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1. Introdução 
 

De acordo com o plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, os alunos devem 

frequentar a unidade curricular Estágio, no segundo semestre do 5º ano. É obrigatório 

que todos os alunos executem estágio em farmácia comunitária, pelo menos três 

meses. O presente relatório incide sobre o meu estágio de 4 meses na Farmácia Serra 

do Pilar, mais precisamente, de 20 e Maio a 20 de Setembro de 2013. 

Durante o estágio em farmácia comunitária, o estagiário tem a possibilidade de 

contactar diretamente com os utentes e proceder pela primeira vez à intervenção 

farmacêutica, na terapêutica de doenças, na sua prevenção, na promoção da saúde e 

bem-estar e na deteção de incompatibilidades e reações adversas dos medicamentos. 

A farmácia serra do pilar existe há aproximadamente 80 anos. Há cerca de 13 anos 

atrás a sua localização mudou para a atual Rua 14 de Outubro, em Vila Nova de Gaia. 

Atualmente encontra-se na posse do Dr. Manuel Cunha. 

“Era uma vez num tempo já algo distante, a zona da serra do pilar em Gaia assistiu 

ao nascimento duma farmácia que adotou o seu nome. Desde o início que a sua 

história se começou a cruzar com vida de muitas pessoas, algumas ainda hoje nos 

visitam, outras trazem na memória histórias dos seus pais e familiares.  

É nesta dinâmica que chegamos ao presente, a criar proximidade e sentido de 

pertença a quem nos visita, que cada um dos nossos utentes tem um lugar nossa 

história e que queremos continuar a escrevê-la com disponibilidade, simpatia, 

responsabilidade e total dedicação a cada um.  

Viveram felizes para frente… Será talvez utópico, mas comprometidos na melhoria 

e promoção da saúde é um desafio que abraçamos e esse é também um pilar para a 

felicidade. 

Até já..” - Retirado da página do Facebook da Farmácia Serra do Pilar. 
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2. Espaço físico e funcional da Farmácia Serra do Pilar 
 

2.1 Localização e espaço exterior 

A farmácia Serra do Pilar está localizada no coração da cidade de Vila Nova de 

Gaia, mais precisamente na Rua 14 de Outubro, nº 298. Uma zona residencial, 

possuindo nas suas imediações vários estabelecimentos comerciais, tais como as 

Águas de Gaia, talho, frutaria, vários bancos, clínicas médicas e dentárias, snack-bar e 

restaurantes. 

Caracteriza-se por ser uma farmácia movimentada, principalmente pelas pessoas 

que vivem em seu redor, bem como por pessoas que tem os postos de trabalho nas 

proximidades. A FSP encontra-se aberta de 

segunda à sexta entre as 9 e as 20 horas e ao 

sábado das 9 às 13 horas.  

Possui uma boa visibilidade e acessibilidade, 

nomeadamente para deficientes físicos (Figura 

1). Apresenta-se devidamente identificada pela 

cruz verde luminosa e por uma placa com o 

nome da farmácia. Possui uma ampla montra 

de vidro, virada para o exterior, que é mudada 

de acordo com as campanhas publicitárias, 

sazonais ou não. Possui ainda o nome da 

diretora técnica, o horário de funcionamento, as 

farmácias de serviço do município bem como a 

indicação da existência do livro de reclamações. 

Existe também um postigo que permite a dispensa segura de medicamentos e 

produtos de saúde quando a farmácia se encontra de serviço. 

 

2.2 Espaço interior da farmácia 

As farmácias devem dispor de instalações adequadas para assegurar a segurança, 

conservação e preparação de medicamentos assim como acessibilidade, comodidade 

e privacidade dos utentes e funcionários. A FSP é constituída por uma área de 

atendimento ao público, laboratório e espaço destinado à medição de parâmetros 

biológicos, área de receção de encomendas, quarto do pessoal e armazém 

secundário, gabinete e instalações sanitárias. 

Figura 1- Entrada da farmácia 
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Na área de atendimento ao público existem 4 balcões devidamente equipados com 

sistema informático necessário ao atendimento dos clientes (Figura 2). Os expositores 

que se encontram atrás dos 

balcões têm grande parte dos 

Produtos de cosmética e higiene 

corporal (PCHC) separados por 

marca, algumas linhas destinadas 

a puericultura, e também alguns 

produtos que se encontram em 

exposição temporária, de acordo 

com as campanhas publicitárias 

existentes ou produtos de 

rotatividade sazonal. 

Na parte interna dos balcões podemos encontrar alguns produtos com maior 

rotatividade como por exemplo produtos de higiene oral, de higiene íntima, alguns 

dispositivos médicos, como compressas e adesivos.  

Do lado esquerdo da porta de entrada podemos encontrar uma fonte de água, e um 

pequeno balcão com brochuras informativas. 

Do lado direito podemos encontrar um sofá destinado para o descanso dos utentes 

no período espera pelo atendimento. Existem também à disposição dos utentes um 

aparelho de medição da tensão arterial e outro que mede a altura, peso e IMC.   

Na parte interior da farmácia inacessível ao 

público podemos encontrar os comprimidos e 

cápsulas de marca registada arrumados nas 

gavetas deslizantes ordenados por ordem 

alfabética (Figura 3). Os medicamentos em forma 

de comprimidos e cápsulas genéricos 

encontram-se numa estante ordenados por 

substancia ativa por ordem alfabética.   

As restantes prateleiras encontram-se 

separadas por formas farmacêuticas, tais como 

soluções cutâneas, ampolas bebíveis, semi-sólidos 

(cremes, pomadas, géis), produtos de uso 

veterinário, injetáveis, suplementos alimentares, produtos oftálmicos, todos ordenados 

por ordem alfabética. 

Existe um laboratório onde se processam os manipulados e também a medição de 

parâmetros biológicos, permitindo um atendimento mais personalizado e reservado ao 

Figura 2- Área de atendimento 

Figura 3- Gavetas deslizantes 
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utente. Neste laboratório podemos encontrar algumas matérias-primas, bem como 

todo o material e equipamento necessário à manipulação. Estão arquivados dossiers, 

com as fichas de preparação dos manipulados elaborados na farmácia, arquivos de 

boletins de análise das matérias-primas utilizadas na manipulação, bem como o 

Formulário Galénico Português (FGP). Neste espaço encontra-se também um 

frigorífico onde são armazenados os produtos de frio (2-8ºC).  

  

2.3 Recursos Humanos 

Segundo a legislação [1], as farmácias devem dispor um diretor técnico e de pelo 

menos um outro farmacêutico, sendo que estes podem ser auxiliados por técnicos de 

farmácia ou por outros trabalhadores devidamente habilitados.  

Uma boa gestão dos recursos humanos é essencial para o bom funcionamento de 

uma farmácia. A FSP possui uma equipa de profissionais unida, com funções 

definidas, que contribuem para o bom funcionamento da farmácia e para a satisfação 

dos clientes. No quadro da FSP integram os seguintes profissionais: 

 

Tabela 1 – Recursos Humanos da FSP. Funcionários e respetiva função. 

Funcionário Função 

Gisela Leite Diretora Técnica 

Filipa Lascasas 

Farmacêuticos 

Marco Cunha 

José Cardoso 

Técnicos de Farmácia Maria Magalhães 

Márcia Mendes 

Vítor Lourenço Administrativo 

Margarida Sobral Auxiliar de limpeza 
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3. Fontes de Informação da Farmácia 
 

Sendo a atividade farmacêutica uma área bastante vasta e em constante evolução, 

é essencial a existência de informação em suporte físico ou virtual, bastante útil no 

dia-a-dia, que permite assegurar ao farmacêutico uma transmissão correta e atual da 

informação ao utente, sobre indicações contraindicações, interações, posologia e 

precauções com a utilização do medicamento. Tal como o Decreto-Lei 307/2007, 31 

de Agosto exige, a farmácia tem ao dispor dos seus profissionais documentos, tais 

como a Farmacopeia Portuguesa, Prontuário Terapêutico, Índice Nacional 

Terapêutico, FGP e outras fontes [2]. 

Para além dos livros, existem sítios eletrónicos fidedignos, como o do INFARMED, 

que permitem esclarecer questões relacionadas com os medicamentos, como o 

exemplo da análise do resumo das características do medicamento (RCM), acedido 

através do Infomed. 

Também se encontram ao dispor centros de informação nacionais, tais como o 

Centro de Informação sobre Medicamentos (CEDIME) da Associação Nacional das 

Farmácias (ANF), Associação de Farmácias de Portugal (AFP), Centro de Informação 

do Medicamento (CIM) da Ordem dos Farmacêuticos (OF), assim como o próprio 

sistema informático Softfarm.  

4. Gestão Farmacêutica 

4.1 Sistema informático 

Hoje em dia e com o avanço da tecnologia o funcionamento de uma farmácia 

depende obrigatoriamente de um sistema informático para quase todas as tarefas 

exercidas no dia-a-dia. Estes sistemas permitem, informatizar o processo de venda, 

proceder à gestão e receção de encomendas, realização de devoluções, gestão da 

faturação, inventário e processamento do receituário, conferência das validades, entre 

outras tarefas. O software usado pela FSP é o Softfarm, desenvolvido pela SoftReis. É 

uma ferramenta que agiliza muito todo o funcionamento de uma farmácia.  

Todos os dias são feitas encomendas aos fornecedores via modem, constituindo 

uma mais- valia, quer para o fornecedor, quer para os colaboradores, sem necessitar 

de recorrer a outro meio. È possível gerar encomendas automaticamente quando o 

stock de um produto se encontra a um determinado nível, imposto pela farmácia  
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O Softfarm permite também a criação de fichas de cliente, e contas correntes dos 

clientes mais frequentes, de maneira a criar um atendimento mais personalizado e 

uma maior proximidade com o cliente.  

Para aceder às funcionalidades do software cada colaborador tem uma password, 

ficando assim registadas todas as vendas e operações de cada colaborador. 

Na embalagem de cada produto existe um código com 7 dígitos, o Código Nacional 

Português (CNP), que no sistema informático dá acesso à ficha do artigo, onde se 

podem verificar, de forma padronizada, o nome + nome do laboratório + dosagem + 

quantidade. Este código é gerado, no caso dos medicamentos pelo INFARMED, 

enquanto que, para os restante produtos é a ANF/CEDIME a entidade responsável. 

4.2 Gestão de Stocks 

Para que uma farmácia possa satisfazer os seus clientes, é de extrema importância 

a gestão do seu stock diariamente, e de uma forma sustentável para garantir o 

equilíbrio financeiro da farmácia. O excesso de stock implica, além da imobilização de 

capital, a ocupação de espaço e possibilidade de expirar o prazo de validade. Por 

outro lado, a rutura de stock pode implica menos vedas e eventualmente a perda do 

cliente por insatisfação. Como todos os dias são efetuadas e recebidas várias 

encomendas por dia, não é necessário ter em stock uma quantidade muito elevada de 

um determinado produto.  

Para uma correta gestão do stock, é determinado o ponto de encomenda tendo em 

conta alguns fatores como: 

 A população que habitualmente frequenta a farmácia e as suas necessidades e 

preferências por alguns produtos, que devem ter sempre quantidade suficiente 

em stock; 

 A divulgação na comunicação social de alguns produtos e campanhas; 

 Oscilação sazonal de venda; 

 A quantidade de produto necessário encomendar para obter bons descontos e 

bonificações.  

Diariamente, é necessário tomar as decisões corretas na altura das encomendas, e 

para isso é necessário experiência. Na FSP o colaborador José Cardoso é o principal 

responsável pela gestão das encomendas de maior volume ou diretas aos 

laboratórios. Essas encomendas são feitas a maior parte das vezes por delegados de 

informação médica, que se dirigem regularmente à farmácia, mostram os produtos que 

se encontram disponíveis, a existência de novos lançamentos no mercado, os bónus e 

as condições de pagamento. Estes pedidos são geralmente mais morosos. 
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Os distribuidores grossitas que trabalham com a FSP são a OCP a Alliance 

Healthcare e a Cooprofar. A escolha destes fornecedores também contribui 

grandemente para o bom funcionamento da farmácia. Para isso é tido em linha de 

conta a rapidez e pontualidade da entrega das encomendas, as faltas existentes, 

facilidade nas devoluções, as condições de pagamento, descontos, e a possibilidade 

de fazer várias encomendas por dia, com o objetivo de satisfazer a necessidade do 

maior número de clientes possível. Quando existe rutura de stock por parte dos 

distribuidores, as encomendas podem ser feitas ao fornecedor por telefone, garantindo 

ou não, a chegada do produto à farmácia no próprio dia, ou na manhã do dia seguinte. 

4.2.1 Realização e receção de encomendas 

Através do sistema informático Softfarm é possível aceder à ficha de cada produto 

que contém algumas informações muito úteis que ajudam na altura da realização das 

encomendas. Como por exemplo, o stock mínimo e o stock máximo. Estes valores são 

estalecidos de acordo a rotatividade do produto, época sazonal e o espaço existente 

na farmácia destinado ao armazenamento dos produtos. Quando o stock mínimo de 

um produto é atingido, é gerada automaticamente, no sistema informático, uma 

proposta de encomenda. Que posteriormente é validada ou não, pelo colaborador que 

vai efetuar a encomenda, tendo em conta, por exemplo, o historial de vendas do 

produto e bonificações dadas pelo fornecedor. A encomenda é feita por modem, 

escolhendo o fornecedor de acordo com a oferta mais barata e rentável. O fornecedor 

principal por assim dizer é a OCP em que as encomendas chegam 2 vezes por dia, 

enquanto que pela Alliance Healthcare e pela Cooprofar chega uma vez por dia.   

Todos os dias chegam à farmácia as encomendas acondicionadas em “banheiras”, 

algumas com acumuladores de frio para produtos que necessitem de ser conservados 

no frigorifico ou em caixas de cartão. Aquando a chegada da encomenda à farmácia, 

são entregues uma fatura (Anexo I), ou guia de remessa (Anexo II), em duplicado. 

Nesses documentos são discriminadas as identificações do fornecedor e da farmácia, 

os produtos e os respetivos códigos, quantidade, PVF, taxa de IVA, PVP e o preço 

líquido da fatura. 

Existem produtos que requerem outro tipo de documentos, como os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, que para além da fatura e do duplicado têm que ser 

acompanhados por uma requisição especial, em duplicado, que é assinada e 

carimbada pela diretora técnica. O original deve permanecer na farmácia durante 3 

anos e o duplicado devolvido ao fornecedor. Também as matérias-primas são 

acompanhadas por documentos especiais, ou seja o boletim de análise, que fica 3 

anos arquivado no laboratório da farmácia. 
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Uma das primeiras tarefas que desempenhei no meu estágio foi a receção 

conferência de encomendas. Ter atenção à mudança de preços, às margens de lucro 

praticadas pela farmácia, introduzir os prazos de validade em falta, e conferir o total de 

embalagens rececionado. Existem produtos que possuem PVP estipulado, designados 

como produtos éticos. Os restantes produtos são se venda livre, produtos nett, sendo 

o PVP estipulado pela farmácia através de uma margem de lucro pré-definida para 

cada tipo de produto. 

Por vezes, é possível que ocorram erros da parte do fornecedor, e as encomendas 

cheguem com produtos a mais ou produtos a menos do que os que se encontram 

discriminados na fatura, por isso é importante que haja a conferência das 

encomendas. Quando um produto vem em quantidade superior à encomendada, ou é 

rececionado contactando o fornecedor para proceder ao ajuste na faturação, ou é 

devolvido ao mesmo. Quando vem em quantidade inferior à encomendada, contacta-

se o fornecedor resolvendo o problema com o envio de uma nota de crédito do produto 

em falta, ou enviando o mesmo na próxima encomenda. 

No final insere-se o número da fatura, conferindo o número total de embalagens e 

se o preço total indicado no sistema corresponde ao da fatura. 

No final do mês os fornecedores enviam à farmácia um resumo da faturação, que é 

conferida através das faturas arquivadas ao longo do mês.  

4.2.2 Armazenamento dos medicamentos 

O passo seguinte à receção de uma encomenda é o armazenamento dos 

medicamentos. O armazenamento dos medicamentos fez parte das minhas primeiras 

tarefas na farmácia, que permitiu e minha familiarização com os medicamentos e 

produtos de saúde, bem os seus devidos locais de armazenamento.   

Os locais de armazenamento dos medicamentos devem respeitar características 

específicas de iluminação, ou seja, deve ser protegido de luz solar direta, temperatura 

(<25ºC), humidade (<60%) e ventilação adequada [3]. Para isso a FSP é equipada 

com um Termohigrómetro que mede a temperatura e humidade relativa ao longo do 

dia, das várias divisões da farmácia. Esses dados são enviados para um software, 

onde os colaboradores conseguem controlar as variações existentes.  

 A reposição do stock dos medicamentos deve seguir as metodologias FIFO (First 

In First Out) e FEFO (First Expire, First Out). Ou seja os produtos com prazo de 

validade mais curto devem estar num espaço mais acessível ao colaborador, de modo 

a serem vendidos primeiro. 

Os medicamentos que necessitam de conservação entre 2-8ºC são colocados no 

frigorífico. Os restantes são colocados nas respetivas prateleiras, de acordo com a 
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forma farmacêutica e por ordem alfabética. O stock excedente é guardado em 

armários destinados para tal.  

4.2.3 Devoluções e Prazos de validade 

As devoluções de produtos feitas aos fornecedores podem ter vários motivos como: 

produtos que foram rececionados com o prazo de validade muito curto, produtos em 

stock há algum tempo com o prazo de validade quase a expirar, produtos pedidos por 

engano, ou enviados pelo fornecedor em quantidade superior à encomendada, 

produtos danificados, ou produtos retirados do mercado pelo INFARMED ou pelo 

detentor de AIM. 

Para se proceder à devolução é impresso uma nota de devolução (Anexo III), em 

triplicado. Uma cópia deve permanecer na farmácia, e as outras duas, carimbadas e 

assinadas, devem acompanhar o produto, que normalmente é recolhido quando a 

próxima encomenda do mesmo fornecedor é entregue na farmácia.  

As notas de crédito podem ser resolvidas pelo fornecedor de várias maneiras: envio 

de um crédito no valor no produto a ser debitado na próxima encomenda, envio de 

outro produto, ou também rejeição da devolução por parte do fornecedor. 

Todos os meses a farmácia tem executar uma tarefa que é o controlo dos 

prazos de validade. Na minha opinião, foi a tarefa que achei menos estimulante 

durante os 4 meses de estágio. Contudo não deixa de ser uma tarefa muito 

importante, para que possamos garantir a certificação de qualidade dos produtos, 

segurança e eficácia da terapêutica. Para isso, todos os meses é impressa uma lista 

de produtos que, gerada pelo Softfarm, de todos os produtos que terminam a validade 

nos 2 a 5 meses seguintes. Os produtos são recolhidos e devolvidos ao fornecedor, 

acompanhados por uma nota de devolução, ficando o stock e os prazos de validade 

automaticamente atualizados.  

No caso dos produtos de uso veterinário as devoluções aos fornecedores tem 

que ser feitas, pelo menos, com 5 meses de antecedência. 

As matérias-primas e os reagentes podem ser utlizados até a validade estar 

prestes a terminar, e entregues a empresas que procedem à sua devida destruição.  
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5. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde  
 

A dispensa de medicamentos é talvez a tarefa mais importante desempenhada pelo 

farmacêutico na farmácia comunitária, é o serviço mais requisitado e mais reconhecido 

pela sociedade. 

 De acordo com o estatuto do medicamento, o medicamento define-se como “toda a 

substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que 

possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. Assim, quanto à sua 

dispensa, os medicamentos são classificados em Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) [4]. 

O procedimento para a correta dispensa de medicamentos consiste no seguinte: 

1. Receção da prescrição e confirmação da sua validade/autenticidade; 

2. Avaliação farmacoterapêutica da prescrição, indicação/automedicação pelo  

3. farmacêutico; 

4. Intervenção para resolver eventual PRM identificado; 

5. Entrega do medicamento/produto prescrito, indicado ou em automedicação; 

6. Prestação de informações clínicas para garantir que o utente recebe e 

compreende a informação oral e escrita de modo a retirar o máximo benefício 

do tratamento; 

7. Revisão do processo de uso da medicação; 

8. Oferta de outros serviços farmacêuticos; 

9. Documentação da atividade profissional [3]. 

Comecei a realizar dispensa de medicamentos na 3ª semana de estágio. Nos 

primeiros dias assistia apenas aos atendimentos e executava algumas tarefas relativas 

ao atendimento com a indicação do colaborador.  Alguns dias depois já estava apta 

para executar os atendimentos com autonomia. Sempre que surgia alguma dúvida 

procurava esclarece-la com algum colaborador ou com as fontes de informação 

existentes na farmácia.  

Teve a noção que a profissão de farmacêutico é muito exigente, pois todos os dias 

na farmácia somos confrontados com variadíssimas perguntas, sendo por isso 

necessário uma atualização de conhecimentos constante ao longo da carreira. Pois é 

essencial esclarecer ao máximo as dúvidas dos utentes em relação à saúde e ao 
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medicamento, não fosse o farmacêutico o profissional de saúde mais próximo da 

população.  

5.1 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Dentro dos medicamentos sujeitos a receita médica encontram-se os que 

preencham uma das seguintes condições: 

 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;  

 Sejam administradas por via parentérica [4]. 

Os medicamentos que não preencham qualquer das condições previstas 

anteriormente descritas não estão sujeitos a receita médica. Estes medicamentos não 

são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação que define o regime de 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos [4]. 

Os MSRM podem ainda ser classificados como:  

a) Medicamentos de receita médica renovável; aqueles que se destinam a 

tratamentos prolongados ou à terapêutica de doenças crónicas, pelo que podem ser 

adquiridos mais que uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica;  

b) Medicamentos de receita médica especial, onde se incluem os estupefacientes e 

psicotrópicos;  

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

especializados. Aqueles que são de uso exclusivo hospitalar, que se destinam a 

patologias cujo diagnóstico só pode ser feito em meio hospitalar, que se destinem a 

pacientes em tratamento ambulatório, e aqueles que o Infarmed define como sujeitos a 

receita médica restrita, mas que podem ser vendidos em farmácias de oficina [4]. 

5.1.1 Validação do receituário  

A receita médica trata-se de um documento que constitui um meio de comunicação 

entre o médico prescritor e o farmacêutico. Normalmente a prescrição é feita “via 

eletrónica”, necessitando de materialização, neste caso num documento pré-impresso 

[5]. 

A prescrição médica deve incluir obrigatoriamente a DCI da SA, a forma 
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farmacêutica (FF), a dosagem, a apresentação e a posologia [6]. Esta informação é 

codificada através do CNPEM. Pode incluir também, excecionalmente, a denominação 

comercial do medicamento, por marca ou indicação do nome do titular da autorização 

da introdução no mercado, nos casos de não existir MG comparticipado, só existir o 

medicamento de marca, ou ainda no caso de o prescritor justificar a preferência a não 

substituição do medicamento prescrito [5]. 

O médico prescritor pode justificar a não substituição do medicamento prescrito 

no caso de este possuir margem ou índice terapêutico estreito (exceção a)), no caso 

de intolerância ou reação adversa prévia a um medicamento com a mesma SA 

(exceção b)), ou no caso de o tratamento ter uma duração superior a 28 dias (exceção 

c)). Assim, o prescritor deve assinalar no local próprio da RM a exceção 

correspondente, sendo que caso se trate da exceção b) deve conter a menção 

“Reação adversa prévia” e se se tratar da exceção c) deve conter a menção 

“Continuidade de tratamento superior a 28 dias” [5]. 

Uma vez que, no último ano, ocorreram situações de utilização abusiva das 

exceções por parte dos prescritores, atualmente é exigido que todos os casos que o 

farmacêutico considere abusivos sejam reportados às Comissões de Farmácia e 

Terapêutica Regionais [7]. 

Com a entrada em vigor da Portaria n.º 224-A/2013, de 9 de Julho [7], a 

prescrição do medicamento comparticipado que inclua a denominação comercial, pode 

constar numa RM em que constem outros medicamentos. O que anteriormente não 

era permitido. 

Para que a dispensa seja feita corretamente, o farmacêutico deve examinar a 

receita, só sendo válida se incluir os seguintes elementos: validade não espirada, 

numero da RM, identificação do médico prescritor, nome e numero de utente ou de 

beneficiário de subsistema, entidade financeira responsável pela comparticipação, 

letra “R” junto aos dados do utente se for caso de beneficiar de regime de 

comparticipação especial, assinatura do prescritor e data da prescrição [5]. 

A receita eletrónica é válida pelo prazo de 30 dias ou por 6 meses se for 

renovável (três vias). Deve ser impressa na receita renovável a indicação “1.ª via”, “2.ª 

via” e “3.ª via” respetivamente [5].  

No caso de ser RM manual (Anexo IV) deve conter: vinheta identificativa do 

prescritor, vinheta identificativa do local de prescrição, identificação da portaria e da 

exceção que permite que esta seja manual: falência do sistema informático, 

inadaptação do prescritor, prescrição ao domicilio ou outras situações, até um máximo 

de 40 RM por mês. Se a prescrição se destinar a um utente pensionista abrangido 

pelo regime especial, deve existir uma vinheta de cor verde de identificação da 
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unidade de saúde. Os médicos prescritores particulares devem identificar o consultório 

através de carimbo ou da inscrição manual [8]. 

Em cada receita médica apenas podem ser prescritos quatro medicamentos, e 

com o limite máximo de duas embalagens por medicamento. Excetuam-se os 

medicamentos que se apresentam sob a forma de embalagem unitária, podendo ser 

prescritas quatro embalagens por cada medicamento [5]. 

A dispensa de embalagens de dimensão diferente é admissível em situações em 

que a embalagem prescrita se encontre esgotada ou não comercializada, desde que a 

substituição se faça entre medicamentos que tenham o mesmo CNPEM (Código 

Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos) [8].  

Durante o meu estágio, mais precisamente, a partir do dia 1 de Agosto, apenas os 

modelos de RM constantes no Despacho n.º 15700/2012, de 30 de Novembro [9], 

passaram a ser aceites, sendo que o modelo de RM anterior ainda são aceite para 

prescrições com data anterior e que se encontrem dentro da validade. 

A dispensa de embalagens de dimensão diferente é admissível em situações em 

que a embalagem prescrita se encontre esgotada ou não comercializada, desde que a 

substituição se faça entre medicamentos que tenham o mesmo CNPEM (Código 

Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos) [8]. 

5.1.2 Dispensa e comparticipação de MSRM 

Após a avaliação do receituário e procura de um eventual PRM existente, segue-se 

a dispensa propriamente dita.  

Para tal, o farmacêutico deve selecionar os medicamentos cujo preço de venda ao 

público seja inferior ao 5º Preço mais baixo. Apesar disso o utente pode optar por 

qualquer medicamento com o mesmo CNPEM (o que corresponde à mesma DCI, 

forma farmacêutica, dosagem e tamanho de embalagem similares ao prescrito), 

independentemente do seu preço. Para tal, assume a diferença de preço e tem que 

assinar a receita, no local próprio para o efeito [8]. 

No caso de prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de 

um tratamento com duração estimada superior a 28 dias (exceção c)), o doente pode 

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

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

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

medicamento prescrito [4]. 

A RM é então processada no sistema informático, através da leitura ótica do código 

de barras de cada medicamento, confirmando se corresponde ao medicamento 

prescrito. Consoante a escolha do utente é-lhe entregue a medicação juntamente com 
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todas informações corretas de utilização, tentando assegurar o seu uso seguro e 

racional. 

Para finalizar o atendimento, a fatura é emitida com o nome do utente e coloca-se a 

RM na impressora fiscal, que após impressa, o farmacêutico deve garantir as 

seguintes informações no seu verso: identificação e carimbo da farmácia, assinatura 

do farmacêutico, data da dispensa, preço total de cada medicamento, valor total da 

receita, encargo do utente e comparticipação do Estado em valor por medicamento e 

respetivo total, números de registo dos medicamentos em códigos de barras, espaço 

dedicado à assinatura do utente para confirmar que recebeu os medicamentos 

prescritos e toda a informação relativa aos mesmos, bem como para confirmar ou não 

o seu direito de opção [9]. 

A guia de tratamento é destacada da receita e entregue ao doente. Na RM 

podemos encontrar referenciado a entidade responsável pela comparticipação dos 

medicamentos. 

5.1.3 Comparticipações 

O SNS é o organismo mais comum de comparticipação de medicamentos, no 

entanto, de acordo com a AFP, existem outros organismos comparticipadores: SAMS, 

SAVIDA, CTT, entre outros. 

No regime geral de comparticipação, o Estado comparticipa uma percentagem do 

PVP dos medicamentos, de acordo com a classificação farmacoterapêutica, atribuída 

pelos seguintes escalões: 

 Escalão A – 90%; 

  Escalão B – 69%; 

  Escalão C – 37% 

 Escalão D – 15% [10, 11]. 

O regime especial de comparticipação de medicamentos, abrange os utentes 

pensionistas cujo rendimento total anual não excede 14 vezes o salário mínimo 

nacional em vigor no ano anterior. A percentagem de comparticipação pelo Estado é 

acrescida de 5% no escalão A (95%) e é acrescida de 15% nos escalões B (84%), C 

(52%) e D (30%) [8, 11].  

Algumas patologias possuem um regime de comparticipação especial descritas em 

diplomas específicos (Anexo V). 

Para o controlo da doença da diabetes, existe o Programa Nacional da Prevenção e 

Controlo da diabetes mellitus, que estabeleceu vários protocolos que permitem o 

acesso abrangente dos utentes aos DM para a monitorização e tratamento da doença. 
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As tiras-teste para a determinação da glicemia, cetonemia e cetonúria são 

comparticipadas a 85% do PVP, enquanto que as agulhas, seringas e lancetas são 

comparticipadas a 100% do PVP, desde que apresentem prescrição médica [12]. 

Para o estabelecimento de preços dos medicamentos, o Ministério da Saúde 

introduziu o sistema de preços de referência. O Sistema de Preços de Referência 

(SPR) abrange os medicamentos comparticipados, prescritos no âmbito do Serviço 

Nacional de Saúde, e para os quais já existem medicamentos genéricos autorizados, 

comparticipados e comercializados [11]. 

O preço de referência (PR) é calcula-se através da "(...) média dos cinco PVP mais 

baixos praticados no mercado, tendo em consideração os medicamentos que integrem 

aquele grupo". No caso de medicamentos com PVP inferior ao PR, estes serão 

comparticipados em função do PVP, enquanto que aqueles em que o PVP seja 

superior ao PR, o Estado apenas comparticipa o valor do PR e a diferença resultante 

será paga pelo utente [11]. 

5.1.4 Faturação do receituário  

Depois de todo o processo de dispensa de medicamentos é efetuada a verificação 

das receitas médicas, realizada para averiguar se as receitas se encontram em 

conformidade com as especificações. Por vezes são encontrados erros, tais como a 

falta da assinatura do médico prescritor, a falta no número de utente, a ultrapassagem 

do prazo de validade, e a dispensa de um produto com o laboratório, dosagem, ou 

forma farmacêutica diferentes das prescritas. Após a verificação, as receitas são 

agrupadas em lotes de 30. No último dia do mês, os lotes são fechados, e no primeiro 

dia do mês seguinte dá-se início a um novo ciclo de lotes de RM. São também 

impressos os “Verbete de identificação do lote” onde constam a identificação da 

farmácia, o mês e ano corrente, a identificação da entidade comparticipante, o tipo e 

número de lote, o número de receitas, a quantidade de medicamentos 

comparticipados, a importância total correspondente ao PVP, a importância total que o 

utente pagou e a importância total a pagar pela entidade. Se os valores estiverem de 

acordo com os das respetivas RM de cada lote, o verbete é carimbado, assinado e 

anexado ao respetivo lote. 

As RM agrupadas por lotes com o respetivo verbete, cuja entidade comparticipante 

é o SNS, são acondicionadas aguardando até ao quinto dia do mês seguinte, que os 

CTT as venham buscar à farmácia, para serem encaminhas para a Administração 

Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).  

Durante o meu estágio prestei diariamente o meu auxílio na organização das 

receitas, a fim de agilizar o processo de conferências das mesmas. 
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5.2 Medicamentos genéricos  

No dia-a-dia o farmacêutico de oficina depara-se muito com o estigma da 

população em relação aos genéricos. A maioria das dúvidas dos utentes são 

relativamente à qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, pois o fato de 

serem muito mais baratos causa alguma confusão.  

Um MG é um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

SA, a mesma FF e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade [4]. 

A grande vantagem dos MGs é o facto de serem alternativas terapêuticas válidas e 

de valor inferior aos medicamentos de referência, sendo isto muito importante para 

muitos utentes, principalmente os polimedicados assim como aqueles que pertencem 

a estratos socioeconómicos mais baixos. 

5.3 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes constituem um grupo de 

fármacos que atuam ao nível do sistema nervoso central, podendo provocar 

dependência física e psicológica. São muitas vezes procurados por toxicodependentes 

e traficantes, sendo por isso a sua dispensa bastante controlada e fiscalizada. A 

entrega destes produtos por parte do fornecedor é acompanhada de uma requisição 

específica (Anexo VI) que é entregue em duplicado, sendo ambos os documentos 

assinados e carimbados pela diretora técnica. O duplicado é devolvido ao fornecedor e 

o original é arquivado na farmácia durante 3 anos. Depois de rececionados e 

conferidos os medicamentos são guardados num espaço destinado para este grupo de 

fármacos, por ordem alfabética.   

No ato da dispensa deste tipo de medicamentos, o Softfarma solicita o 

preenchimento de um formulário por parte do farmacêutico, em que constam os dados 

do adquirente, dados do doente, do médico prescritor e o número da receita. Quando 

a venda é efetuada é impresso em duplicado, junto à fatura, um comprovativo de 

venda deste tipo de medicação. A receita é fotocopiada, juntamente com o bilhete de 

identidade do adquirente. Essa cópia é mantida na farmácia durante 3 anos. 

Trimestralmente, é enviado ao INFARMED, um controlo informático com todas as 

entradas e saídas destes medicamentos. São impressas as listagens, que são 

devidamente assinadas e carimbadas pela diretora técnica. 

Todos os anos, até ao dia 31 de Janeiro, é enviado ao Infarmed o balanço anual 

dos MPE, relativo ao ano transato. 
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5.4 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

MNSRM é todo aquele que não preencha as condições exigidas para ser 

considerado MSRM constante no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto [4], sendo 

passíveis de indicação farmacêutica ou automedicação, e não estando a sua dispensa 

dependente da prescrição de um médico, salvo exceções previstas na lei. São 

medicamentos geralmente usados no alívio, no tratamento ou na prevenção de 

transtornos menores.  

Desde 2005, os MNSRM podem ser adquiridos em farmácias, mas também noutros 

estabelecimentos de venda autorizados pelo INFARMED, como definido no Decreto-

Lei n.º 134/2005, de 16 de agosto [13], que estabelece também as condições de 

venda de MNSRM, sujeitos a preços de regime livre. 

5.4.1 Automedicação 

A Automedicação é definida como a “utilização de MNSRM de forma responsável, 

segura e eficaz, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde 

passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento de um 

profissional de saúde” [14]. 

Diariamente, surgem utentes na farmácia que pretendem realizar automedicação. 

Mas, na maioria das vezes, não sabem avaliar os seus sintomas nem a respetiva 

gravidade, pelo que a toma de decisões quanto ao tratamento podem revelar-se 

prejudiciais, levando ao uso inadequado e irresponsável dos medicamentos. Por isso, 

deverão ser dadas aos utentes as informações adequadas acerca do medicamento 

mais indicado, da posologia, modo de administração, precauções de utilização, 

contraindicações, interações, efeitos indesejáveis e reações adversas. Esta orientação 

é de extrema importância pois a automedicação pode acarretar muitos ricos derivados 

do mau uso dos medicamentos. Além disso, muitas vezes mascaram os sintomas de 

patologias, dificultando o diagnóstico das mesmas. 

Existem algumas situações muito comuns ao balcão e de especial atenção, como o 

caso de pessoas com doenças crónicas como os diabéticos (ex: xaropes para a tosse 

com açúcar ou laxantes com lactulose), ou os hipertensos (ex: medicamentos 

antigripais com cafeína), ou utentes com glaucoma (ex: os anti-histamínicos podem 

agravar esta doença), utentes com úlceras gástricas (ex: anti-inflamatórios podem 

agravar esta situação), entre outras.  

Surgem também muitas pessoas a solicitar a contraceção oral de emergência ou 

“pílula do dia seguinte”, as quais se deve ter um cuidado especial com o 

aconselhamento, indicando que o medicamento apenas é eficaz 72 horas após a 
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relação sexual desprotegida, que não é um método abortivo e não atua em caso de 

gravidez estabelecida [15]. Deve-se ainda informar a utente acerca dos efeitos 

secundários e explicar que se trata de uma contraceção de emergência, não de um 

contracetivo regular, e aconselhar medidas para que uma situação semelhante não se 

repita.  

O farmacêutico deve saber distinguir as situações sem gravidade clínica, que pode 

facilmente resolver, dos quadros mais preocupantes, sendo importante estabelecer um 

diálogo com o utente, de forma a recolher toda a informação necessária, tal como, 

sintomas, frequência, recorrência, existência de outras patologias e a toma de 

medicação crónica, para assim optar pela melhor opção de tratamento. Assim o 

aconselhamento poderá recair sob medidas não farmacológicas, medidas 

farmacológicas ou reencaminhamento para médico caso a situação apresente 

gravidade ou se ao fim de 5 a 7 dias houver persistência dos sintomas após a toma do 

MNSRM. Pois poder-se-á tratar de uma condição mais grave que a prevista. 

5.5 Preparações oficinais e magistrais 

Hoje em dia em Portugal a venda de manipulados corresponde a uma ínfima 

percentagem das vendas de uma farmácia. Existem situações em que é necessário a 

utilização de medicamento manipulados, como quando o fármaco pretendido já não se 

encontra comercializado, quando os excipientes da especialidade farmacêutica não 

são adequados ao doente, quando a dosagem pretendida não se encontra 

comercializada ou quando é necessário a associação de 2 ou mais substancias que 

não existe no mercado. 

Existem dois tipos de medicamentos manipulados, os preparados oficinais e as 

fórmulas magistrais. Os preparados oficinais são medicamentos preparados segundo 

as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário. As fórmulas magistrais são 

medicamentos preparados segundo uma RM prescrita por um médico para um doente 

específico [4].     

Na FSP, a maioria dos medicamentos preparados são fórmulas magistrais. 

A preparação de medicamentos manipulados, rege-se sempre pelas Boas Práticas 

que constam da Portaria nº 594/2004, de 2 de junho. O farmacêutico deve ainda ter 

sempre em conta a Deliberação nº 1498/2004, de 7 de dezembro, que discrimina o 

conjunto de substâncias cuja utilização na preparação e prescrição de medicamentos 

manipulados não é permitida. 

A FSP dispõe de um laboratório para a realização de manipulados, 

convenientemente iluminado, equipado e ventilado com a temperatura e humidade 
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controladas. Encontra-se também à disposição a bibliografia necessária à preparação 

dos medicamentos bem como um local de armazenamento das matérias-primas. 

Durante todo o processo de manipulação, sempre supervisionado pelo Diretora 

Técnica faz-se um registo, a “Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados”, 

onde devem constar a identificação (nome, número de lote, fornecedor e prazo de 

validade) e a quantidade de todas as substâncias que compõem o manipulado, o 

procedimento que se usou para a sua execução, o respetivo número de lote e prazo 

de validade, a informação do material de embalagem, as informações a constar no 

rótulo, e a verificação da qualidade (características organoléticas, homogeneidade, 

limpidez quando aplicável, entre outros). Também o cálculo do preço, feito 

posteriormente, consta da ficha de preparação do manipulado. O preço do 

medicamento é calculado de acordo com a fórmula inscrita na Portaria 769/2004 de 1 

de Julho: PVP= (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos 

materiais de embalagem) x 1,3, acrescido do valor de IVA à taxa em vigor [16]. 

Sempre que o medicamento manipulado se verifique “conforme”, procede-se ao seu 

acondicionamento e rotulagem onde devem constar o nome do doente, a fórmula do 

medicamento manipulado; o nº de lote e prazo de validade atribuídos; as condições de 

conservação; observações relevantes, relativas ao seu uso e à sua conservação, a via 

de administração e posologia; a identificação da farmácia e da Diretora Técnica [17].  

Os medicamentos manipulados são comparticipados, mantendo-se atualmente a 

comparticipação em 30% do seu preço para os preparados oficinais incluídos na 

Farmacopeia Portuguesa, ou no FGP, e para as fórmulas magistrais que constam na 

lista de medicamentos manipulados comparticipáveis de acordo com o estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, até à aprovação da nova lista de 

medicamentos manipulados. 

Embora a preparação de manipulados não seja uma tarefa diária na FSP, tive 

oportunidade de executar algumas preparações simples, como por exemplo (Anexo 

VII). 

5.6 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Hoje em dia as farmácias são muito procuradas pelos utentes a fim de obter 

aconselhamento sobre o uso de produtos cosméticos e de higiene corporal. 

Produto Cosmético é “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em 

contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com 

os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente os 
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limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de 

corrigir os odores corporais” [18].  

Nos últimos anos assiste-se a uma enorme preocupação com a imagem e bem-

estar, assumindo estes produtos um papel de destaque na Farmácia, sendo cada vez 

mais requisitados, tanto para problemas dermatológicos, como estéticos. 

 Na dispensa de PCHC o farmacêutico 

deve saber diferenciar as situações que são 

passíveis de serem resolvidas com este 

tipo de produtos das que requeiram 

acompanhamento médico. Sendo 

necessária uma avaliação do utente, o seu 

tipo de pele, os sintomas apresentados, a 

idade. Durante a dispensa é essencial 

informar o utente do modo correto de aplicação 

do produto a fim de obter os resultados pretendidos. Pois quando são utilizados de 

forma incorreta, podem provocar alergias e reações cutâneas adversas, para além de 

que, a ineficácia do produto, leva o utente ao descontentamento, tanto com o produto, 

como com a Farmácia que lho aconselhou. 

Além do farmacêutico ter de saber aconselhar qual o produto mais adequado para o 

utente em questão, deverá saber também aconselhar produtos complementares no 

tratamento de determinadas afeções cutâneas. Durante o estágio tive oportunidade de 

participar ativamente neste processo principalmente no que toca ao acne, 

aconselhando sempre uma correta higiene da pele com os produtos adequados; nos 

tratamentos de despigmentação da pele, salientado a importância do uso de proteção 

solar; no tratamento de infeções vaginais e urinárias, salientando a importância da 

higiene adequada da mucosa vaginal utilizando produtos destinados à higiene íntima. 

Dentro dos produtos existentes na FSP, saliento as marcas: Eucerin®, Bioderma®, 

Vichy®, Avène®, La Roche Posay®, Uriage®, e Roc®. 

Durante o estágio, os PCHC que mais dispensei foram protetores solares, after sun, 

e cremes hidratantes com proteção solar, produtos com maior rotatividade durante o 

verão.   

5.7 Medicamentos de uso veterinário 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho [19], que estabelece o 

regime jurídico aplicado aos medicamentos de uso veterinário (MUV), referem-se 

como “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, 

Figura 4- Lineares com PCHC 
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ou que possa ser utilizada ou administrada ao animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico-veterinário, ou exercendo uma ação farmacológica ou metabólica, 

a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [20]. 

Todos os medicamentos e produtos de uso veterinário têm a menção “Uso 

Veterinário”, e na FSP encontram-se armazenadas num armário próprio para este 

grupo de produtos. 

No ato da dispensa, o farmacêutico deve ter sempre a preocupação de informar o 

utente sobre o modo de utilização do produto, medidas de higiene corretas a adotar, 

alertar para a existência de zoonoses, e que não devem ser utilizados medicamentos 

para uso humano nos animais, salvo indicação do médico veterinário.  

Na FSP, este grupo de medicamentos compreendem uma pequena parte de todos 

os produtos que são dispensados. Podemos encontrar produtos para animais de 

companhia, nomeadamente cães e gatos, como desparasitantes internos e externos, 

contracetivos orais, pomadas otológicas, etc.    

5.8 Produtos de Alimentação Especial e Infantil 

Os produtos para alimentação especial, como o próprio nome indica, estão 

destinados a determinadas condições fisiológicas ou fisiopatológicas nas quais o 

indivíduo necessita de um aporte nutritivo suplementar, sendo estes produtos 

regulados pelo Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho [21]. 

O consumo de suplementos dietéticos ou alimentação entérica por sonda, é 

importante no tratamento e recuperação dos pacientes, como por exemplo, no cancro, 

na diabetes, na disfagia e em idade geriátrica, onde se verifica uma redução da 

ingestão de alimentos [22]. 

Os suplementos dietéticos orais podem ser divididos em dois grupos: completos ou 

modulares. Os suplementos dietéticos orais completos podem ser a única forma de 

alimentação para os doentes, podendo possuir uma fórmula padrão ou serem 

adaptados a diferentes patologias ou situações. Os suplementos modulares são 

substitutos parciais ou suplementos da dieta do doente.  

Relativamente à alimentação específica para lactentes e crianças, e possível 

encontrar na FSP leites para lactentes (0-4/6 meses), leites de transição (+ de 4/6 

meses), leites de crescimento, papas, farinhas lácteas e não lácteas, entre outros. 

Aquando da solicitação deste tipo de produtos, o Farmacêutico deve informar o utente 

que o leite materno é sempre preferível, exceto em determinadas situações por 

indicação médica.  

A alimentação do bebé nos primeiros seis meses de vida deverá, sempre que 

possível, ser o leite materno. Este é o alimento ideal durante esse período, pois reduz 
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a incidência de fenómenos de etiologia alérgica, como eczemas, asma, etc., diminui a 

ocorrência de processos diarreicos e anémicos, e fortalece as defesas bactericidas 

(lisozima do leite materno) e antivirais (passagem de anticorpos da mãe para o filho) 

do bebé. Para além disso, a amamentação contribui para o fortalecimento da relação 

de afetividade entre a mãe e o filho [23]. As vantagens e importância do leite materno 

para o bebé devem ser referidas aquando da solicitação deste tipo de produtos.  

Dado que a variedade é grande, o Farmacêutico tem um papel fundamental no 

aconselhamento deste tipo de produtos, visto que pode adequar um determinado 

produto alimentar a uma situação específica e aconselhar na melhor forma de o 

utilizar. 

Desta gama de produtos tive a oportunidade de dispensar, preparados para 

lactentes, leites de transição e também suplementos nutricionais orais hipercalóricos e 

hiperproteicos.   

5.9 Produtos fitoterapêuticos e Suplementos Alimentares  

Penso que hoje em dia é bastante frequente o estigma das pessoas em relação aos 

“químicos”, e que “o que é natural é bom”. Todos os dias os farmacêuticos de oficina 

são confrontados com estas ideias erradas em relação aos produtos fitoterapêuticos. 

Sendo por isso necessário informar o utente sobre as vantagens de cada produto, 

salientar que não são de todo inócuos, e alertar para os possíveis efeitos indesejáveis, 

bem como possíveis interações com a terapêutica medicamentosa. E ter também 

especial atenção se o utente em causa for uma criança, grávida, lactente ou idoso.   

Na farmácia FSP podemos encontrar vários fitoterápicos, por exemplo, das gamas 

Arkocápsulas®, Moreno®, Herbis®, entre outros. 

Relativamente aos suplementos alimentares, estes têm uma procura muito elevada, 

principalmente no que diz respeito aos produtos de emagrecimento. Os suplementos 

alimentares quando utilizados de forma correta efetivamente ajudam a atingir 

determinados objetivos: diminuição da gordura corporal, aumento de energia, aumento 

da concentração e memória, etc. No entanto, o farmacêutico deverá alertar o utente 

que a suplementação alimentar deverá ser um complemento a um estilo de vida 

saudável, não podendo nunca substituir um estilo de vida adequado. Efetivamente os 

suplementos mais procurados são os de emagrecimento (como produtos da 

Depuralina® e BioActivo®) assim como para aumento da concentração e memória 

(como Cogitum® e Acutil®).  
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5.10 Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos constituem qualquer tipo de equipamento destinado a ser 

usado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou 

atenuação de uma doença, lesão ou de uma deficiência, para estudo, substituição ou 

alteração da anatomia e controlo de conceção [24]. 

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

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, por isto se distinguem dos 

medicamentos [25]. 

Na FSP a dispensa destes produtos era prática recorrente, nomeadamente material de 

penso, material de ostomia, produtos para tratamentos de feridas, meias de 

compressão, preservativos, entre outros. Também algum material ortopédico como por 

exemplo suportes para braço, ligaduras elásticas destinadas situações de entorse e 

disfunções musculares, cintas abdominais que são indicadas após cirurgia abdominal, 

no pós-parto, hérnia umbilical e ciática, entre outros. 

6. Cuidados de saúde prestados na farmácia 
 

O farmacêutico, para além de ser o técnico do medicamento assume um papel 

fundamental na promoção da saúde junto da população. Para além do incentivo dado 

pela parte do farmacêutico na adoção de estilos de vida saudáveis por parte dos 

utentes, constitui uma mais-valia para a promoção da saúde a medição de parâmetros 

biológicos, como medida preventiva ou no controlo do efeito da medicação. Permitindo 

assim, em colaboração com os outros profissionais de saúde um uso racional dos 

medicamentos. Assim sendo, o farmacêutico deve estar atento às queixas dos 

doentes relativamente a eventuais reações adversas medicamentosas graves ou 

inesperadas. Estas reações devem ser comunicadas ao Departamento de 

Farmacovigilância do INFARMED, ou às Unidades de Farmacovigilância (Açores, 

Norte, Centro e Sul), de acordo com localização geográfica do notificador. Este 

sistema visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em defesa do 

consumidor, através da deteção, avaliação e prevenção de Reações Adversas aos 

Medicamentos (RAM). 

6.1 Determinação do peso e altura  

O excesso de peso é originado em grande parte pelo crescente sedentarismo da 

população e dietas hipercalóricas.  
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Na zona de atendimento ao público da FSP podemos encontrar um aparelho que 

determina o peso e a altura. Também dá a indicação do peso ideal de acordo com os 

parâmetros medidos. Cabe então ao farmacêutico auxiliar os utentes no controlo do 

peso através de conselhos sobre alimentação, bem como prática regular de exercício 

físico.  

6.2 Medição da tensão arterial e pulsação 

Hoje em dia é imprescindível a existência de um aparelho de medição arterial numa 

farmácia, pois constitui o fator de risco das doenças cardiovasculares com maior co-

morbilidade associada no mundo [26]. 

Assim é importante que os fatores de risco, como a hipertensão, seja regularmente 

monitorizada, avaliando a resposta à terapêutica e aferir sobre a adesão à mesma. 

Antes da medição o utente deve permanecer pelo menos 5 minutos em repouso. 

Esta deve ser feita no membro superior, sem roupa apertada. Os resultados da 

medição devem ser registados no cartão de utente, permitindo assim atingir a 

monitorização e consequentemente uma maior eficácia e segurança na terapêutica. 

Os valores de referência deverão situar-se entre 120-140 mmHg na pressão 

sistólica e os 80-90 mmHg na pressão diastólica (valores de referência gerais). 

Sempre que os valores forem elevados, dever-se-á tranquilizar o utente (se for um 

valor esporádico), uma vez que apenas um valor fora dos parâmetros não significa que 

o utente esteja a desenvolver alguma doença cardiovascular. 

6.3 Controlo da glicémia 

A determinação da glicémia capilar tem como principais objetivos a prevenção e a 

monitorização do tratamento da Diabetes mellitus, podendo assim serem evitadas 

complicações associadas à doença. 

O aparelho utilizado na FSP é o One Touch Ultra, que determina a concentração de 

glicose baseado num método enzimático de oxidação da glicose que origina uma 

corrente elétrica cuja a intensidade é proporcional à concentração da mesma [27]. 

Poderão ser feitas 3 tipos de determinações: i) determinação da glicémia em jejum - 

valores de referência entre 70-110 mg/dL; ii) glicémia pós-prandial - valor máximo de 

200 mg/dL; e iii) Glicémia ocasional - valor máximo de 140 mg/dL.  

Nesta área, o farmacêutico tem uma elevada importância na educação do doente 

diabético, fornecendo sempre todas as medidas não farmacológicas destinadas a 

melhorar a qualidade de vida destes doentes: alterações ao estilo de vida como 

exercício físico e dieta adequada. No caso de determinações serem fora dos valores 
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de referência, o farmacêutico deve alertar o doente a ir ao médico a fim de ajustar o 

seu esquema terapêutico.  

6.4 Determinação do colesterol total 

Na FSP o colesterol é medido com o auxílio do Accutrend GTC que realiza a 

determinação recorrendo a reações enzimáticas de clivagem e oxidação produzindo 

uma coloração cuja intensidade é proporcional à concentração de CT. O valore de CT 

devem ser inferiores a 190 mg/dL. Caso o utente apresente valores acima do indicado, 

o farmacêutico deve alertar o utente sobre os perigos de ter o colesterol elevado. 

Através do diálogo com o utente o farmacêutico deve tentar saber se o utente já toma 

alguma medicação, e caso tome, verificar se existe adesão à terapêutica. O 

encaminhamento para o médico é sempre importante, tanto no caso dos utentes que 

já tomam medicação, mas que não está a fazer o efeito desejado, como para aqueles 

que nunca iniciaram medicação. Também é importante estar atento às queixas do 

utente, para detetar uma possível RAM. Verifiquei, por exemplo, que é relativamente 

frequente a queixa de mialgias em utentes que tem instituído Estatinas na sua 

terapêutica. Neste caso, devemos aconselhar uma ida ao médico a fim de resolver 

esta RAM.  

6.5 Realização de teste de gravidez 

Um serviço que é muito requisitado na farmácia é a realização dos testes de 

gravidez. Especialmente para pessoas que nunca fizeram e sentem uma certa 

insegurança na sua execução. É aconselhável que seja feito com a primeira urina da 

manhã. Com a amostra da urina realiza-se o teste e revela-se o resultado do teste 

juntamente com todas as informações necessárias ao esclarecimento do utente. O 

teste consiste num imunoensaio cromatográfico qualitativo que deteta a presença da 

Hormona Gonadotrofina Coriónica Humana (- HCG) na urina. Esta hormona é 

produzida pela placenta cerca de 7 a 10 dias após a fecundação e é responsável pela 

manutenção do corpo amarelo e desenvolvimento da gravidez. É então importante 

quando se realiza o teste saber há quanto tempo ocorreu a relação sexual, pois não 

será muito fiável o resultado obtido antes de decorrido o tempo necessário para 

hormona produzida ser detetada na urina. O resultado é negativo no caso de surgir 

apenas uma banda (a de controlo) e positivo quando surgem duas bandas [28]. 

6.6 Rastreios e consultas de nutrição 

Os farmacêuticos comunitários devem criar condições para que os indivíduos, as 

famílias, os grupos e as populações adquiram capacidades que lhes permitam 

controlar a sua saúde e agir sobre os fatores que a influenciam. Assim sendo, todas 
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as semanas na FSP, à quinta-feira, são feitos rastreios de nutrição para todos os 

utentes interessados, a fim de tentar melhorar os hábitos alimentares da população. O 

rastreio é gratuito, e se o utente pretender um acompanhamento posterior são 

marcadas consultas subsequentes.    

7. VALORMED e recolha de radiografias 
 

A VALORMED é uma sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de 

Resíduos e Embalagens e de Medicamentos fora de uso. Cabe então às farmácias 

recolher os resíduos de medicamentos através da entrega no balcão, por parte da 

população, proporcionando uma melhoria na qualidade ambiental. Estes resíduos são 

recolhidos em contentores específicos, que contém o nome da farmácia, o peso do 

contentor e a data de recolha. Os distribuidores são responsáveis por encaminha-los 

para o local de triagem onde os resíduos são corretamente reciclados e incinerados. 

Em relação às radiografias o processo é idêntico. O utente entrega no balcão as 

radiografias sem valor de diagnóstico para posterior eliminação. Processa-se uma 

extração da prata das radiografias, permitindo uma melhor gestão de recursos [29]. 

8. Formação contínua 
 

Durante o meu estágio na FSP tive oportunidade de participar em algumas 

formações tais como: 

 “Febre e dor na criança” da Bene Farmaceutica;  

 "Dermatite da fralda” da Alliance Healthcare; 

  “Contraceção” da Alliance Healthcare.  

9. Considerações Finais 
 

 As farmácias comunitárias garantem através do desempenho profissional do 

farmacêutico, a eficácia e a qualidade da distribuição de medicamentos e de outros 

produtos de saúde. Têm cada vez mais um papel notório na adesão à terapêutica e na 

prevenção das reações adversas resultantes da medicação.  

A educação para a saúde é um processo ativo, que pretende criar na população 

conhecimentos, habilidades e atitudes para saber prevenir e lidar com a doença, 

oferecendo-lhe a possibilidade de participar na tomada de decisões acerca da sua 
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saúde. A educação para a saúde visa mudar os comportamentos individuais de risco e 

deste modo, melhorar a saúde das pessoas. 

Uma das principais problemáticas com que me deparei no atendimento ao público 

foi em relação aos medicamentos genéricos. Hoje em dia grande parte da população 

está mal informada acerca destes medicamentos. Duvidam muito da sua qualidade e 

muitas vezes, mesmo com dificuldades económicas, optam por comprar o 

medicamento de marca com um preço bastante superior ao medicamento genérico 

correspondente. 

Considero que esta experiência em farmácia comunitária foi muito positiva, 

agradou-me bastante a interação farmacêutico-utente. Penso que no balcão de uma 

farmácia é muito importante saber ouvir. O farmacêutico é visto pelo utente não 

apenas como um profissional de saúde, mas também como um amigo, alguém que 

está disposto a ouvir os seus problemas. 

Dado o nível de importância deste ato, o farmacêutico deve adequar a sua 

linguagem ao nível sociocultural de cada utente. Durante a interação farmacêutico-

utente é também essencial promover o uso racional dos medicamentos e prestar 

informação que contribua para tal [3]. 

Toda a minha satisfação com a realização deste estágio não seria possível sem a 

equipa da FSP, a quem mais uma vez quero deixar o meu agradecimento, pois toda a 

equipa foi fundamental para o meu desenvolvimento ao longo do estágio. 

Resta-me esperar ser digno do título de “farmacêutica” e estar à altura das 

responsabilidades a que obriga o ser Mestre em Ciências Farmacêuticas pela 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Seguindo sempre as diretrizes de 

excelência, competência e integridade moral que conduzem o ensino universitário 

nesta nossa Universidade. 
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Anexos 
 

 

Anexo I- Fatura de um distribuidor grossita (OCP) 
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Anexo II- Guia de Remessa da Johnson&Johnson 
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Anexo III- Nota de devolução para a Alliance Healthcare 
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Anexo IV- Receita Manual 
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Anexo V- Patologias que beneficiam de um regime de comparticipação especial 

 

 

 

 

Patologia Especial Âmbito Comparticipação 

PARAMILOIDOSE Todos os medicamentos 100% 

LÚPUS Medicamentos comparticipados 100% 

HEMOFILIA Medicamentos comparticipados 100% 

HEMOGLOBINOPATIAS Medicamentos comparticipados 100% 

DOENÇA DE ALZHEIMER 

Lista de medicamentos referidos 

no anexo ao Despacho 

nº 13020/2011 (2ª série), de 20 de 

Setembro 

37%  

(quando prescrito  

por neurologistas 

ou psiquiatras) 

PSICOSE MANIACO- 

DEPRESSIVA 

Priadel 

(carbonato de lítio) 
100% 

DOENÇA INFLAMATÓRIA 

INTESTINAL 

Lista de medicamentos referidos 

no anexo ao Despacho nº 1234/2007 

(2ª série), de 29 de Dezembro de 

2006 

90% (quando prescrito 

por médico especialista) 

ARTRITE REUMATÓIDE E  

ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE 

Lista de medicamentos referidos 

no anexo ao Despacho n.º 

14123/2009 (2ª série), de 12 de 

Junho 

69% 

DOR ONCOLÓGICA 

MODERADA A FORTE 

Lista de medicamentos referidos 

no anexo ao Despacho nº 

10279/2008 (2ª série), de 11 de 

Março de 2008 

90% 

DOR CRÓNICA NÃO 

ONCOLÓGICA 

MODERADA A FORTE 

Lista de medicamentos referidos 

no anexo ao Despacho nº 

10280/2008 (2ª série), de 11 de 

Março de 2008 

90% 

PROCRIAÇÃO 

MEDICAMENTE ASSISTIDA 

Lista de medicamentos referidos 

no anexo ao Despacho n.º 

10910/2009, de 22 de Abril 

69% 

PSORÍASE 
Medicamentos para a psoríase 

(lista de  medicamentos) 
90% 
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Anexo VI- Requisição especial para Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 
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Anexo VII- Manipulado realizado na FSP 

 

 

 

 

 


