerca da similaridade do medicamento genérico relativamente ao que levou 

anteriormente. 

4.4. Medicamentos e produtos sujeitos a legislação especial 

4.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Devido à sua ação no sistema nervoso central, os psicotrópicos e 

estupefacientes requerem um controlo muito rigoroso, por provocarem tolerância e 

dependência física e psicológica e por poderem ser usados com fins criminosos. Estes 

medicamentos estão indicados nas tabelas I e II anexas ao DL nº 15/93, de 22 de 

janeiro, ou no nº 1 do artigo 86º do Decreto-Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro 

(13,14). 

Estes medicamentos têm obrigatoriamente de ser prescritos em receitas 

isoladas, podendo ser prescritas no máximo 4 embalagens do mesmo medicamento. A 

sua dispensa obedece às mesmas regras dos restantes MSRM, contudo é necessária 

a apresentação de vários dados de preenchimento obrigatório: nome completo do 

adquirente, número do cartão de cidadão ou bilhete de identidade, data de emissão do 

mesmo, data de nascimento, registo do número da receita e dados do médico prescritor 

e morada do utente.  
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A venda de medicamentos desta categoria requer um controlo rigoroso e é 

supervisionada pelo INFARMED. Até ao 8º dia do segundo mês seguinte à dispensa, a 

farmácia tem de enviar ao INFARMED a listagem de todas as receitas com os dados do 

adquirente. O triplicado é arquivado na farmácia durante 3 anos. 

Quando é feita a receção deste tipo de medicação, estes vêm juntamente com 

uma requisição em duplicado. A requisição original fica arquivada na farmácia durante 

um período de 3 anos e a cópia é carimbada e assinada pelo diretor técnico e enviada 

ao fornecedor, comprovando a receção na farmácia. 

4.4.2. Protocolo da diabetes 

Na tentativa de diminuir a incidência da diabetes mellitus e reduzir as suas 

consequências em Portugal, criou-se o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Diabetes. Estes medicamentos têm obrigatoriamente de ser prescritos em receitas 

isoladas, sendo que a sua prescrição e dispensa seguem as mesmas regras dos 

restantes MSRM (11). 

4.5. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica e 

automedicação 

 Entende-se por automedicação a utilização de MNSRM de forma responsável, 

sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem 

gravidade com assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde. 

As situações a que se destina a automedicação estão indicadas no Despacho nº 

17690/2007, de 23 de julho (15). Os MNSRM não são comparticipados, pelo que o seu 

PVP não está estabelecido pelo INFARMED, tendo por isso uma margem de lucro 

variável. 

 Os MNSRM têm a grande vantagem de possibilitar ao doente um tratamento sem 

ter de recorrer a uma consulta médica, diminuindo assim a afluência a hospitais e 

centros de saúde. No entanto, a automedicação pode comportar riscos para o doente, 

pelo que o uso destes medicamentos não deve ser indiscriminado e não dispensa o 

aconselhamento de um profissional de saúde, tendo o farmacêutico um papel 

importantíssimo neste tópico. 

 Sempre que um utente pretenda um MNSRM, o farmacêutico deve abordá-lo a 

fim de entender se é o medicamento mais adequado à situação. No ato da dispensa, 

devem ser prestados todos os serviços de aconselhamento, tais como indicação, 

posologia, modo de utilização, via de administração e possíveis reações adversas. 
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 No meu período de estágio, deparei-me com várias situações de uso 

indiscriminado e, em muitos casos, inadequado de medicamentos, nomeadamente de 

medicamentos que causavam interação com outros medicamentos que o utente já 

tomava. Nestas situações, agi no sentido de alterar para uma terapia mais indicada para 

o caso. Deve-se sempre salientar que, em caso de persistência ou agravamento dos 

sintomas após o período de tratamento previsto, o utente deve marcar uma consulta 

médica, uma vez que poderá tratar-se de uma condição diferente da prevista. 

5. Conferência de receituário e faturação 

A dispensa de MSRM constitui a maior parte dos medicamentos vendidos na 

farmácia, sendo que apenas uma parte do custo é assumida pelo utente e a restante 

parte é respeitante à comparticipação. O valor da comparticipação não é imediatamente 

recebido na farmácia, pelo que é necessário garantir a inexistência de erros de 

aviamento patentes e cumprir um conjunto de procedimentos para que o valor seja 

reembolsado pelas entidades de comparticipação. 

É neste aspeto que a conferência de receituário pelo farmacêutico tem um papel 

de particular destaque, na deteção de erros durante o aviamento, relacionados com a 

prescrição ou com a dispensa. Na FVR, o receituário é conferido três vezes: no 

momento a seguir ao aviamento para permitir a correção de algum possível erro 

enquanto o utente ainda está na farmácia; as duas últimas conferências são feitas por 

mais dois farmacêuticos, preferencialmente diferentes para cada vez. 

Durante a conferência, o receituário é organizado por entidades de 

comparticipação e por lotes. Cada lote tem de estar completo por 30 receitas ordenadas, 

à exceção do último lote, e a acompanhar é impresso um verbete de identificação de 

lotes. No final de cada mês, são fechados os lotes do receituário, é emitida a faturação 

e faz-se chegar às entidades os lotes devidamente organizados com o respetivo 

verbete, acompanhados do resumo da relação de lotes e da fatura mensal de 

medicamentos. Este último documento indica o valor total a ser pago pela entidade de 

comparticipação. 

Após serem enviados todos os documentos e receituário, as entidades fazem a 

sua conferência. Caso se verifiquem irregularidades, as receitas que contêm erros são 

devolvidas, acompanhadas da devida justificação do erro. Quando tal acontece, a 

receita é analisada novamente na farmácia a fim de verificar se há possibilidade de ser 

corrigida e incluída na faturação do mês seguinte. Se isto não for possível, a farmácia 

assume o prejuízo da perda da comparticipação. 
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6. Dispensa de outros produtos 

6.1. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

De acordo com o DL nº 189/2008, de 24 de setembro, os produtos cosméticos e 

de higiene corporal são definidos como qualquer substância ou preparação destinada a 

ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente a epiderme, sistema piloso e capilar, unas, lábios, órgãos genitais, 

externos, ou com os dentes e mucosas bocais, com a finalidade, exclusiva ou principal, 

de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de 

corrigir os odores corporais (16). É de salientar que estes produtos não estão sujeitos a 

PVP fixo, pelo que continuem uma fonte de lucro muito conveniente para a farmácia. 

Estes produtos são diferentes dos produtos de dermofarmácia na medida em que os 

últimos compreendem um conjunto de MSRM passíveis de comparticipação que têm 

propriedades curativas. 

 A FVR dispõe de um vasto leque de marcas, linhas e produtos pertencentes a 

esta categoria pelo que é fundamental que o farmacêutico possua todos os 

conhecimentos relacionados com as patologias, com a marca e especificações dos 

produtos e com a galénica. Este conhecimento é essencial no ato do aconselhamento, 

dado que a farmácia é muitas vezes o primeiro local que os utentes consultam a pedir 

esclarecimentos sobre determinado problema de saúde antes de recorrerem à consulta 

médica. É por este motivo que o farmacêutico deve estar à altura das exigências de 

cada utente. 

 Na FVR assisti a algumas formações prestadas por delegados de informação de 

produtos das marcas indicadas no ítem 8., a fim de promover o meu conhecimento sobre 

os mesmos. Considero que esta oportunidade é uma mais-valia para o farmacêutico 

ficar a conhecer todas as especificações dos produtos, e assim ser capaz de os 

aconselhar e de fornecer todas as informações sobre eles. 

6.2. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

É designado medicamento veterinário, “toda a substância ou composição que 

possui propriedades curativas ou preventivas das doenças e sintomas do animal, com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas 

funções orgânicas” (17). 

Esta categoria possui tanto MNSRM como MSRM, sendo que, de acordo com o 

DL nº 184/97, de 26 de julho e o DL nº 175/2005, de 25 de outubro, os MSRM são todos 
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aqueles que; constem na tabela publicada na legislação, apresentem na embalagem a 

menção ”Só pode ser vendido mediante receita médica”; estejam sujeitos à dispensa ou 

controlo oficial por conterem substâncias psicotrópicas e estupefacientes; estejam 

sujeitos a precauções pelo médico veterinário para evitar riscos para o animal, para o 

humano, para a saúde pública e para o ambiente; se destinem a tratamentos que 

requerem diagnóstico prévio ou cuja utilização possa comprometer o diagnóstico ou 

ação terapêutica anterior ou ainda interferir entre eles; contenham uma substância ativa 

cuja utilização é utilizada há menos de cinco anos (17,18).  

 Os medicamentos veterinários têm alguma expressão na farmácia, 

principalmente ao nível dos desparasitantes internos e externos, anticoncecionais, 

antibióticos, antieméticos, entre outros. A FVR possui um leque variado de produtos 

veterinários, incluindo suplementos vitamínicos e produtos de higiene. Estes produtos 

estão armazenados num local próprio para os mesmos e separados dos medicamentos 

de uso humano. A embalagem destes produtos contém expressa em fundo verde a 

indicação de “Produto veterinário” para evitar confusão. 

 A dispensa destes produtos é feita à semelhança dos produtos de uso humano, 

sendo exigido ao farmacêutico o fornecimento de toda a informação sobre indicação e 

posologia. 

6.3. Dispositivos médicos 

 Os dispositivos médicos “são destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados 

para fins comuns aos dos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma 

doença. Devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se traduzem em 

ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, por isto se distinguindo dos 

medicamentos” (19). 

 Na FVR, os produtos desta categoria mais solicitados são as tiras de teste, as 

lancetas, os termómetros, as luvas de exame, os dispositivos de penso, os sacos de 

urina e colostomia, as meias de compressão e alguns produtos de emagrecimento. 

6.4. Suplementos alimentares e fitoterápicos 

 Os produtos fitoterápicos são feitos a partir de plantas medicinais com o fim de 

prevenir e tratar doenças ou utilizados em tratamento complementar a outras 

terapêuticas. Estes produtos de origem natural podem ser benéficos mas o seu uso 

indiscriminado pode também comportar riscos para quem os utiliza. Infelizmente, existe 

a ideia de que o que é natural é bom e não faz mal à saúde. Este dogma nem sempre 

se verifica, uma vez que muitos dos produtos naturais de venda livre apresentam risco 
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de interação com outros medicamentos. É neste aspeto que o farmacêutico tem um 

papel preponderante durante o ato da dispensa, dado que muitos dos utentes que vêm 

à farmácia à procura de produtos fitoterápicos nunca receberam informação adequada 

de um profissional de saúde. Na FVR, os produtos fitoterápicos mais solicitados são os 

laxantes, os calmantes e os chás. 

 Em relação aos suplementos alimentares, a sua procura é bastante elevada, 

principalmente daqueles que se destinam à fadiga física e mental, ao aumento da 

concentração e memória e ao emagrecimento. Tal como acontece com os produtos 

fitoterápicos, sendo produtos de venda livre, não dispensam o aconselhamento 

adequado por parte do farmacêutico no que toca à posologia e ao enquadramento 

destes como complemento de um estilo de vida saudável, nunca sendo substituintes de 

uma alimentação equilibrada e adequada. 

 A introdução no mercado destes produtos apenas exige uma notificação à 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária, sem que haja o controlo rigoroso a que 

estão sujeitos os outros medicamentos (20). Apenas os suplementos de emagrecimento 

e de melhoria do desempenho sexual têm controlo por parte do Infarmed  (21). Por este 

motivo, muitos dos produtos vendidos podem não ter a eficácia, segurança e qualidade 

(especialmente em termos de interações e contraindicações) que deveriam ter, pelo que 

o farmacêutico tem um papel importante na sua seleção e aconselhamento ao doente. 

6.5. Produtos de puericultura e obstetrícia 

A FVR oferece um conjunto de referências de produtos de puericultura e 

obstetrícia, destinados a esta subpopulação com necessidades e características 

específicas. Estão incluídos nesta categoria as chupetas, os biberões, as tetinas, as 

fraldas, o soro fisiológico e os aspiradores nasais para bebés. Existem ainda uma 

variedade de produtos para a mãe, nomeadamente as cintas pré e pós-parto e os 

produtos que se destinam à amamentação. 

6.6. Produtos homeopáticos 

 Os produtos homeopáticos começam a ter alguma expressão na FVR e, na sua 

maioria, são utilizados pelos utentes em automedicação, o que exige aconselhamento 

farmacêutico. Entre os produtos homeopáticos mais solicitados estão os xaropes 

antitússicos e os cremes para queimaduras, picadas de inseto e alívio de irritações. 
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7. Serviços 

 A FVR pratica uma série de serviços aos seus utentes, com o intuito de facilitar 

o controlo de determinados problemas de saúde e a promoção da saúde. Estes serviços 

ocorrem no gabinete de atendimento, onde estão os materiais necessários para a 

prestação dos mesmos. O facto de serem feitos num local mais privado é um privilégio 

para a interação entre o farmacêutico e o doente.  

7.1. Pressão arterial e pulsação 

 A determinação da pressão arterial e pulsação é o serviço mais solicitado na 

FVR e é geralmente pedido por doentes que fazem medicação controlo da pressão 

arterial, por pessoas que vão ajustar a medicação e por isso o médico manda fazer a 

medição com frequência antes de fazer esse ajuste, por pessoas que apresentam 

sintomas como tonturas ou dores de cabeça ou simplesmente porque querem saber 

qual o valor da sua pressão arterial. A determinação é feita através de um tensiómetro 

automático que indica o valor da pressão sistólica, diastólica e pulsação.  

Os valores de referência ideais para a pressão arterial rondam os 120/80 mmHg. 

Durante a determinação da pressão arterial, surgiram casos em que os valores estavam 

elevados. Nestes casos, é necessário estabelecer um diálogo com o utente a fim de 

perceber a razão do valor. Nesta altura é também pertinente aconselhar sobre a 

mudança de hábitos que tornem o estilo de vida mais saudável. Quando parecer um 

caso mais grave, o utente deve ser encaminhado para o médico. Em qualquer situação, 

o farmacêutico deve falar sempre em tom moderado de modo a não alarmar o doente, 

ao mesmo tempo que o informa das medidas que deve tomar para que os valores 

reduzam. 

Por último, falta referir que podem existir alterações de valores devido ao 

nervosismo de estarem a ser vistos por um profissional de saúde (síndrome da bata 

branca) ou por não terem descansado o suficiente antes da determinação.  

Este serviço era-me solicitado diariamente e no momento da determinação, 

aproveitei para aconselhar acerca da importância dos hábitos de saúde e promover a 

adesão à terapêutica para melhoria dos resultados. 

7.2. Colesterol e triglicerídeos 

 A determinação do colesterol e triglicerídeos é outro serviço bastante solicitado 

na FVR. Esta medição é feita em jejum, através de um aparelho que requer a recolha 
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de uma pequena quantidade de sangue. Os valores de referência para o colesterol são 

<190 mg/dL e para os triglicerídeos <150 mg/dL 

7.3. Glicémia 

 A determinação da glicémia é geralmente pedido por utentes que querem fazer 

o controlo e o despiste da diabetes mellitus, assim como o controlo da eficácia dos 

medicamentos utilizados para a mesma. Os valores de referência normais em jejum são 

de 70 a 100 mg/dL e pós-pandriais de 70 a 140 mg/dL. 

7.4. Análise à urina 

 A FVR adquiriu recentemente um aparelho semiautomático para análise da 

urina. Este aparelho permite o despiste de problemas, como infeções urinárias, 

problemas renais e hepáticos. No âmbito da farmácia comunitária, esta análise tem 

particular interesse quando há suspeita de infeção urinária. Nestes casos, o utente é 

convidado a fazer a análise e se der positivo a algum dos parâmetros indicativos de 

infeção urinária (bacteriúria e nitratos), é encaminhado para o médico. Se der negativo, 

o utente fica a saber que não tem infeção urinária, podendo tratar-se de outro problema 

que, se persistir, terá de ser visto pelo médico. Este teste também é útil quando um 

utente já teve previamente uma infeção e, tendo sido medicado, quer saber se esta já 

está tratada. 

7.5. Administração de injetáveis 

 A FVR possui dois profissionais habilitados para administração de injetáveis. 

Este serviço é maioritariamente solicitado por pessoas que vêm à farmácia aviar anti-

inflamatórios. 

7.6. Rastreios e promoção da saúde 

 A farmácia comunitária tende cada vez mais a tornar-se um local de promoção 

da saúde, e não apenas um sítio onde se vai quando se está doente.  

 A FVR possui rastreios periódicos e gratuitos feitos por especialistas das áreas 

capilar, de podologia e insuficiência venosa, entre outros. Nestes rastreios, é feito o 

diagnóstico de problemas de saúde e aconselhadas medidas para a sua minimização. 

 O programa Valormed também está ao dispor dos utentes, dando-lhes a 

oportunidade de depositar os medicamentos que têm em casa e já não são utilizados 

num contentor adequado. Esporadicamente, existem também campanhas de recolha de 

radiografias. Como estas campanhas são periódicas, os utentes deixam na farmácia as 
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radiografias usadas que já não necessitam, estas são guardadas num saco destinado a 

esse fim e levantadas na altura em que se realizar a próxima campanha. 

 

8. Formações 

A FVR prima pela qualificação e competência dos seus profissionais. Assim, os 

mesmos participam com frequência em formações das várias marcas e laboratórios, a 

fim de estarem familiarizados com os produtos de venda na farmácia e com patologias 

particulares. Estas formações são feitas em horário laboral e pós-laboral. 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de assistir a formações das diferentes 

marcas e laboratórios, nomeadamente AVÈNE®, ELANCYL®, A-DERMA®, KLORANE®, 

COUVRANCE®, PHARMA-NORD® e BIOACTIVO®, FRONTLINE, PFIZER®, 

GLAXOSMITHKLINE®, entre outros. 

9. Conclusão 

 Chegado o fim deste estágio curricular, posso afirmar que o farmacêutico 

desempenha um papel de extrema importância na farmácia comunitária. No início do 

meu estágio deparei-me com uma realidade que em pouco coincide com expectativas 

que vamos desenvolvendo ao longo do curso. Esta etapa do meu percurso permitiu-me 

adquirir competências novas e exigiu a minha adaptação a um meio totalmente novo, o 

que tornou o meu estágio muito dinâmico e interessante.   

O farmacêutico é o profissional que dispensa os medicamentos, mas é também 

muitas das vezes o confidente e amigo que ouve os problemas pessoais dos utentes e 

que atua no sentido de promover a saúde pública. Estas características atribuem a esta 

profissão uma responsabilidade acrescida de intervenção não só na saúde mas também 

na qualidade de vida em Portugal.  

No meu estágio na FVR, estive durante cerca de três semanas a trabalhar na 

zona de armazenamento, a dar entrada de produtos, a assistir a algumas formações, a 

conferir receitas e a fazer alguns serviços, como a pulsação e os testes bioquímicos. 

Estas três semanas foram muito importantes para me familiarizar com os produtos e 

serviços prestados pela farmácia e com a dispensa com receita médica, antes de fazer 

atendimento ao balcão. Após as três semanas de estágio, comecei a fazer atendimento 

ao balcão, momento que coincidiu com a renovação da FVR, pelo que tive a 
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oportunidade de passar a maior parte do tempo ao balcão. No final da renovação, estava 

apta a aperfeiçoar o meu desempenho em quase todas as tarefas. 

Posso concluir que, nestes seis meses, evoluí bastante a nível pessoal e 

profissional. Com a experiência fui ganhando mais confiança e adquiri capacidades que 

não se aprendem durante o resto do curso. Fui também desenvolvendo uma relação de 

proximidade com alguns utentes, que reconheciam o valor do meu trabalho e gostavam 

do meu atendimento, o que tornou esta experiência ainda mais gratificante. Tive também 

o privilégio de ver a farmácia ser remodelada e foi enriquecedor assistir ao seu 

crescimento. 

Por fim, resta-me renovar os meus agradecimentos à equipa que me orientou 

durante o meu estágio. Sinto-me muito satisfeita com a equipa que me acolheu, não só 

pelos conhecimentos que me transmitiu mas também pela relação de amizade que se 

foi criando. Durante estes meses, cada um dos profissionais da FVR contribuiu para o 

meu crescimento e aprendizagem, incutindo em mim a capacidade de trabalho em 

equipa e dedicação, e motivando-me a ser tão boa profissional quanto eles. 

 

PARTE II 

Casos de estudo 

 O mercado da farmácia comunitária atravessa um período de elevada 

concorrência. Os medicamentos éticos, apesar de constituírem a maior parte dos 

produtos vendidos, trazem cada vez menos lucro para as farmácias. Assim, os MNSRM 

representam uma grande oportunidade para que as farmácias melhorem a sua 

rentabilidade económica (22). 

 O marketing é atualmente uma valência fundamental que as empresas dispõem 

para aumentar a sua atratividade e notoriedade junto dos seus potenciais clientes (23). 

Este termo relaciona-se com a escolha de mercados-alvo e da captação, manutenção 

e fidelização de clientes pela criação, da entrega e da comunicação de um valor superior 

para o cliente (24). Na ótica da farmácia enquanto empresa, o marketing pode ser 

aplicado como instrumento de trabalho para auxiliar o farmacêutico na prestação da 

atenção farmacêutica, como ferramenta para a melhoria do atendimento à população, 

não devendo ser usado como maneira de ludibriar pessoas menos informadas (25). Neste 

sentido, apesar de agir no sentido de contribuir para o crescimento financeiro da 
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farmácia, o farmacêutico deve pôr o bem dos indivíduos à frente dos seus interesses 

pessoais ou comerciais (26). 

 Este ano, na unidade curricular Estágio, foi pela primeira vez proposta a 

realização de atividades em que há intervenção mais ativa do estagiário na relação 

farmácia-utente (27). Analisando em que medida é que poderia intervir de forma útil tanto 

para a farmácia como para o utente, decidi promover alguns produtos e serviços, tendo 

presente o conceito de marketing e recorrendo à publicidade como meios para o fazer. 

Resolvi planear um “kit de emagrecimento” para impulsionar a venda de alguns 

MNSRM, um “kit de viagem” para implementar a “venda cruzada” de alguns produtos, e 

promovi um recente serviço na farmácia de análise da urina. 

 

1. Kit de Emagrecimento 

1.1. Enquadramento 

 Chegada a época balnear, surgem as preocupações com o corpo e beleza. 

Numa sociedade cada vez mais crítica e com interesse na estética, muitas das ideias 

que se têm como dogmas não correspondem à realidade e cabe, por isso, ao 

farmacêutico desmistificar certos hábitos e métodos que se têm como saudáveis e que 

podem não o ser. 

A ideia de fazer um kit de emagrecimento surgiu da procura de informação por 

parte dos clientes da farmácia junto do farmacêutico e da necessidade em criar 

oportunidades de venda de MNSRM. Muitos deles já vinham com uma ideia préformada 

do que vinham comprar, por sugestão de amigos ou familiares, ou devido a publicidade, 

mesmo que essa não fosse a opção mais adequada. Quando um indivíduo deseja 

melhorar o seu aspeto físico, esta mudança pode ser feita a vários níveis, sendo que 

para cada um, existe um tratamento específico adequado. Assim, cabe ao farmacêutico 

entender as necessidades do utente, informá-lo sobre o problema que está a originar o 

que lhe é visível aos olhos, e indicar os hábitos de saúde e os produtos que pode utilizar 

para atuar nesse sentido. 

Uma vez que o corpo é um tema muito pessoal, o utente nem sempre tem 

proximidade suficiente com o farmacêutico para o questionar acerca das suas dúvidas. 

Devido a este facto, elaborei um panfleto (anexo 2) com informações sobre cada 

problema relacionado com o emagrecimento e gordura. O kit foi desenhado de forma 

apelativa para encorajar os utentes a falar sobre o assunto e pedir conselhos, ainda que 

tivessem uma ideia preconcebida. Por último, elaborei o guia de aconselhamento (anexo 



 

 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO – FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

25 

3) dos produtos incluídos no kit, para facilitar o aconselhamento aos colaboradores da 

farmácia. 

1.2. Desenvolvimento 

1.2.1.  Emagrecimento e Saúde 

O excesso de peso tem sido uma preocupação, principalmente devido à sua 

relação com outras doenças crónicas e com o risco de morte (28). Além deste aspeto, as 

pessoas com excesso de peso sofrem de descriminação e estigma por causa da sua 

aparência numa cultura que valoriza excessivamente um protótipo de beleza associada 

à magreza, limitando assim as oportunidades sociais e profissionais das pessoas com 

este perfil (29). 

 Apesar do interesse científico e da criação de um conjunto de estratégias e 

objetivos para prevenção da obesidade e doenças crónicas proposta pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (30), a obesidade tem aumentado a nível mundial. A taxa de 

prevalência de pessoas acima dos 18 anos com excesso de peso em Portugal é de mais 

de 53%, sendo que cerca de 14% deste valor refere-se a casos de obesidade (31). 

1.2.1.1. Obesidade e excesso de peso 

 A obesidade é atualmente reconhecida como uma doença crónica grave. O 

excesso de peso e a obesidade são definidos como uma acumulação de gordura 

anormal ou excessivo que apresenta riscos para a saúde.  

O excesso de peso e a obesidade são os principais fatores de risco para um 

conjunto de doenças crónicas, incluindo diabetes, doenças cardiovasculares e cancro 

(32). Apesar de ser considerado um problema apenas em países desenvolvidos, o 

excesso de peso e a obesidade encontram-se também em ascensão em países com 

economia baixa e média, especialmente em ambientes urbanos (33). 

1.2.1.2. Índice de Massa Corporal 

Uma medida populacional bruta da obesidade é o índice de massa corporal 

(IMC), que corresponde ao peso de uma pessoa (em quilogramas) dividido pelo 

quadrado da sua altura (em metros). De acordo com a OMS, o IMC é uma forma de 

classificar o estado nutricional (Tabela 1). Uma pessoa com um IMC de 30 ou mais é 

geralmente considerada obesa. Uma pessoa com um IMC igual ou superior a 25 é 

considerado com excesso de peso (32).  

Tabela 1 – Classificação do estado nutricional de acordo com a OMS (32) 
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IMC CLASSIFICAÇÃO 

<18,5 Baixo peso 

18,5 - 24,9 Eutrofia 

≥ 25,0 Excesso de peso 

25,0 – 29,9 Pré-obesidade 

30,0 – 34,9 Obesidade classe I 

35,0 – 39,9 Obesidade classe II 

≥ 40,0 Obesidade classe III 

 

Na FVR, existe uma balança que calcula automaticamente o valor de IMC, sendo 

que quando havia alguma avaria, ajudei o utente a determinar este valor. 

1.2.1.3. Epidemiologia e estatísticas 

A obesidade e o excesso de peso são agora uma maioria. Nas últimas décadas, 

as taxas têm vindo a duplicar ou a triplicar, o que indica que esta epidemia continua a 

espalhar-se. 

Desde o século XVIII, a altura e o peso têm aumentado como consequência da 

melhoria das condições de vida, dos rendimentos e da educação. Apesar de o ganho 

de peso ser considerado benéfico para a saúde e longevidade dos nossos 

antepassados, é alarmante o número de pessoas que já atravessaram o limite além do 

qual o aumento de peso adicional é perigoso. As pessoas com obesidade severa 

morrem 8 a 10 anos mais cedo do que as pessoas com peso normal. Além disto, estima-

se que a obesidade é responsável por um aumento de 1-3% das despesas de saúde na 

maioria dos países (nos Estados Unidos da América, este valor é de 5-10%) e que este 

valor tenderá a subir nos próximos anos devido à obesidade e a outras doenças 

associadas. 

As estatísticas demonstram que mais de um em cada três adultos no México, na 

Nova Zelândia e nos Estados Unidos, e mais de um em cada quatro adultos na Austrália, 

no Canadá, no Chile e na Hungria são obesos. Em contraste, as taxas são de apenas 2 

a 4% dos adultos nos países asiáticos. Portugal tem uma taxa de obesidade de 15,4%. 

O número de jovens de 15 anos com excesso de peso tem vindo a aumentar 

desde 2000. As alterações relativamente pequenas em crianças com excesso de peso 
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e obesidade verificadas nos últimos anos não devem ser um motivo de complacência. 

Mais de 30% dos meninos têm excesso de peso ou são obesos na Grécia, em Itália, na 

Eslovénia e nos Estados Unidos, e mais de 30% das meninas têm o mesmo problema 

nos mesmos países, à exceção da Eslovénia. Portugal tem valores elevados, com 27% 

nos meninos e 29% nas meninas. 

 Pessoas com menor escolaridade e de nível socioeconómico mais baixo são 

mais propensas a ser obesas, e a tendência é geralmente maior em mulheres. Tem-se 

verificado em todas as classes sociais um aumento da obesidade nos últimos anos.  

 Um número crescente de países tem adotado políticas para prevenir que a 

obesidade se espalhe ainda mais. No entanto, a avaliação da eficácia destas iniciativas 

só agora começa a surgir (34,35). 

1.2.1.4. Etiologia 

 De acordo com a OMS, as causas da obesidade estão relacionadas com fatores 

dietéticos, ambientais e predisposição genética. No entanto, não existem evidências de 

que determinadas populações estão mais suscetíveis à obesidade por motivos 

genéticos, pelo que os fatores alimentares, em especial a dieta e o exercício físico, são 

responsáveis pela prevalência da obesidade nas diferentes populações (35).  

 Relativamente aos fatores alimentares, destaca-se o consumo excessivo de 

energia, especialmente de lípidos, como o responsável pelo aumento de peso e de 

adiposidade (35). Outro fator alimentar é a frequência das refeições em que os indivíduos 

que consomem maior número de refeições ligeiras ao longo do dia, apresentam um 

peso inferior relativamente àqueles que consomem um menor número de refeições (36). 

Quanto ao exercício físico, a sua prática reduzida está associada a um gasto menor de 

energia e, consequentemente, ao aumento do peso (35,37). 

 No que diz respeito aos fatores genéticos, apesar de parecer haver influência no 

desenvolvimento da obesidade, os seus mecanismos não estão ainda esclarecidos. 

Existem possibilidades que apontam para baixa taxa metabólica basal, para a taxa 

reduzida do nível de oxidação dos lípidos, para a massa gorda livre reduzida e para o 

fraco controlo do apetite como fatores genéticos que predispõem o indivíduo para o 

excesso de peso (35). Estudos revelam que quase metade dos componentes presentes 

na dieta de um indivíduo têm influência hereditária. Outros fatores ambientais 

compartilhados pelas pessoas chegadas, nomeadamente família de infância e amigos, 

influenciam o consumo de determinados grupos de alimentos. Na perspetiva da saúde 
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pública, isto indica que existe estabelecimento dos hábitos de saúde tanto a nível 

familiar como individual, apesar dos fatores genéticos (38). 

 Existem outros fatores relacionados com o excesso de peso, nomeadamente 

como resultado da cessação tabágica, do excesso do consumo de álcool, de 

tratamentos com fármacos que levam ao aumento de peso, de algumas doenças, de 

redução da atividade física, da alteração de circunstâncias sociais como o nascimento 

de um filho ou mudança de emprego e da perda de peso bem sucedida em que o peso 

não é mantido posteriormente (35). 

1.2.1.5. Tipologia morfológica, morbilidade e mortalidade associadas à obesidade 

 Um aspeto importante na avaliação do obeso adulto é a distribuição da gordura 

corporal. Quando o tecido adiposo se acumula na metade superior do corpo, sobretudo 

no abdómen, diz-se que a obesidade é andróide, abdominal ou visceral, sendo típica do 

homem obeso; quando a gordura se distribui, sobretudo, na metade inferior do corpo, 

particularmente na região glútea e coxas, diz-se que é do tipo ginóide, sendo típica da 

mulher obesa (39). 

A obesidade pode levar à ocorrência de complicações graves, como é o caso de 

desenvolvimento de diabetes mellitus, hipertensão, doenças cardiovasculares, 

disfunções endócrinas, neoplasias, problemas pulmonares e artrites. 

 No desenvolvimento da diabetes mellitus não dependente de insulina, o aumento 

de tecido adiposo traduz-se num aumento da procura de insulina. Os pacientes obesos 

criam resistência à insulina, havendo aumento da glicémia e consequentemente 

insulinémia. Nos casos em que a sensibilidade do tecido adiposo à insulina se mantém, 

a lipogénese pode estar favorecida, pelo que a resistência pode estar relacionada com 

a diminuição da concentração de recetores de insulina ou com falhas nos mecanismos 

de transporte celular (40). 

 No que toca à hipertensão, a obesidade abdominal está mais relacionada 

com este problema. A gordura intra-abdominal leva à libertação de ácidos gordos 

livres, que aumentam a síntese hepática de triacilgliceróis, aumentando a resistência 

à insulina e provocando insulinémia (39). Esta resistência contribui para a retenção 

de sódio pelas células, causando hipertensão (40). 

  A obesidade traz também algumas implicações coronárias, que têm como 

causa a elevação do LDL-colesterol (Low Density Lipoprotein) e dos triglicerídios e 

diminuição do HDL-colesterol (High Density Lipoprotein). A hiperinsulinémia também 
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conduz ao aumento do VLDL-colesterol (Very Low Density Lipoprotein). Estas 

alterações podem levar à formação de ateromas e consequentemente a 

complicações cardiovasculares (35). 

 No que diz respeito às disfunções endócrinas, as mulheres obesas podem 

desenvolver irregularidades no ciclo menstrual e amenorreias, apresentando 

problemas na gravidez (35).  Os homens obesos têm maior tendência para 

desenvolverem cancro colo-retal e, em mulheres, a obesidade leva a uma maior 

probabilidade de desenvolvimento de cancro do ovário, do colo uterino e da mama 

(40). 

Os problemas pulmonares em obesos decorrem da diminuição do volume de 

reserva respiratório e da capacidade vital do pulmão devido ao aumento da 

acumulação de gordura na zona peitoral, que impossibilita também os movimentos 

respiratórios (41). 

 A obesidade tem como consequência a ocorrência de traumas ao nível das 

articulações devidos a problemas mecânicos, como é o caso da osteoartrite no joelho 

(40). 

 Existem outras desordens que podem estar associadas à obesidade, como os 

problemas digestivos, diminuição da capacidade cardíaca e tromboembolias, havendo 

um maior risco para acidentes cardiovasculares. Há também suscetibilidade para 

problemas psicológicos e de descriminação social (29). 

1.2.1.6. Estratégias para a redução e manutenção do peso 

 Estudos a curto prazo demonstram que a perda de peso moderada traz 

benefícios que estão associados à saúde em geral, melhoria da qualidade de vida, 

redução da mortalidade e melhoria das doenças crónicas associadas No entanto, os 

estudos que determinam o seu efeito a longo prazo demonstram uma dificuldade na 

manutenção do peso (39). Surge também a necessidade de distinguir a perda de peso 

intencional da não intencional, sendo que a perda de peso intencional pode causar 

hipertensão, dislipidémia, risco cardiovascular e mudanças na função dos ovários. Além 

destes problemas, podem surgir outras complicações, incluindo problemas respiratórios, 

mudança na qualidade de sono e apneia, dores articulares e osteoartrite. O perigo da 

perda de peso está também relacionado com o aumento da incidência de cálculos 

biliares e redução da densidade óssea (32). 
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 A perda de peso pode muitas das vezes não ser verificada devido ao aumento 

da massa muscular. Quando o aumento da massa muscular é superior à perda de 

gordura, o peso pode até aumentar.  Para diminuir a massa de gordura, é necessário 

provocar um balanço energético negativo para que o gasto de energia seja superior ao 

seu consumo. O gasto energético é estimado através da taxa metabólica basal, da 

energia gasta durante o exercício físico e do efeito térmico dos alimentos consumidos. 

A taxa metabólica basal varia de acordo com a idade, e é determinada pela quantidade 

de massa magra (42). A energia gasta durante o exercício físico depende da intensidade 

e da duração do mesmo e há aumento da taxa metabólica, o que se traduz na 

necessidade de maior consumo de energia. O efeito térmico do alimento é resultado da 

digestão, absorção e assimilação dos alimentos. 

Dieta 

 A restrição na ingestão de energia é uma forma de alcançar o défice energético 

e reduzir assim o peso corporal, no entanto, após a perda, é necessário que o peso seja 

mantido. As estratégias para evitar o retorno ao peso inicial passam por um consumo 

reduzido de alimentos ricos em gordura, por mudanças na quantidade, qualidade e 

frequência das refeições, particularmente através da ingestão de poucas calorias, em 

porções pequenas, redução da tendência para petiscar entre refeições e redução da 

quantidade de calorias provenientes dos lípidos. Para perder peso convém também 

evitar o consumo de doces e as sobremesas, o queijo, a manteiga e as refeições fritas 

não devem ser consumidas mais do que uma vez por semana (43). 

Autocontrolo de peso 

O controlo diário da dieta está frequentemente associado ao sucesso da perda 

de peso. A monitorização frequente do peso leva à fácil deteção de elevações do peso 

numa fase pouco avançada e motiva ao início de estratégias para reverter a tendência 

ao aumento de peso (43). 

Exercício físico 

A atividade física regular está associada à manutenção do peso a longo prazo, 

sendo que o recomendado em adultos é de 30 minutos de exercício físico moderado, 

pelo menos 3 vezes por semana. É também importante que os pacientes sejam mais 

ativos na sua vida diária, sendo que a combinação das atividades físicas diárias, como 

caminhadas e subir escadas, e do exercício programado traz melhores resultados na 

manutenção do peso (43). 

Farmacoterapia e suplementos de emagrecimento 
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Existem alguns medicamentos que atuam na redução do peso, e incluem o 

orlistato por inibir a absorção de gordura, a fentermina, o fenproporex, a dietilpropionona 

e o manzidol, por diminuírem a ingestão de alimentos por mecanismo noradrenérgico, 

a fenilpropanolamina por aumentar a ação adrenérgica, a fluoxetina e a sertralina por 

aumentarem a recaptação de serotonina e a sibutramina que atua por diminuição da 

ingestão de energia e aumento do gasto calórico. A efedrina, a cafeína e a aminofilina 

são também utilizados na redução de peso pelo seu efeito termogénico. 

Apesar de tudo a suspensão da terapia farmacológica leva geralmente à 

recuperação do peso. A utilização de medicamentos para o tratamento da obesidade 

tem também efeitos adversos, que incluem sonolência, nervosismo e distúrbios do trato 

gastrointestinal (44). 

 A utilização de suplementos de emagrecimento é uma alternativa para pessoas 

que estão a tentar controlar o seu peso. Muitas das vezes esta utilização não se traduz 

em perda de peso devido ao fenómeno de “libertação psicológica”. Após tomarem os 

suplementos de emagrecimento, os utilizadores podem sentir-se otimistas acerca do 

seu progresso no seu objetivo em perder peso e procuram satisfação culinária sem 

sentimento de culpa (45). Portanto, é muito importante que a utilização destes produtos 

seja feita em combinação com hábitos alimentares saudáveis. 

Mudanças no comportamento 

Tendo em conta a ingestão excessiva de alimentos como resultado de fatores 

cognitivos e emocionais, a mudança no comportamento é uma estratégia para a redução 

de peso (46). Os componentes desta estratégia incluem educação sobre a etiologia e a 

fisiopatologia da obesidade, educação alimentar, nutricional e introdução de novas 

técnicas dietéticas, educação através da fisiologia do exercício, estratégias, técnicas e 

monitorização da atividade física, conhecimento de estratégias para evitar a 

recuperação de gordura, apoio familiar, social e acompanhamento de uma equipa 

multidisciplinar de profissionais de saúde (47). 

1.2.1.7. Prevenção 

Sendo a obesidade um problema de saúde pública, com influência a nível 

económico, surge a necessidade de prevenir e tratar esta doença. A prevenção 

considera a colaboração entre estratégias administrativas e a comunidade e incluem 

alterações na estrutura urbana, legislação e regulação dos rótulos dos produtos 

alimentares, subsídios para produtores de alimentos com pouca densidade calórica (em 

especial, frutas e vegetais), incentivos fiscais para empresas que incentivem a prática 
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de atividades físicas dos funcionários, controlo das refeições escolares e empresariais, 

entre outras (48). 

1.2.2. Celulite 

 A celulite é o termo utilizado para descrever a tipografia ondulada e irregular da 

pele encontrada tipicamente em mulheres, com prevalência na região pélvica, nos 

membros e no abdómen (49). Embora não seja uma doença nem esteja associada a 

morbilidade e mortalidade (50), é uma preocupação estética conhecida como desordem 

do tecido subcutâneo.  

Este problema é causado pela transformação da gordura subcutânea em tecido 

fibroso de conexão, que leva ao aspeto da pele genericamente conhecido como “casca 

de laranja” (49).  

A celulite é diferente de obesidade. Na obesidade é apenas observada 

hiperplasia e hipertrofia do tecido adiposo, que não é necessariamente limitado às zonas 

pélvica, nos membros e abdominal. A celulite é maioritariamente encontrada nessas 

zonas e resulta de mudanças ultra-estruturais, inflamatórias, histoquímicas, 

morfológicas e bioquímicas. Ocorrem alterações estruturais ao nível da derme, na 

microcirculação e nos adipócitos que, clinicamente, produzem irregularidades na pele 

visíveis a olho nu (51-54).  

Relativamente à etiologia deste problema, existem diferentes prevalências no 

género, sendo que as mulheres são mais afetadas. Outros fatores importantes são: a 

etnia, sendo que as mulheres de pele clara têm maior tendência do que as mulheres 

asiáticas; a dieta, sendo que o consumo excessivo de hidratos de carbono provoca 

aumento da gordura; o estilo de vida sedentário, que impede o fluxo sanguíneo normal 

e causa alterações na microcirculação; e gravidez, que está associada às alterações 

hormonais que provocam retenção de líquidos e lipogénese (55). 

No que diz respeito ao tratamento da celulite, nas últimas décadas, surgiram 

várias alternativas, incluindo tratamentos tópicos, cirúrgicos, a laser e outras terapias 

(56). Os tratamentos tópicos disponíveis incluem cuidados adelgaçantes e de firmeza. 

1.2.3. Retenção de líquidos 

A retenção de líquidos é um problema comum nas mulheres e, geralmente, é 

acompanhada de doenças cardíacas, renais ou hepáticas. Este problema é também 

conhecido como edema idiopático, edema ortostático, edema cíclico e síndrome de 

retenção de líquidos. As pessoas afetadas apresentam frequentemente pernas 
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“pesadas, inchadas e apertadas”. Além das pernas, o abdómen, as mãos, região 

mamária e o contorno de olhos também são frequentemente afetados (57). 

A etiologia deste problema é explicado por várias hipóteses, uma delas tem a ver 

com desordens alimentares que provocam aumento abrupto de peso (58). A terapêutica 

com flavonóides e drenantes tem, geralmente, bastante sucesso (57). 

1.2.4. Inchaço abdominal 

Apesar de dar a sensação de peso, o inchaço abdominal não está relacionado 

diretamente com a obesidade. No entanto, este problema pode estar relacionado com 

problemas do trato gastrointestinal, alguns deles resultantes do excesso de peso. Entre 

as causas mais comuns, estão a ingestão de alimentos que favorecem a formação de 

gases, o aumento da flora intestinal, a obstipação, a giardiose, a intolerância à lactose, 

problemas de absorção, entre outros (59). Quando a causa tem a ver com a acumulação 

de gases, o problema pode ser facilmente resolvido com medicamentos ou alteração da 

medicação. 

1.3. Experiência pessoal 

 Foram vários os utentes que vieram diariamente à farmácia à procura de ajuda 

para o emagrecimento. Muitos destes casos não estavam diretamente relacionados com 

o excesso de peso ou obesidade, mas com outros problemas facilmente confundidos, 

como o inchaço abdominal, a celulite ou a retenção de líquidos. Para cada caso, tive 

oportunidade de aconselhar os produtos de venda livre mais indicados para o problema, 

esclarecendo o utente sobre o problema, acerca das estratégias para o evitar e 

explicando o modo de uso do produto. Nos casos em que aconselhei a venda de 

suplementos, esclareci que deviam ser usados em combinação com hábitos alimentares 

e estilo de vida saudáveis. 

 O panfleto foi utilizado como suporte para a explicação de determinadas 

questões ao utente, o guia de aconselhamento serviu para tirar dúvidas sobre os 

produtos expostos no momento do aconselhamento e o linear dos produtos do kit foi 

colocado numa estante apelativa à entrada para chamada de atenção dos utentes.   

1.4. Conclusão 

 O planeamento deste trabalho permitiu-me recordar alguns conhecimentos 

aprendidos durante o decorrer do MICF. Para além disso, obrigou-me a estar informada 

sobre os produtos relacionados com cada caso particular, de forma a saber aconselhar 

bem cada produto.  
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 Relativamente ao ano passado, houve um aumento da venda de produtos de 

emagrecimento, fruto da intervenção deste trabalho, a par das remodelações e aumento 

do stock de produtos na farmácia desde o ano passado.  

 Penso que este caso de estudo, ao mesmo tempo que me ajudou informada 

sobre o tema, trouxe benefícios para o utente, por possibilitar um aconselhamento mais 

personalizado, e para a farmácia, por criar oportunidades de venda de produtos de 

venda livre. 

2. Guia do Viajante 

2.1. Enquadramento 

O verão é por excelência a estação do ano que as pessoas escolhem para fazer 

férias. Na hora de ir de viagem é necessário fazer o seu planeamento e adotar um 

conjunto de medidas preventivas e cuidados de saúde acrescidos para prevenir ou tratar 

determinados problemas que possam ocorrer durante o período de férias.  

 O farmacêutico pode intervir no aconselhamento dos produtos mais pertinentes 

para levar na mala de viagem a fim de prevenir e cuidar de alguma adversidade que 

possa ocorrer, dando indicações relevantes sobre os hábitos de saúde e planeamento 

da viagem que implica a condição do viajante. É certo que as medidas exigidas em férias 

de praia não são exatamente as mesmas de uma viagem de campo, por isso cabe 

também ao farmacêutico adaptar o aconselhamento às necessidades de cada turista. 

 Durante o meu estágio atendi utentes que necessitavam de determinado artigo 

“para ir de férias” e, porque naquele momento achei pertinente a sugestão de outros 

produtos adicionais, era frequente o utente que inicialmente ia à procura de um produto 

sair com vários. Este fenómeno, além de gerar um maior lucro para a farmácia devido à 

venda cruzada de produtos, visa a satisfação do cliente pela preocupação do 

profissional de saúde em que este receba todas as informações relevantes para planear 

a sua viagem. Por sua vez, a satisfação do cliente reflete-se na sua fidelização devido 

a pequenas iniciativas como esta. Deste modo, é importante que o farmacêutico tenha 

todos os conhecimentos essenciais para fazer um atendimento cuidado, com atenção e 

responsabilidade.  

 A ideia de criar o kit de viagem surgiu com o intuito de alertar e fornecer aos 

utentes as informações necessárias para planear as suas férias, uma vez que muitos 

utentes nem sequer tiram dúvidas junto do farmacêutico, porque geralmente não estão 

doentes e não têm consciência da necessidade de prevenção num ambiente diferente 
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do que lhes é habitual. Este kit vem descrito num panfleto (anexo 4) que contém as 

informações que considerei mais relevantes sobre este tema. 

2.2. Desenvolvimento 

2.2.1. Precauções gerais de saúde em viagem 

Viajar pode implicar riscos para a saúde, por isso, é necessário estar informado 

acerca dos potenciais riscos dos destinos escolhidos e entender a melhor forma de 

proteger a saúde, minimizando o risco de adquirir doença. O planeamento da viagem e 

a adoção de medidas preventivas adequadas podem proteger a saúde do viajante. 

2.2.1.1. Riscos relacionados com a viagem 

 O destino pode constituir um risco para a saúde do viajante, no que toca ao 

alojamento, higiene e saneamento, cuidados médicos e qualidade da água. A 

epidemiologia de doenças infeciosas no país de destino é outro fator importante, uma 

vez que podem ocorrer surtos de doenças infeciosas conhecidas ou emergentes. As 

catástrofes naturais ou provocadas pelo homem podem também constituir um risco. 

 O modo de transporte, a duração da viagem e o estilo de vida do viajante são 

importantes para determinar a probabilidade de exposição a doenças infeciosas e irá 

influenciar na decisão sobre a necessidade de determinadas vacinas ou medicamentos. 

A duração da viagem também pode determinar se o viajante irá estar sujeito a alterações 

acentuadas de altitude, temperatura, humidade ou exposição prolongada à poluição 

atmosférica. Entender o propósito da viagem e prever o tipo de viagem é crucial em 

relação aos riscos. No entanto, o comportamento também desempenha um papel 

importante. Por exemplo, a exposição a insetos, roedores ou outros animais, agentes 

infecciosos, alimentos e água contaminados, em combinação com a ausência de 

serviços médicos adequados, torna a viagem em muitas regiões remotas 

particularmente perigosas. 

2.2.1.2. Kit de viajante 

Antes da viagem, deve ser planeado um kit de medicamentos básicos para o 

tratamento de doenças comuns, artigos de primeiros socorros, entre outros itens. Certos 

medicamentos ou produtos médicos devem ser transportados juntamente com um 

atestado médico em papel timbrado, assinado pelo médico, atestando que o viajante 

requer a medicação ou os itens para uma condição médica. Alguns países exigem a 

assinatura não só do médico, mas também da administração nacional de saúde. Devem 

também ser incluídos os produtos de higiene neste kit. 
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2.2.1.3. Seguros de saúde 

Os viajantes são aconselhados a viajar com seguro de viagem completo como 

uma questão de rotina e para declarar quaisquer condições de saúde subjacentes à sua 

seguradora de viagem. Este seguro de saúde deve incluir a cobertura de mudanças no 

itinerário, evacuação de emergência por razões de saúde, hospitalização, assistência 

médica em caso de doença ou acidente e repatriação do corpo em caso de morte. 

2.2.1.4. Condições médicas pré-existentes e necessidades especiais 

Existem mais riscos para a saúde associados às viagens para determinados 

grupos de viajantes, que incluem bebés e crianças, mulheres grávidas, idosos, pessoas 

com deficiências, imunocomprometidos e pessoas com problemas de saúde pré-

existentes. Os viajantes com doenças crónicas devem levar medicação necessária e 

itens médicos suficientes para a duração da viagem. Todos os medicamentos, 

especialmente medicamentos de prescrição, devem ser transportados na bagagem de 

mão, nas suas embalagens originais com rótulos claros. É importante viajar com o nome 

e contactos do médico, juntamente com informações sobre o estado de saúde, 

tratamento e detalhes da medicação e doses prescritas. 

2.2.1.5. Responsabilidade do viajante 

Os viajantes podem aconselhar-se com profissionais de saúde para ajudar a 

evitar problemas de saúde no estrangeiro. No entanto, os viajantes são responsáveis 

pela sua saúde e bem-estar durante a viagem e no seu regresso, bem como pela 

prevenção da transmissão de doenças transmissíveis aos outros. 

2.2.1.6. Examinação médica após a viagem 

Os viajantes devem ser examinados por um médico na chegada se: voltarem 

com febre de um país onde a malária está ou pode estar presente, de modo que a 

malária pode ser excluída como causa; sofrerem de doenças crónicas, como a doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus, entre outros; tiveram sintomas de doença nas 

semanas seguintes ao regresso, nomeadamente febre, diarreia persistente, vómitos, 

icterícia, distúrbios urinários, doença de pele ou infeções genitais; tratamento para a 

malária durante a viagem; existir probabilidade de exposição a doenças infeciosas 

durante a viagem; a viagem durou mais de três meses num país em desenvolvimento. 

Os viajantes devem fornecer ao médico informações sobre viagens recentes, 

incluindo o destino, objetivo e duração da visita, detalhes de todas as viagens que 

ocorreram nas semanas e meses anteriores, incluindo as vacinação antes da viagem e 

profilaxia da malária (60). 



 

 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO – FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

37 

2.3. Experiência pessoal 

 Durante o meu estágio, na altura do verão, atendi vários utentes que procuravam 

produtos para a sua viagem. Cada viagem requer um planeamento e cuidados 

específicos e, no momento do pedido na farmácia, é importante que o farmacêutico 

ajude os utentes com menos conhecimento, fornecendo-lhe informação adicional acerca 

da saúde em viagem e auxiliando na seleção dos medicamentos e produtos mais 

convenientes para o tipo de viagem específico. 

 O panfleto foi elaborado no sentido de alertar e consciencializar os viajantes mais 

despreocupados para os riscos da viagem, fornecendo estratégias para a sua 

minimização, bem como uma lista de produtos sugeridos para o kit de viagem. 

2.4. Conclusão 

 Este trabalho permitiu-me rever alguns conhecimentos aprendidos ao longo do 

MICF e adquirir competências no que diz respeito ao aconselhamento do viajante. 

Através da pesquisa e elaboração do panfleto, tive oportunidade de elucidar as 

recomendações que devem ser dadas ao viajante, aplicando conhecimentos 

relacionados com a saúde pública. 

 Uma vez que o panfleto inclui uma lista de produtos sugeridos para o kit de 

viagem, este foi utilizado no aconselhamento como uma forma de criar oportunidades 

de venda de produtos de venda livre, o que é vantajoso para a farmácia, além de impedir 

o possível esquecimento de itens, o que se traduz na satisfação do utente. 

3. Infeções Urinárias 

3.1. Enquadramento 

 As infeções urinárias são uma patologia que afeta inúmeras pessoas. Ao longo 

do meu estágio, foram vários os atendimentos que fiz em que me foram solicitados 

medicamentos para tratamento de infeções urinárias, alguns deles sem receita médica. 

Nos casos em que não é apresentada receita médica, mesmo com sintomas sugestivos, 

não há certezas de que aquele utente tenha efetivamente uma infeção urinária, além de 

que a venda de antibióticos sem receita médica não é permitida.  

A FVR tem ao seu dispor um aparelho de análise de urina, o URITEST URINE 

ANALYSER® que faz a deteção de determinadas substâncias ou organelos na urina e 

permite o despiste de problemas como infeções urinárias, problemas renais, entre 

outros. Esta capacidade é uma mais-valia dado que cria a oportunidade de o profissional 
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de saúde responder ao pedido de ajuda do utente, através da análise à sua urina para 

descobrir se tem realmente uma infeção urinária. 

A ideia de promover este serviço surgiu do facto do investimento neste aparelho 

não estar a criar lucro para farmácia devido à falta de adesão, talvez por falta de 

conhecimento do mesmo por parte dos clientes. Decidi então criar um panfleto (anexo 

5) de forma a fornecer informação sobre a infeção urinária, e um cartaz a dar a conhecer 

a possibilidade de solicitar este serviço na FVR. 

3.2. Desenvolvimento 

3.2.1. Infeção do trato urinário 

 Muitos microrganismos são uma ameaça para o trato urinário. A virulência destes 

microrganismos é, na maior parte das vezes, neutralizada por mecanismos de proteção 

do hospedeiro. 

 Por vezes, os microrganismos invadem o trato urinário sem causar problemas, 

fenómeno conhecido como bacteriúria assintomática, não sendo considerada infeção 

do trato urinário. Nestes casos, o tratamento é recomendado em certas circunstâncias 

a gravidez e antes de procedimentos urológicos invasivos, devido ao risco de infeção 

clínica. Na infeção urinária, podem surgir sintomas locais e sistémicos quando os 

patogénios invadem o urotélio, sendo que, quanto mais alto no trato urinário a invasão 

tem lugar, mais grave é a situação clínica. A condição mais grave ocorre quando os 

patógenios do trato urinário entram na corrente sanguínea (61,62). 

3.2.2. Etiologia 

Nas infeções urinárias agudas não complicadas, os agentes patogénicos 

habitualmente isolados são bactérias gram-negativas entéricas, especialmente a 

Escherichia coli. Os pacientes com malformações ou disfunções do trato urinário podem 

ser infetados com outras espécies de bactérias, normalmente de baixa virulência para 

o trato urinário, tais como Enterococcus, Staphylococcus aureus ou S. epidermidis, 

Proteus, Pseudomonas e Serratia spp.  

A infeção fúngica do trato urinário pode ocorrer em recém-nascidos prematuros, 

imunodeprimidos e pacientes que estão a receber de antibióticos de largo espectro. A 

maior parte dos uropatogénios são resultantes de contaminação fecal (63). 

3.2.3. Fatores de risco 

Os fatores de risco para infeção urinária recorrente, mas sem risco agravado 

são: o comportamento sexual frequente com uso de espermicida; deficiências 
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hormonais pós-menopausa; certos grupos sanguíneos; e diabetes mellitus controlada. 

Entre os fatores de risco não urogenitais, com risco de evolução mais grave, estão a 

prematuridade no recém-nascido, a gravidez, a diabetes mellitus mal controlada e a 

imunossupressão relevante. As nefropatias com risco de evolução mais grave são a 

insuficiência renal relevante e a nefrite intersticial (por exemplo, devido a analgésicos). 

Entre os fatores de risco urológico com risco mais grave, que podem ser resolvidos 

através de terapia, estão a obstrução uretral, os distúrbios neurogénicos da bexiga bem 

controlados, a utilização de cateter urinário externo durante um prazo curto e a 

bacteriúria assintomática. O uso de cateter urinário externo de longo prazo, a obstrução 

urinária não resolvida e os distúrbios neurogénicos da bexiga mal controlados são 

fatores de risco mais graves (61,62). 

3.2.4. Uso de antibióticos em urologia 

Os antibióticos são prescritos em três situações diferentes em urologia: 

profilaxia, suspeita de infeção do trato urinário e infeção com patogénio identificado. A 

suspeita de infeção do trato urinário é a principal razão para a prescrição de antibióticos 

em urologia Em profilaxia, os antibióticos podem ser usados a longo prazo, para evitar 

as infeções recorrentes do trato urinário em crianças, ou a curto prazo, para evitar 

complicações infeciosas após procedimentos cirúrgicos (64,65). 

3.2.5. Estratégias de prevenção 

As principais medidas de prevenção são o aumento da ingestão de líquidos para 

diluir e remover as bactérias que atingem a bexiga, através da micção frequente e 

abundante, a higiene anal após defecação nas mulheres, sempre no sentido antero-

posterior, com a intenção de não contaminar com flora fecal a área periuretral, o banho 

e micção após relações sexuais, a correção da prisão de ventre em crianças e 

adolescentes, bem como a ingestão de sumo de arando. 

Esta última medida é baseada no elevado teor de flavonóides 

(proantocianidinas) do arando e a sua capacidade de acidificar o pH da urina. Estes 

também atuam impedindo a adesão bacteriana às células da bexiga (66,67). 

3.2.6. Deteção de infeção urinária com URITEST 

 Existem bactérias causadoras de infeções do trato urinário que produzem uma 

enzima que transforma os nitratos da urina em nitritos. A deteção de nitritos na urina 

indica a presença de infeção, no entanto quando não há formação de nitritos, não é 

possível afirmar a inexistência de infeção, uma vez que existem bactérias que não 

produzem a enzima conversora. A deteção de leucócitos na urina pode também indicar 
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a presença de infeção do trato urinário. A turvação da urina pode dever-se à presença 

de bactérias. 

3.3. Experiência pessoal 

 Todas as semanas, aparecem na farmácia inúmeras pessoas com sintomas 

típicos de uma infeção urinária. No entanto, só através de análise é que é possível 

perceber se se trata realmente desse problema. 

 Durante o meu estágio, tive oportunidade de utilizar o aparelho para fazer análise 

à urina de uma utente, que suspeitava ter infeção urinária. O teste apresentou a 

presença de nitritos e de leucócitos, o que indica que a utente teria uma infeção urinária. 

A realização do teste permitiu esclarecer que se tratava de uma infeção urinária e a 

utente foi reencaminhada para o médico para dar início ao tratamento adequado. 

 Em contraste a este caso, existem utentes que, apesar dos sintomas, podem 

não apresentar infeção, pelo que não se justifica tratamento direcionado para esse 

problema. A realização do teste é útil também no desenvolvimento destes casos. 

 O panfleto foi elaborado com o objetivo de esclarecer alguns tópicos junto do 

utente relacionados com a infeção do trato urinário, fornecendo-lhes informação sobre 

estratégias de prevenção do problema, de modo a que o aconselhamento seja mais 

completo. 

3.4. Conclusão 

 Este trabalho permitiu-me elucidar e aplicar conhecimentos aprendidos ao longo 

do MICF, na deteção de infeções urinárias e no esclarecimento de questões levantadas 

pelos mesmos. No momento de aconselhamento, é também importante informar acerca 

de algumas medidas preventivas a adotar, pelo que o panfleto surge como um auxílio. 

 Penso que este trabalho teve todo o interesse, dado que, para além de oferecer 

ao utente uma solução para o seu problema, tem também como objetivos a promoção 

de um serviço prestado pela farmácia e cria oportunidades de venda de suplementos de 

prevenção da infeção do trato urinário, o que constitui um benefício para a farmácia. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Fotografias da farmácia antes e depois da remodelação 
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Anexo 2 – Panfleto “Emagrecimento e Saúde” – frente e verso (tamanho A5) 
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Anexo 3 – Kit de Emagrecimento: Guia de Aconselhamento 
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Anexo 4 – Panfleto “Saúde em Viagem”  - frente e verso (tamanho A4)  
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Anexo 5 – Panfleto “Infeções Urinárias” – frente e verso (tamanho A5) 
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